เยอรมัน-สโลวีเนี ย-สโลวัค-ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน
ยุโรปตะวันออกอะเมซิ่ง 4 ประเทศ
สัมผัสหิ มะบนยอดเขาเขาซุกสปิ ตเซ่-ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิ ตกับ View Point ในฮอลสตัท

ชมปราสาทดังนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ปราสาทดิสนี ย์
ชมเมืองในหุบเขาในอินน์ สบรูคและเมืองเลียนซแห่งแคว้นทิโรล

ชมทัศนี ยภาพงดงามปราสาทแห่งสโลวัค
เที่ยวเมือง Unseen เบลด พอสทอยน่ า และลุบเบลียน่ าแห่งสโลวีเนี ย
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
เอ๊าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สดุ ในแถบยุโรปตะวันออก
โดยสายการบินไทย
มิ วนิ ค

เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าอิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน
การ์มิช-พาร์เท่นเคียเช่น เมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั เขาซุกสปิ ตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี มีบา้ นเรือนสวยงาม
ศิลปะแบบบาวาเรียนร็อคโคโค โดยแบ่งเป็ น 2 เขต คือ เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เป็ นทีต่ งั ้ ของ
เขาซุกสปิ ตเซ่
โฮเฮนชวานเกา ตัง้ อยู่ในแคว้นบาวาเรีย ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน
และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปราสาทดังอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์
โอเบอราเมอร์เกา เมืองเล็กๆ ทีแ่ สนน่ารักในแคว้นบาวาเรีย และมีชอื ่ เสียงด้านแกะสลักไม้
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อิ นน์สบรูค

เลียนซ์
เบลด

พอสทอยน่ า
ลุบเบลียน่ า
กราซ

ฮอลสตัท
เวียนนา

บราติ สลาวา

เมืองหลวงและเมืองท่องเทียวดั
่ งแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร่ าบลุ่มแม่น้ าอินส์
ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี อื ่ เสียงในด้านเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขัน
กีฬาฤดูหนาว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง้
เมืองทีโ่ อบล้อมไปด้ดวยขุนเขาในแคว้นทิโรลด้านตะวันออกของประเทศออสเตรีย มีจตั ุรสั กลางเมืองทีเ่ ป็ น
ศูนย์กลางและเป็ นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ
เมืองทีไ่ ด้ชอื ่ ว่าเป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภาพอันแสนโรแมนติค จนได้รบั การยอมรับจากนักท่องเทียวว่
่ าเป็ นเมืองที ่
สวยงามมากแห่งหนึง่ ของสโลวีเนียและยังเป็ นเมืองตากอากาศทีมี่ ชอื ่ เสียง จนเคยได้รบั รางวัลชนะเลิศ
รีสอร์ทของโลก
เมืองทีต่ งั ้ ของถ้ าพอสทอยน่า ทีเ่ ปิ ดบริการมาแล้วกว่า 188 ปี เป็นถ้ าทีม่ คี วามงามทีส่ ดุ ในยุโรป มีความเก่าแก่
มากว่า 2 ล้านปี มีความยาวถ้ าถึง 27 กิโมเมตร
เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย ทีม่ บี รรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อย เป็ นระเบียบ มีจตั ุรสั ทีง่ ดงามอยู่
กลางเมือง เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบ
เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ าเมอร์ ศูนย์กลางของสถาปั ตยกรรม
ต่างๆ จากทุกสมัย ทัง้ โกธิค เรอแนสซองส์และบาร็อค อีกทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัย
ทีม่ คี วามเก่าแก่ทสี ่ ดุ ซึง่ สร้งขึ้นตัง้ แต่ปี ค.ศ.1585
เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ทมีี ่ เสน่หท์ งั ้ ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชาติทงดงาม
ี่
และชมความงดงามในอีกรูปแบบหนึง่ ของเมืองฮอลสตัท อีกเมืองหนึง่ ทีงดงามในแถบยุ
่
โรป
ตะวันออก
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าดานูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ
สโลวัค

กาหนดการเดิ นทาง

เทศกาลปี ใหม่ *25 ธ.ค.2561 - 3 ม.ค.2562

วันแรก
22.00 น.

25 ธ.ค.61
กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ D สาย
การบินไทย เจ้าหน้ าที่ คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

วันที ส่ อง

26 ธ.ค.61

00.50 น.
06.45 น.

มิ วนิ ค-การ์มิชพาเท่นเคียเช่น-ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่-ฟุสเซ่นเคมป์ เท่น (เยอรมัน)
นาท่านออกเดิ นทางสู่นครมิวนิ ค โดยสายการบิ นไทย เที่ ยวบินที่ TG 924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนีรมิ ฝั ง่ แม่น้าอิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร
และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที ส่ี ดุ ด้วย นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิซพาเท่นเคียเช่น Garmisch-Partnkirchen ตัง้ อยู่กลาง
เทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรียแท้ ตามผนังของตึกต่าง
ๆ ยังเป็ นรูปเขียนเรื่องราวในคริสต์ศาสนาทีน่ ่าชมยิง่ และยังเป็ นเมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นทีน่ ิยมของ
นักท่องเทีย่ วทัง้ ในฤดูรอ้ นและฤดูหนาว เนื่องจากการ์มชิ มีความงามทางธรรมชาติซง่ึ เป็ นภูเขาสูงโอบล้อม
เมืองไว้ แล้วยังมีทะเลสาบแสนสวยงามอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังเป็ นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานส

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

2

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

เก็ตน้าแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิ ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เดินทางสู่ สถานี รถไฟซุกสปิ ตเซ่
เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้ สู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชม
ทัศนียภาพทีส่ วยงามตลอดสองข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นาท่านเปลีย่ นเป็ น
กระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับสูร่ ะดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความ
สวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่นนั ้ เป็ นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและ
ออสเตรีย (กรณีสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวยอาจมีการสลับสับเปลีย่ นการขึน้ ลงยอดเขาด้วยเคเบิล้ คาร์ทงั ้ ขึน้
และลง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Lounge Restaurant
นำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำด้วยกระเช้ำสูส่ ถำนีอปิ ซี่ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ำยบนถนนสำยโรแมนติก ทีเ่ คยมี
ควำมรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันซึง่ ใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ำยสินค้ำ และซือ้ ขำยเกลือมำแต่
โบรำณ นอกจำกนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมืองทีม่ คี วำมน่ำรัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงำมของบ้ำนเรือน
ด้วยเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้ำนอำหำร โรงแรมทีพ่ กั และร้ำนค้ำทีต่ กแต่งอย่ำงมีสไตล์
ผ่ำนชมทีว่ ่ำกำรเมือง โบสถ์เซ้นต์มงั ทีม่ สี ถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค โบสถ์ใหญ่และสำคัญทีส่ ดุ ของเมือง ใน
อดีตเคยเป็ นสำนักสงฆ์นิกำยเบเนดิค หรือจะเป็ นปรำสำทโฮเฮส ชลอส Hohes Schloss ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขำ
และมีสำยน้ำจำกแม่น้ำเลช Lech ไหลผ่ำน ปรำสำทนี้เคยเป็ นทีพ่ กั ของเหล่ำเชือ้ พระวงศ์ชนั ้ สูงและพระ ตัง้ อยู่
บนยอดเขำกลำงเมือง สร้ำงเมื่อปี ค.ศ.1500 ในแบบโกธิค จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเคมป์ เท่น
Kempten เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในภูมภิ ำคอัลล์กอยแห่งแคว้นบำวำเรีย เชื่อว่ำเดิมเป็ นทีต่ งั ้ รกรำกของชำวเคลต์
ก่อนทีภ่ ำยหลังจะถูกปกครองโดยชำวโรมัน เรียกได้ว่ำเมืองเคมป์ เท่นเป็ นชุมชนเมืองทีม่ คี วำมเก่ำแก่ทส่ี ดุ ใน
เยอรมัน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
27 ธ.ค.61
เคมป์ เท่น-โฮเฮนชวานเกา-โอเบอราเมอร์เกา (เยอรมัน)-อิ นนส์บรูค (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำง เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนี ติดกับชำยแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที)
นำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขำสูงของเทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรีย
ประเทศเยอรมนี ทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ทีต่ อ้ งกำรสร้ำงปรำสำท
ตำมเทพนิยำยของริ และให้เป็ นทีป่ ระทับอย่ำงสันโดษห่ำงจำกผูค้ น และเพื่ออุทศิ ให้แก่กวีช่อื ริชาร์ด วาก
เนอร์ ผูซ้ ง่ึ เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็ นไปตามบทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan Knight
Lohengrin) ดังนัน้ ปราสาทแห่งนี้จงึ ได้รบั การตกแต่งตามเรื่องร่าวในบทประพันธ์ดงั กล่าว ปราสาทแห่งนี้
ได้รบั การออกแบบโดยคริสทีอนั ยังค์ (Christian Jank) ซึง่ เป็ นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าทีจ่ ะเป็ น
สถาปนิก ถือเป็ นปรำสำททีม่ คี วำมงดงำมมำกทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้ปรำสำทแห่งนี้
เป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำทในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของ
บริษทั ดิสนียด์ ว้ ย รวมไปถึงเป็ นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ทีส่ วนสนุกดิสนีย์
แลนด์และโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวมไปถึงทีแ่ ดนเนรมิต (โดยปกติ การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริการด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการ
รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอเบอราเมอร์เกา Oberammergau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นาท่นชม
เมืองเล็กๆ ทีแ่ สนน่ารักในแคว้นบาวาเรีย และมีช่อื เสียงด้านแกะสลักไม้ โดยแกะเรื่องราวหรือฉากเหตุการณ์
ทางศาสนาคริสต์เป็ นหลัก ถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนทีล่ ว้ นประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกีย่ วกับคริสต์ศาสนา และ
มีระเบียงประดับด้วยกระถางต้นไม้ ดอกไม้เล็กๆ ทีน่ ่เี คยใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั งาน Passion Play ทีเ่ ก่าแก่สดุ ใน
เยอรมนี ซึง่ จัดขึน้ ทุกๆ 10 ปี โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันแสดงละครกลางแจ้งบอกเล่าเรื่องราวในบัน้ ปลายพระ
ชนม์ชพี ของพระเยซู สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศออสเตรีย เดินทางสู่เมือง
อิ นน์สบรูค ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่ง
แคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร่ าบลุม่ แม่น้าอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์
อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้าอินส์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขัน
กีฬาฤดูหนาว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ กฤดูหนาวปี 1964
และ ปี 1976 พาราลิมปิ กฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึงโอลิมปิ กเยาวชนฤดูหนาวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้
แรกในปี ค.ศ.2012 ทาให้อนิ น์สบรูค เป็ นเมืองแรกของโลกทีไ่ ด้จดั กีฬาโอลิมปิ กถึง 3 ครัง้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
28 ธ.ค.61
อิ นนส์บรูค-เลียนซ์ (ออสเตรีย)-เบลด (สโลวีเนี ย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรสั เมืองเก่า ทีม่ ี ตาหนักหลังคาทองคา ทีม่ อี ายุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็ นที่
ประทับของกษัตริยท์ โิ รลสมัยของกษัตริยแ์ ม็กซิมเิ ลีย่ นที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่าหลังคากาแพง
นี้ประดับด้วยโลหะหุม้ ทองแดงจานวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียน
สวยงาม ถือเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีทป่ี ั จจุบนั เป็ นร้านค้า
หลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตท้ี าวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรสั เมือง ทีม่ เี สาอันนาเซาเลอ
ตัง้ อยู่ ถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองทีม่ ผี คู้ นแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากทีส่ ดุ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มือง
เลียนซ์ Lienz ทีโ่ อบล้อมไปด้ดวยขุนเขาในแคว้นทิโรลด้านตะวันออกของประเทศออสเตรีย นาท่านมีเวลา
เดินเล่นในจัตุรสั หลักของเมืองเลียนซ์ ที่ Hauptplaz หรือ Main Square ถือเป็ นศูนย์กลางของเมืองและเป็ น
ศูนย์รวมกิจกรรม การจัดงานประจาปี และร้านค้า ร้านอาหารมากมาย จัดเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ แห่ง
หนึ่งของออสเตรีย ถ่ายรูปกับอนุเสาวรียห์ นิ อ่อนสีขาวทีส่ ร้างอย่างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1723 เพื่อระลึกถึง
การรอดชีวติ จากภัยพิบตั แิ ละสงคราม หรือถ่ายรูปกับอาคารสวยของ Old Town Hall ศาลาว่าการเมือง
เลียนซ์ซง่ึ ยังเป็ นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลและแหล่งท่องเทีย่ วของเมืองเลียนซ์ดว้ ย ให้ท่านเดินเล่น
Landstarasse ถนนสายช้อปปิ้ งยอดนิยมของเมืองเลียนซ์ เลือกชมสินค้าทีร่ ะลึกและสินค้าท้องถิน่ มากมาย
รวมถึงขนมต่างๆ ทีน่ ่าสนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงข้ามพรมแดนสู่ประเทศสโลวีเนี ย หรือสาธารณรัฐสโลวีเนี ย เป็ นประเทศทีต่ งั ้ อยู่บน
ชำยฝั ง่ ทำงใต้ของเทือกเขำแอลป์ ในยุโรปกลำงตอนใต้ ซึง่ เคยเป็ นส่วนหนึ่งของยูโกสลำเวียและได้แยกตัว
ออกมำปกครองตนเองเมื่อได้รบั เอกรำชหลังจำก ปี ค.ศ.1945 และได้รบั เข้ำร่วมเป็ นสมำชิกในกลุ่มสหภำพ
ยุโรป นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบลด Bled เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภำพอันแสนโรมแมนติค จน
ได้รบั กำรยอมรับจำกนักท่องเทีย่ วว่ำเป็ นเมืองทีส่ วยงำมมำกแห่งหนึ่งของสโลวีเนียและยังเป็ นเมืองตำก
อำกำศทีม่ ชี ่อื เสียง จนเคยได้รบั รำงวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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29 ธ.ค.61
เบลด-พอสทอยน่ า-ลุบเบลียน่ า (สโลวีเนี ย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมเมืองเบลด เมืองทีร่ จู้ กั กันในเรื่องของวำนิลลำและครีมหรือทีเ่ รียกกันว่ำ Kremna Rezina อีกทัง้
ยังเป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภำพอันแสนโรแมนติค จนได้รบั กำรยอมรับจำกนักท่องเทีย่ วว่ำเป็ นเมืองทีส่ วยวำมมำก
แห่งหนึ่งของสโลวีเนีย ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองและถ่ำยรูปกับเมืองงดงำมและทะเลสำบเบลดสีเขียวมรกต ที่
แวดล้อมด้วยขุนเขำจูเลียน แอลป์ ทีเ่ กิดจำกกำรละลำยของธำรน้ำแข็งบนภูเขำจูเลียนแอลป์ ซึง่ ถูกขนำนนำม
ว่ำเป็ นไข่มุกแห่งเทือกเขำแอลป์ และสำมำรถถ่ำยรูปเห็นกลุ่มวิหำรทีส่ ร้ำงในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะแบบ
บำร็อค ซึง่ มีกำรประดับตกแต่งอย่ำงวิจติ รและมีกำรบำรุงรักษำมำเป็ นอย่ำงดี ตัง้ อยู่กลำงทะเลสำบทีส่ วดสด
งดงำม สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพอสทอยน่ า Postojna เป็ นเมืองทีต่ งั ้ ของถ้ำพอสทอยน่ำ ที่
เปิ ดบริกำรมำแล้วกว่ำ 188 ปี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชมถา้ พอยทอยน่ า
ถ้ำทีม่ คี วำมงำมทีส่ ดุ ในยุโรป มีควำมเก่ำแก่มำกว่ำ 2 ล้ำนปี มีควำมยำวถ้ำถึง 27 กิโมเมตร นำท่ำนเข้ำชม
ด้วยขบวนรถไฟฟ้ ำของถ้ำ เปิ ดให้บริกำรตัง้ แต่ปี ค.ศ.1884 ด้วยอุณหภูมปิ ระมำณ 8-10 องศำภำยในถ้ำ ทำ
ให้เกิดหินงอกหินย้อยหลำกหลำยรูปแบบและสีสนั สวยงำม มีลำธำรและเขือ่ นเก็บน้ำใต้ดนิ และยังมีหอ้ งต่ำงๆ
มำกมำยลดหลันเป็
่ นชัน้ ๆ นอกจำกนี้ยงั มีปลำมนุษย์ Human Fish หรือ Olm สิง่ มีชวี ติ ขนำดเล็กทีอ่ ำศัยอยูใ่ น
ถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ำยมนุษย์ ลำตัวยำวคล้ำยงู มีแขนและขำ ถูกค้นพบครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอำศัยอยู่ในที่
มืด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลุบเบลียน่ า เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนี ย ทีม่ บี รรยำกำศเรียบง่ำย สงบ
เรียบร้อย เป็ นระเบียบ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม เมืองลุบเบลียน่ า ชมจัตุรสั กลำง
เมือง มหำวิหำรเซ้นต์นิโคลัส ทีต่ งั ้ ของปรำสำทเมืองเก่ำ Old Town Castle บนเนินเขำสูงทีส่ ำมำรถมองเห็น
ได้จำกระยะไกล เป็ นปรำสำททีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะแบบบำร็อค และได้มกี ำรบูรณะ
ขึน้ มำใหม่อกี ครัง้ ในปี ค.ศ.1990 ให้ทำ่ นถ่ำยรูปกับวิหำรต่ำงๆ โดยรอบเมืองเก่ำของจัตุรสั แห่งนี้ ทีม่ ี
ควำมสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรสั บันไดสเปนในกรุงโรม ใจกลำงจัตุรสั เป็ นรูปหล่อของ ฟรำนซ์ เพรเซเรน กวีทม่ี ี
ชื่อเสียงของสโลวีเนีย สัญลักษณ์ของคนทีร่ กั ชำติสดุ ใจ รักเสรีภำพ เป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงชำติอกี ด้วย ใกล้จตั ุรสั
เป็ นโบสถ์ในนิกำยฟรำนเชสกันทีม่ สี ชี มพูดงึ ดูดสำยตำใช้เวลำก่อสร้ำง 14 ปี เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1660 เป็ นศิลปะ
ในแบบอำร์ตนูโว ภำยในมีหอ้ งสมุดตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 ซึง่ มีหนังสือประมำณ 55,000 เล่ม ชมสะพำนมังกร
สะพำนแห่งแรกๆ ทีส่ ร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดใหญ่ของยุโรป ทีห่ วั สะพำนทัง้ สองฝั ง่ จะมีรปู มังกรใน
แบบอำร์ตนูโวประดับอยู่อย่ำงงดงำม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
30 ธ.ค.61
ลุบเบลียน่ า (สโลเวเนี ย)-กราซ-ฮอลสแตท (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองกราซ Graz เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศ
ออสเตรีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ำเมอร์ ศูนย์กลำงของสถำปั ตยกรรมต่ำงๆ จำก
ทุกสมัย ทัง้ โกธิค เรอแนสซองส์และบำร็อค อีกทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยกรำซ มหำวิทยำลัยทีม่ คี วำม
เก่ำแก่ทส่ี ดุ ซึง่ สร้งขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1585 นำชม เมืองกราซ ซึง่ ได้รบั กำรยกย่องให้เป็ นเมืองแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรปทีม่ กี ำรผสมผสำนระหว่ำงควำมคลำสสิคของเมืองเก่ำและควำมทันสมัยของเมืองใหม่
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงลงตัวทีส่ ดุ เมืองกรำซยังเป็ นเมืองทีม่ ขี นำดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศออสเตีย
เป็ นรองเมืองกรุงเวียนนำเท่ำนัน้ และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี ค.ศ.
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1999 และยังได้รบั เลือกให้เป็ นเมืองหลวงทำงวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ.2003 ด้วย เดินเล่นชมเมืองที่
ภูเขำเล็กๆ อยู่กลำงเมืองทีเ่ รียกว่ำ Schlossberg หรือ Castle Hill และมีแม่น้ำเมอร์ไฟลผ่ำนเมือง ยังเป็ นทีต่ งั ้
ของหอนำฬิกำเก่ำแก่ สัญลักษณ์ประจำเมืองของเมืองกรำซ และถ่ำยรูปกับป้ อมปื นใหญ่ บ่อน้ำโบรำณ หอ
ระฆัง รูปปั น้ ต่ำงๆ สะท้อนถึงเรือ่ งรำวทำงประวัตศิ ำสตร์ในยุคกลำงของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ
มีอากาศทีแ่ สนบริสทุ ธิและสวยงามริ
มทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของเมืองนี้ได้รบั การขึน้
์
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เรียกได้ว่าฮอลสตัทเป็ นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลัง
กลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ดุ ในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ท่ี
สวยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทางมากมาย ให้ท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ทีศ่ ลิ ปิ น
พืน้ บ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพืน้ ดิน บ้างอยู่
บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงาม
ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจาเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้าพุกลาง
ลาน และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
31 ธ.ค.61
ฮอลสแตท-ช้อปปิ้ งพาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย)-บราติ สลาวา (สโลวัค)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ เมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ของกลุ่มยุโรป
ตะวันออก อยู่ระหว่างประเทศออสเตรีย, สโลวัคและฮังการี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet) เอ๊ำท์
เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรำ้ นค้ำมำกกว่ำ 120 ร้ำน สินค้ำแบรนด์ช่อื ดัง
ต่ำงๆ จำกทุกมุมโลก มีให้เลือกมำกมำยอำทิ เช่น รองเท้ำ เสือ้ ผ้ำ เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้ำน สินค้ำ
แบรนด์เนมมำกมำย อำทิ 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 เป็ นต้น (เอ๊าท์เล็ท ปิ ดทุกวันอาทิ ตย์) อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ๊าท์
เล็ตเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า (เนื่ องจากเป็ นวันสิ้ นปี เอ๊าท์เล็ตจะเปิ ดให้บริการจนถึง
ประมาณ 15.00 น.) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติ สลาวา (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียหรือสโลวัค เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ของประเทศสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าดานูบ รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นทีส่ ดุ ในภูมภิ าคยุโรป
กลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตัง้ อยูบ่ นสองฝั ง่ แม่น้าดานูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโล
วาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตงั ้ อยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็ นเมืองทีม่ คี วามโดด
เด่นทางด้านสถาปั ตยกรรมโดยจะพบเห็นได้มากในเขตเมืองเก่า นาท่านนังรถผ่
่ านชม รัฐสภา, หน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ ทีล่ ว้ นแล้วแต่มคี วามสัคญ
ั ทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและการศึกษา รวมถึงสานักงานใหญ่ของสถาบันทางธุรกิจและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกีย
จานวนมาก เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้อานาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีช่อื เรียก
ในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บรู ก์ (เยอรมันและ
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ภาษาอังกฤษ) นาท่านถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ ปราสาทนี้เป็ น
อาคารทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตัง้ อยูบ่ นเนินเขาร็อกกีฮ้ ลิ ล์ ริมฝั ง่ แม่น้าดานูบสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18
ซึง่ เคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย จากนัน้ มีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อกี ครัง้ ในปี 1956-1964 ซึง่
ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ และโบสถ์เซ้นต์มาร์ตนิ โบสถ์ฟ
รานซิสกัน และสะพานนานาชาติแห่งสโลวัค เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
1 ม.ค.62 บราติ สลาวา (สโลวัค)-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูก่ รุงเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งใน
เมืองทีม่ คี วามโรแมนติกมากทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั รุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทวเมื
ั ่ อง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ
ออสเตรีย มีแม่น้าสายสาคัญของยุโรปคือแม่น้าดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของประเทศ และมีความสาคัญในระดับนานาชาติ โดยเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของสานักงานสหประชาชาติท่ี
สามของโลกอีกด้วย นาท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูรอ้ นแห่ง
ราชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องด้วยศิลปะใน
หลายรูปแบบทัง้ บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ
ประดับอยู่อย่างวิจติ รงดงาม รวมทัง้ สวนภายในพระราชวังทีส่ วยงามไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้า
โยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ าริในการสร้างให้มคี วามหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศสเป็
่
น
พระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รบั ความเสียจากการทาสงครามจึงได้มกี ารก่อสร้างและบูรณะขึน้ มาใหม่โดย
สถาปนิกประจาราชสานักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย
เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทโ่ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ น
สีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทาให้เวียนนามีความโดด
เด่นจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมเมืองเวียนนา เส้นทางท่องเทีย่ วสายหลักของกรุงเวียนนาทีแ่ วดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรม
เก่าแก่ อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าทีส่ ร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิรก์ กลุ่ม
อาคารทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภา ซึง่ สร้างขึน้ ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 และมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก์ ,
พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็ นต้น ให้ท่านได้เดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน
ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ถนนการค้าใจกลางเมืองทีเ่ ชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กบั จัตุรสั
สเตฟาน ซึง่ เป็ นย่านช้อปปิ้ งสายสาคัญของเวียนนา ทีม่ หี า้ งสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอด
สองข้างทางของถนน (วันที่ 1 ม.ค. ร้านค้าอาจปิ ดทาการ)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 ม.ค.62 เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
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09.30 น.
13.30 น.
วันทีส่ ิ บ

05.20 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นนครเวียนนา
ออกเดิ นทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG937
3 ม.ค.62 กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

25 ธ.ค.2561 - 3 ม.ค.2562

Amazing East Europe 9 Days / TG

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
54,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

88,500
85,500
82,500

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

16,500

16,500

เยอรมัน-สโลวีเนี ย-สโลวัค-ออสเตรีย
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

54,500
51,500

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยัน
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การจองทัวร์ทนั ที

 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินความ
คุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เงือ่ นไขประกันขึน้ อยู่กบั บริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
9 ก.ค.2561

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมการทาวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท (ชาระพร้อมค่า
ทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นตามเขตเมืองเก่าและพระราชวังและหัวหน้ าทัวร์เดิ นทางไป-กลับพร้อม
คณะ ท่านละ 2,000 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และ
ค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าบริการน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มนี ้าแจกระหว่างการเดินทางของทัวร์)
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 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่า
์
มัดจา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่ว น
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
์
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์. ช่วงคริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณา
ก่อนการจองทัวร์
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้าม
ใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว
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o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชี
หน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
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ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
AmazingEast Europe9D/TG, (D-SLN-SLK-A), 25Dec2018-3Jan2019 –Revised Fuel 30Aug2018-

15

.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่

ไม่เคย
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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