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เยอรมนั-สโลวีเนีย-สโลวคั-ออสเตรีย 10 วนั 7 คืน 

ยโุรปตะวนัออกอะเมซ่ิง 4 ประเทศ 
สมัผสัหิมะบนยอดเขาเขาซุกสปิตเซ่-ถ่ายรปูกบัมมุสดุฮิตกบั View Point ในฮอลสตทั 

ชมปราสาทดงันอยชวานสไตน์ สญัลกัษณ์ปราสาทดิสนีย ์
ชมเมืองในหบุเขาในอินน์สบรคูและเมืองเลียนซแห่งแคว้นทิโรล 

ชมทศันียภาพงดงามปราสาทแห่งสโลวคั 
เท่ียวเมือง Unseen เบลด พอสทอยน่า และลุบเบลียน่าแห่งสโลวีเนีย 

ช้อปป้ิง McArthurGlen Parndorf Outlet  
เอา๊ทเ์ลต็ท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบยโุรปตะวนัออก 

 

    โดยสายการบินไทย  
 
มิวนิค เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี แควน้ตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความ

เจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั 

การมิ์ช-พารเ์ท่นเคียเช่น   เมอืงท่องเทีย่วเลก็ๆ ตัง้อยูใ่กลก้บัเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสงูสดุของเยอรมนี  มบีา้นเรอืนสวยงาม 
  ศลิปะแบบบาวาเรยีนรอ็คโคโค โดยแบ่งเป็น 2 เขต คอื เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เป็นทีต่ัง้ของ
  เขาซุกสปิตเซ่ 
โฮเฮนชวานเกา   ตัง้อยู่ในแควน้บาวาเรยี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั  
  และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
  ปราสาทดงัอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์  
โอเบอราเมอรเ์กา  เมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนน่ารกัในแควน้บาวาเรยี และมชีือ่เสยีงดา้นแกะสลกัไม ้ 
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อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่มแมน่ ้าอนิส ์ 
  ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนั
  กฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครัง้  
เลียนซ ์  เมอืงทีโ่อบลอ้มไปดด้วยขนุเขาในแควน้ทโิรลดา้นตะวนัออกของประเทศออสเตรยี มจีตุัรสักลางเมอืงทีเ่ป็น
  ศนูยก์ลางและเป็นศนูยร์วมกจิกรรมต่างๆ 
เบลด เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่ทีศันียภาพอนัแสนโรแมนตคิ จนไดร้บัการยอมรบัจากนกัท่องเทีย่วว่าเป็นเมอืงที ่

สวยงามมากแห่งหนึง่ของสโลวเีนียและยงัเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีง จนเคยไดร้บัรางวลัชนะเลศิ 
 รสีอรท์ของโลก  
พอสทอยน่า  เมอืงทีต่ัง้ของถ ้าพอสทอยน่า ทีเ่ปิดบรกิารมาแลว้กว่า 188 ปี เป็นถ ้าทีม่คีวามงามทีส่ดุในยโุรป มคีวามเก่าแก่

มากว่า 2 ลา้นปี มคีวามยาวถ ้าถงึ 27 กโิมเมตร  
ลุบเบลียน่า  เมอืงหลวงของประเทศสโลเวเนีย ทีม่บีรรยากาศเรยีบง่าย สงบเรยีบรอ้ย เป็นระเบยีบ มจีตุัรสัทีง่ดงามอยู่

กลางเมอืง เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบ 
กราซ เมอืงหลวงของแควน้สไตเรยี ตอนใตข้องประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิแม่น ้าเมอร ์ศนูยก์ลางของสถาปัตยกรรม 

 ต่างๆ จากทุกสมยั ทัง้โกธคิ เรอแนสซองสแ์ละบารอ็ค อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยักราซ มหาวทิยาลยั
ทีม่คีวามเก่าแกท่ีส่ดุซึง่สรง้ขึ้นตัง้แต่ปี ค.ศ.1585  

ฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกั 
  เดนิทางมากมาย   
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาตทิีง่ดงาม และชมความงดงามในอกีรปูแบบหนึง่ของเมอืงฮอลสตทั อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงามในแถบยุโรป
 ตะวนัออก 

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ
สโลวคั 

 

ก าหนดการเดินทาง  เทศกาลปีใหม่ *25 ธ.ค.2561 - 3 ม.ค.2562 
 

วนัแรก  25 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ  
22.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สาย

การบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเร่ืองเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง 26 ธ.ค.61 มิวนิค-การมิ์ชพาเท่นเคียเช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ฟสุเซ่น- 
     เคมป์เท่น (เยอรมนั)  
00.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่นครมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั  นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้าอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัที่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ
รบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองการมิ์ซพาเท่นเคียเช่น Garmisch-Partnkirchen ตัง้อยู่กลาง
เทอืกเขาแอลป์ เมอืงแสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้บา้นเมอืงสวยแบบบาวาเรยีแท ้ตามผนงัของตกึต่าง 
ๆ ยงัเป็นรปูเขยีนเรื่องราวในครสิตศ์าสนาทีน่่าชมยิง่ และยงัเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีน่ิยมของ
นกัท่องเทีย่วทัง้ในฤดรูอ้นและฤดหูนาว เนื่องจากการม์ชิมคีวามงามทางธรรมชาตซิึง่เป็นภูเขาสงูโอบลอ้ม
เมอืงไว ้แลว้ยงัมทีะเลสาบแสนสวยงามอกีดว้ย นอกจากนัน้ ยงัเป็นศนูยก์ลางการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว ลานส
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เกต็น ้าแขง็ และลู่แขง่สกโีอลมิปิก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เดนิทางสู ่สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ 
เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั ใหท้่านชื่นชม
ทศันียภาพทีส่วยงามตลอดสองขา้งทาง จนถงึลานหมิะบนความสงูระดบั 2,000 เมตร น าท่านเปลีย่นเป็น 

 กระเชา้เคเบลิคารเ์พื่อไต่ระดบัสูร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูและชื่นชมความ
สวยงามของเทอืกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่นัน้เป็นอกีหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและ
ออสเตรยี (กรณีสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นการขึน้ลงยอดเขาดว้ยเคเบิล้คารท์ัง้ขึน้
และลง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Lounge Restaurant 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงลงจำกเขำดว้ยกระเชำ้สูส่ถำนีอปิซี ่ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองฟสุเซ่น Fussen (ใชเ้วลำ
  เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีม่อีำยมุำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมี
  ควำมรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ำยสนิคำ้ และซือ้ขำยเกลอืมำแต่
  โบรำณ นอกจำกนี้เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมน่ำรกั และตกแต่งไปดว้ยสสีนัทีส่วยงำมของบำ้นเรอืน
  ดว้ยเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่กั และรำ้นคำ้ทีต่กแต่งอย่ำงมสีไตล ์ 
  ผ่ำนชมทีว่่ำกำรเมอืง โบสถเ์ซน้ตม์งั ทีม่สีถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค โบสถใ์หญ่และส ำคญัทีส่ดุของเมอืง ใน
  อดตีเคยเป็นส ำนกัสงฆน์ิกำยเบเนดคิ หรอืจะเป็นปรำสำทโฮเฮส ชลอส Hohes Schloss ซึง่ตัง้อยูบ่นเนินเขำ
  และมสีำยน ้ำจำกแม่น ้ำเลช Lech ไหลผ่ำน ปรำสำทนี้เคยเป็นทีพ่กัของเหล่ำเชือ้พระวงศช์ัน้สงูและพระ ตัง้อยู่
  บนยอดเขำกลำงเมอืง สรำ้งเมื่อปี ค.ศ.1500 ในแบบโกธคิ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเคมป์ เท่น  
  Kempten เมอืงใหญ่ทีส่ดุในภูมภิำคอลัลก์อยแห่งแควน้บำวำเรยี เชื่อว่ำเดมิเป็นทีต่ัง้รกรำกของชำวเคลต ์
  ก่อนทีภ่ำยหลงัจะถูกปกครองโดยชำวโรมนั เรยีกไดว้่ำเมอืงเคมป์เท่นเป็นชุมชนเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแก่ทีส่ดุใน
  เยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม  27 ธ.ค.61 เคมป์เท่น-โฮเฮนชวานเกา-โอเบอราเมอรเ์กา (เยอรมนั)-อินนสบ์รคู (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น ำท่ำนเดนิทำง เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตแควน้บำวำเรยีตอนใตข้อง
  ประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของ
  ปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 
  น ำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขำสงูของเทอืกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรยี 
  ประเทศเยอรมน ีทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ทีต่อ้งกำรสรำ้งปรำสำท
  ตำมเทพนยิำยของร ิและใหเ้ป็นทีป่ระทบัอย่ำงสนัโดษห่ำงจำกผูค้น และเพื่ออุทศิใหแ้ก่กวชีื่อรชิารด์ วาก 
  เนอร ์ผูซ้ึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธเ์รื่องอศัวนิหงษ ์(Swan Knight  
  Lohengrin) ดงันัน้ปราสาทแห่งนี้จงึไดร้บัการตกแต่งตามเรื่องร่าวในบทประพนัธด์งักล่าว ปราสาทแหง่นี้ 
  ไดร้บัการออกแบบโดยครสิทอีนั ยงัค ์(Christian Jank) ซึง่เป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกว่าทีจ่ะเป็น
  สถาปนิก ถอืเป็นปรำสำททีม่คีวำมงดงำมมำกทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำใหป้รำสำทแห่งนี้
  เป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของ 
  บรษิทัดสินียด์ว้ย รวมไปถงึเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนิยายเจา้หญงินิทรา ทีส่วนสนุกดสินีย ์
  แลนดแ์ละโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์รวมไปถงึทีแ่ดนเนรมติ  (โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
  รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการ
  รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร)   
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Lohengrin
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโอเบอราเมอรเ์กา Oberammergau (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี น าท่นชม
  เมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนน่ารกัในแควน้บาวาเรยี และมชีื่อเสยีงดา้นแกะสลกัไม ้โดยแกะเรื่องราวหรอืฉากเหตุการณ์
  ทางศาสนาครสิตเ์ป็นหลกั ถ่ายรปูอาคารบา้นเรอืนทีล่ว้นประดบัไปดว้ยภาพเขยีนสเีกีย่วกบัครสิตศ์าสนา และ
  มรีะเบยีงประดบัดว้ยกระถางตน้ไม ้ดอกไมเ้ลก็ๆ ทีน่ี่เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังาน Passion Play ทีเ่ก่าแก่สดุใน
  เยอรมนี ซึง่จดัขึน้ทุกๆ 10 ปี โดยชาวบา้นจะมาร่วมกนัแสดงละครกลางแจง้บอกเล่าเรื่องราวในบัน้ปลายพระ
  ชนมช์พีของพระเยซ ู สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยี เดนิทางสู่เมือง 
  อินน์สบรคู ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่ง
  แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่มแม่น ้าอนิส ์ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ 
  อนิน์สบรคู แปลว่าสะพานแห่งแม่น ้าอนิส ์และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนั
  กฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดหูนาวปี 1964 
  และ ปี 1976  พาราลมิปิกฤดหูนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถงึโอลมิปิกเยาวชนฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้
  แรกในปี ค.ศ.2012 ท าใหอ้นิน์สบรคู เป็นเมอืงแรกของโลกทีไ่ดจ้ดักฬีาโอลมิปิกถงึ 3 ครัง้  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่   28 ธ.ค.61 อินนสบ์รคู-เลียนซ ์(ออสเตรีย)-เบลด (สโลวีเนีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านเดนิเล่นบรเิวณจตุัรสัเมอืงเก่า ทีม่ ีต าหนักหลงัคาทองค า ทีม่อีายุร่วม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นที ่
  ประทบัของกษตัรยิท์โิรลสมยัของกษตัรยิแ์มก็ซมิเิลีย่นที ่1 กบัพระนางมาเรยีเทเรซ่า เชื่อกนัว่าหลงัคาก าแพง
  นี้ประดบัดว้ยโลหะหุม้ทองแดงจ านวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดบัดว้ยภาพเขยีน 
  สวยงาม ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงและมอีาคารบา้นเรอืนหลากหลายสทีีปั่จจุบนัเป็นรา้นคา้ 
  หลากหลายประเภท ถ่ายรปูกบัซติีท้าวเวอร ์จุดนดัพบของชาวเมอืง รวมถงึจตุัรสัเมอืง ทีม่เีสาอนันาเซาเลอ
  ตัง้อยู่ ถอืเป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมาถ่ายภาพกนัมากทีส่ดุ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง
  เลียนซ ์Lienz ทีโ่อบลอ้มไปดด้วยขนุเขาในแควน้ทโิรลดา้นตะวนัออกของประเทศออสเตรยี น าท่านมเีวลา
  เดนิเล่นในจตุัรสัหลกัของเมอืงเลยีนซ ์ที ่Hauptplaz หรอื Main Square ถอืเป็นศนูยก์ลางของเมอืงและเป็น
  ศนูยร์วมกจิกรรม การจดังานประจ าปี และรา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย จดัเป็นพืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแหง่
  หนึ่งของออสเตรยี ถ่ายรปูกบัอนุเสาวรยีห์นิอ่อนสขีาวทีส่รา้งอย่างเสรจ็สมบรูณ์ในปี ค.ศ.1723 เพื่อระลกึถงึ
  การรอดชวีติจากภยัพบิตัแิละสงคราม หรอืถ่ายรปูกบัอาคารสวยของ Old Town Hall ศาลาว่าการเมอืง 
  เลยีนซซ์ึง่ยงัเป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้มลูและแหล่งท่องเทีย่วของเมอืงเลยีนซด์ว้ย ใหท้่านเดนิเล่น  
  Landstarasse ถนนสายชอ้ปป้ิงยอดนิยมของเมอืงเลยีนซ ์เลอืกชมสนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้ทอ้งถิน่มากมาย
  รวมถงึขนมต่างๆ ทีน่่าสนใจ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงข้ามพรมแดนสู่ประเทศสโลวีเนีย หรอืสาธารณรฐัสโลวีเนีย เป็นประเทศทีต่ัง้อยู่บน

ชำยฝัง่ทำงใตข้องเทอืกเขำแอลป์ในยุโรปกลำงตอนใต ้ซึง่เคยเป็นสว่นหนึ่งของยโูกสลำเวยีและไดแ้ยกตวั
ออกมำปกครองตนเองเมื่อไดร้บัเอกรำชหลงัจำก ปี ค.ศ.1945 และไดร้บัเขำ้ร่วมเป็นสมำชกิในกลุ่มสหภำพ
ยุโรป น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเบลด Bled เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงทีม่ทีศันียภำพอนัแสนโรมแมนตคิ จน
ไดร้บักำรยอมรบัจำกนกัท่องเทีย่วว่ำเป็นเมอืงทีส่วยงำมมำกแหง่หนึ่งของสโลวเีนียและยงัเป็นเมอืงตำก
อำกำศทีม่ชีื่อเสยีง จนเคยไดร้บัรำงวลัชนะเลศิรสีอรท์ของโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า   29 ธ.ค.61 เบลด-พอสทอยน่า-ลุบเบลียน่า (สโลวีเนีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนชมเมืองเบลด เมอืงทีรู่จ้กักนัในเรื่องของวำนิลลำและครมีหรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ Kremna Rezina อกีทัง้
ยงัเป็นเมอืงทีม่ทีศันียภำพอนัแสนโรแมนตคิ จนไดร้บักำรยอมรบัจำกนกัท่องเทีย่วว่ำเป็นเมอืงทีส่วยวำมมำก
แห่งหนึ่งของสโลวเีนีย ใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืงและถ่ำยรปูกบัเมอืงงดงำมและทะเลสำบเบลดสเีขยีวมรกต ที่
แวดลอ้มดว้ยขนุเขำจเูลยีน แอลป์ ทีเ่กดิจำกกำรละลำยของธำรน ้ำแขง็บนภูเขำจเูลยีนแอลป์ ซึง่ถูกขนำนนำม
ว่ำเป็นไขมุ่กแห่งเทอืกเขำแอลป์และสำมำรถถ่ำยรปูเหน็กลุ่มวหิำรทีส่รำ้งในสมยัศตวรรษที ่11 ในศลิปะแบบ
บำรอ็ค ซึง่มกีำรประดบัตกแต่งอย่ำงวจิติรและมกีำรบ ำรุงรกัษำมำเป็นอย่ำงด ีตัง้อยู่กลำงทะเลสำบทีส่วดสด
งดงำม  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองพอสทอยน่า Postojna เป็นเมอืงทีต่ัง้ของถ ้ำพอสทอยน่ำ ที่
เปิดบรกิำรมำแลว้กว่ำ 188 ปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมถ า้พอยทอยน่า 
ถ ้ำทีม่คีวำมงำมทีส่ดุในยุโรป มคีวำมเก่ำแกม่ำกวำ่ 2 ลำ้นปี มคีวำมยำวถ ้ำถงึ 27 กโิมเมตร น ำท่ำนเขำ้ชม
ดว้ยขบวนรถไฟฟ้ำของถ ้ำ เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่ปี ค.ศ.1884 ดว้ยอุณหภูมปิระมำณ 8-10 องศำภำยในถ ้ำ ท ำ
ใหเ้กดิหนิงอกหนิยอ้ยหลำกหลำยรปูแบบและสสีนัสวยงำม มลี ำธำรและเขือ่นเกบ็น ้ำใตด้นิ และยงัมหีอ้งต่ำงๆ 
มำกมำยลดหลัน่เป็นชัน้ๆ นอกจำกน้ียงัมปีลำมนุษย ์Human Fish หรอื Olm สิง่มชีวีติขนำดเลก็ทีอ่ำศยัอยูใ่น
ถ ้ำ ผวิสเีน้ือคลำ้ยมนุษย ์ล ำตวัยำวคลำ้ยง ูมแีขนและขำ ถูกคน้พบครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอำศยัอยู่ในที่
มดื 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองลบุเบลียน่า เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย ทีม่บีรรยำกำศเรยีบงำ่ย สงบ

เรยีบรอ้ย เป็นระเบยีบ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำทำ่นชม เมอืงลบุเบลียน่า ชมจตุัรสักลำง
เมอืง มหำวหิำรเซน้ตน์ิโคลสั ทีต่ัง้ของปรำสำทเมอืงเก่ำ Old Town Castle บนเนินเขำสงูทีส่ำมำรถมองเหน็
ไดจ้ำกระยะไกล เป็นปรำสำททีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 ในศลิปะแบบบำรอ็ค และไดม้กีำรบรูณะ
ขึน้มำใหม่อกีครัง้ในปี ค.ศ.1990 ใหท้ำ่นถ่ำยรปูกบัวหิำรต่ำงๆ โดยรอบเมอืงเก่ำของจตุัรสัแห่งนี้ ทีม่ ี
ควำมส ำคญัเช่นเดยีวกบัจตุัรสับนัไดสเปนในกรุงโรม ใจกลำงจตุัรสัเป็นรปูหล่อของ ฟรำนซ ์เพรเซเรน กวทีีม่ ี
ชื่อเสยีงของสโลวเีนีย สญัลกัษณ์ของคนทีร่กัชำตสิดุใจ รกัเสรภีำพ เป็นผูป้ระพนัธเ์พลงชำตอิกีดว้ย ใกลจ้ตุัรสั
เป็นโบสถใ์นนิกำยฟรำนเชสกนัทีม่สีชีมพดูงึดดูสำยตำใชเ้วลำกอ่สรำ้ง 14 ปี เสรจ็เมื่อปี ค.ศ. 1660 เป็นศลิปะ
ในแบบอำรต์นูโว ภำยในมหีอ้งสมุดตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ซึง่มหีนงัสอืประมำณ 55,000 เล่ม ชมสะพำนมงักร 
สะพำนแห่งแรกๆ ทีส่รำ้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนำดใหญ่ของยุโรป ทีห่วัสะพำนทัง้สองฝัง่จะมรีปูมงักรใน
แบบอำรต์นูโวประดบัอยู่อย่ำงงดงำม   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก   30 ธ.ค.61 ลุบเบลียน่า (สโลเวเนีย)-กราซ-ฮอลสแตท (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองกราซ Graz เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศ
ออสเตรีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำเมอร ์ศนูยก์ลำงของสถำปัตยกรรมต่ำงๆ จำก
ทุกสมยั ทัง้โกธคิ เรอแนสซองสแ์ละบำรอ็ค อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยักรำซ มหำวทิยำลยัทีม่คีวำม
เก่ำแก่ทีส่ดุซึง่สรง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1585 น ำชม เมืองกราซ ซึง่ไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นเมอืงแห่ง
ศลิปวฒันธรรมแห่งยุโรปทีม่กีำรผสมผสำนระหว่ำงควำมคลำสสคิของเมอืงเก่ำและควำมทนัสมยัของเมอืงใหม่
ในศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่ำงลงตวัทีส่ดุ เมอืงกรำซยงัเป็นเมอืงทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศออสเตยี 
เป็นรองเมอืงกรุงเวยีนนำเท่ำนัน้ และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.
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1999 และยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงทำงวฒันธรรมของยโุรปในปี ค.ศ.2003 ดว้ย เดนิเล่นชมเมอืงที่
ภูเขำเลก็ๆ อยู่กลำงเมอืงทีเ่รยีกว่ำ Schlossberg หรอื Castle Hill และมแีม่น ้ำเมอรไ์ฟลผ่ำนเมอืง ยงัเป็นทีต่ัง้
ของหอนำฬกิำเก่ำแก่ สญัลกัษณ์ประจ ำเมอืงของเมอืงกรำซ และถ่ำยรปูกบัป้อมปืนใหญ่ บ่อน ้ำโบรำณ หอ
ระฆงั รปูปัน้ต่ำงๆ สะทอ้นถงึเรือ่งรำวทำงประวตัศิำสตรใ์นยุคกลำงของเมอืง   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ 

มอีากาศทีแ่สนบรสิทุธิแ์ละสวยงามรมิทะเลสาบในประเทศออสเตรยี ความสวยงามของเมอืงน้ีไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้เรยีกไดว้่าฮอลสตทัเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแกย่อ้นหลงั
กลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ที่
สวยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย ใหท้่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่
เรยีกว่า “ซ ีสตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปิน
พืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพืน้ดนิ บา้งอยู่
บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม
ปลายสดุของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน ้าพุกลาง
ลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็   31 ธ.ค.61 ฮอลสแตท-ช้อปป้ิงพารน์ดอรฟ์ (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวคั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ขนาดใหญ่ทีส่ดุของกลุ่มยุโรป
ตะวนัออก อยู่ระหว่างประเทศออสเตรยี, สโลวคัและฮงัการ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ทเ์ลท็ (McArthur Glen Designer Outlet)   เอ๊ำท์
เลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีำ้นคำ้มำกกว่ำ 120 รำ้น สนิคำ้แบรนดช์ื่อดงั
ต่ำงๆ จำกทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมำกมำยอำท ิเช่น รองเทำ้ เสือ้ผำ้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบำ้น สนิคำ้ 
แบรนดเ์นมมำกมำย อำท ิAdidas, Armani, Bally, Berkenstock, Burberry, Calvin Klein, Coach, 
Converse, Diesel, Dolce & Gabbana, Escada, Fossil, Furla, GEOX, Gucci, Guess, Boss, Kipling, 
Lacoste, Levi’s, Michael Kors, Mont Blanc, New Balance, Nike, Nespresso, Pandora, Prada, Puma, 
Reebox, Samsonite, Skechers, Superdry, Swarovski, Swatch, The Northface, Tod’s, Timberland, 
Vans  เป็นตน้  (เอา๊ทเ์ลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์  อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอา๊ท์
เลต็เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า (เน่ืองจากเป็นวนัส้ินปี เอา๊ทเ์ลต็จะเปิดให้บริการจนถึง
ประมาณ 15.00 น.) สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองบราติสลาวา  (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท)ี  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวาเกียหรอืสโลวคั เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของประเทศสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในภูมภิาคยุโรป
กลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คน บราตสิลาวาตัง้อยูบ่นสองฝัง่แม่น ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโล
วาเกยีกบัออสเตรยีและฮงัการ ีเมอืงนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่คีวามโดด
เด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมโดยจะพบเหน็ไดม้ากในเขตเมอืงเก่า น าท่านนัง่รถผ่านชม รฐัสภา, หน่วยงาน
ภาครฐัต่างๆ, มหาวทิยาลยัโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม ฯลฯ ทีล่ว้นแลว้แต่มคีวามสคัญัทางเศรษฐกจิ 
วฒันธรรมและการศกึษา รวมถงึส านกังานใหญ่ของสถาบนัทางธรุกจิและการเงนิขนาดใหญ่ของสโลวาเกยี
จ านวนมาก เน่ืองจากเมอืงนี้เคยตกอยู่ใตอ้ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีก
ในภาษาอื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสสบ์รูก์ (เยอรมนัและ
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ภาษาองักฤษ)  น าท่านถ่ายรปูกบัปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ปราสาทนี้เป็น
อาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนินเขารอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝัง่แม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 
ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย จากนัน้มกีารก่อสรา้งเรื่อยมา และมกีารก่อสรา้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่
ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแห่งนี้ และโบสถเ์ซน้ตม์ารต์นิ  โบสถฟ์
รานซสิกนั  และสะพานนานาชาตแิหง่สโลวคั เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด  1 ม.ค.62 บราติสลาวา (สโลวคั)-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รงุเวียนนา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึ่งใน
เมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยโุรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึ
วฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศ
ออสเตรยี มแีม่น ้าสายส าคญัของยุโรปคอืแม่น ้าดานูบไหลผ่าน เวยีนนาจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและ
การปกครองของประเทศ และมคีวามส าคญัในระดบันานาชาต ิโดยเป็นสถานทีต่ัง้ของหน่วยงานขององคก์าร
สหประชาชาตหิลายแห่ง อาทเิชน่ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของส านกังานสหประชาชาตทิี่
สามของโลกอกีดว้ย น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ พระราชวงัฤดรูอ้นแห่ง
ราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยโุรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะใน
หลายรปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ 
ประดบัอยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้
โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเทา่กบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็น
พระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึน้มาใหมโ่ดย
สถาปนิกประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี 
เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็น
สสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดด
เด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านชมเมอืงเวยีนนา เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลกัของกรุงเวยีนนาทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ อนังดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่ม
อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ใน
ระหว่างปีค.ศ.1873-1883 และมเีวลาใหท้่านเกบ็ภาพความสวยงาม อาท ิพระราชวงัฮบัสเบริก์, 
พระราชวงัเบลวาแดร ์หรอืศาลาว่าการเมอืงของกรุงเวยีนนา เป็นตน้ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นย่านใจกลางเมอืงบน
ถนนคนเดนิ คารท์เนอรส์ตราเซ่ ถนนการคา้ใจกลางเมอืงทีเ่ชื่อมระหว่างถนนวงแหวนรงิสตราเซ่กบัจตุัรสั 

 สเตฟาน ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงสายส าคญัของเวยีนนา ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ต่างๆ มากมายเรยีงรายตลอด
สองขา้งทางของถนน (วนัท่ี 1 ม.ค. รา้นค้าอาจปิดท าการ)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่ก้า  2 ม.ค.62 เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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 พกัผ่อนตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั  
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนครเวียนนา 
13.30 น.  ออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG937 
 

วนัทีสิ่บ  3 ม.ค.62 กรงุเทพฯ 

05.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  25 ธ.ค.2561 - 3 ม.ค.2562 

 

 

 

 

     

Amazing East Europe 9 Days / TG  

เยอรมนั-สโลวีเนีย-สโลวคั-ออสเตรีย ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 88,500 54,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 85,500 54,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 82,500 51,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 16,500 16,500 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนั 
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การจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี

บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยเสน้ทาง กรุงเทพฯ-มวินิค // เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิความ

คุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เงือ่นไขประกนัขึน้อยู่กบับรษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 
 9 ก.ค.2561   
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท (ช าระพรอ้มค่า

ทวัรก่์อนออกเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ / มคัคเุทศกท้์องถ่ินตามเขตเมอืงเก่าและพระราชวงัและหวัหน้าทวัรเ์ดินทางไป-กลบัพรอ้ม

คณะ ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง  
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการหรอืค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และ

ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าบรกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมม่นี ้าแจกระหว่างการเดนิทางของทวัร)์ 
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 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้
ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด วซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร.์ ช่วงครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณา
ก่อนการจองทวัร ์



AmazingEast Europe9D/TG, (D-SLN-SLK-A), 25Dec2018-3Jan2019 –Revised Fuel 30Aug2018-   11 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้ม

ใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
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o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค าร้องขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชี
หน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
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ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AmazingEast Europe9D/TG, (D-SLN-SLK-A), 25Dec2018-3Jan2019 –Revised Fuel 30Aug2018-   15 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


