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EaSt EuRoPe BeAuTiFuL 
เยอรมนั-ออสเตรีย-ฮงัการี-สโลวาเกีย-เชค็ 10 วนั 7 คืน 

เท่ียวครบสตูร 5 ประเทศหลกัยโุรปตะวนัออก  
สมัผสัหิมะบนยอดเขาเขาซุกสปิตเซ่-ถ่ายรปูกบัมมุยอดฮิตกบั View Point ในฮอลสตทั 

ด่ืมด า่บรรยากาศโรแมนติกกบัการล่องเรือในแม่น ้าดานูบท่ีเมืองบูดาเปสต ์
ชมวิวท่ีปราสาทแห่งสโลวาเกีย เข้าชมหมู่ปราสาทงดงาม ณ กรงุปราก 
ช่ืนชมเมืองเก่านูเรมเบิรก์ ทานอาหารกบัเมนูดงัขาหมเูยอรมนั 

และอาหารค า่แบบไทยในนครแฟร้งคเ์ฟิรต์ 
ช้อปป้ิง McArthur Glen Parndorf Outlet  

เอา๊ทเ์ลต็ท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบยโุรปตะวนัออก 
 

    โดยสายการบินไทย  
 
มิวนิค เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี แควน้ตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าอซิาร ์เป็นศนูยก์ลางความ

เจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั 

ฟสุเซ่น  เมอืงทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี  ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวามน่ารกั และตกแต่งไปดว้ยสสีนัทีส่วยงามของ 
  บา้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั และรา้นคา้ทีต่กแต่งอย่าง
  มสีไตล ์

การมิ์ช-พารเ์ท่นเคียเช่น   เมอืงท่องเทีย่วเลก็ๆ ตัง้อยูใ่กลก้บัเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสงูสดุของเยอรมนี  มบีา้นเรอืนสวยงาม 
  ศลิปะแบบบาวาเรยีนรอ็คโคโค โดยแบ่งเป็น 2 เขต คอื เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เป็นทีต่ัง้ขอ
  เขาซุกสปิตเซ่ 
อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่มแมน่ ้าอนิส ์ 
  ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนั
  กฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวหลายครัง้  
ซาลสเบิรก์ เมอืงแห่งศลิปินเพลง เมอืงซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ และโด่งดงัจากการเป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตรเ์พลงอมตะ “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ หรอื The Sound of Music  
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ฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกั 
  เดนิทางมากมาย   
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงามของประเทศออสเตรยี อดตีอาณาจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทางดา้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาตทิีง่ดงาม และชมความงดงามในอกีรปูแบบหนึง่ของเมอืงฮอลสตทั อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงามในแถบยุโรป
 ตะวนัออก 

บูดาเปสต ์ เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี ดนิแดนแสนงามของแม่น ้าดานูบ ชมเมอืงเก่าบดูาและเมอืงชมถนนเสน้ที ่
  สวยงามทีส่ดุของเมอืงบดูาเปสตพ์รอ้มชมนครทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า รมิสองฝัง่แมน่ ้าดานูบ  
  ใหม่พรอ้มล่องเรอืชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 
บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ

สโลวคั 
ปราค เมอืงหลวงแห่งปราค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของความโรแมนตกิ ชมสะพานชารล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า

แห่งกรงุปราค 

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่าแก่ทางดา้นสถาปัตยกรรมอกีแหง่หนึง่ของประเทศเยอรมนั และมคีวามงดงามน่ารกัของอาคาร
บา้นเรอืน  

แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี  
 

ก าหนดการเดินทาง  23 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 
 

วนัแรก  23 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ  
22.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สาย

การบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเร่ืองเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง 24 ธ.ค.61 มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา-ฟสุเซ่น-เคมป์เท่น (เยอรมนั)  
00.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่นครมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั  น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยูท่ำงตอนใต้
ของประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัที่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ในคศ.
1158  มบีรรยำกำศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองส์
คลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย  น ำท่ำนสูบ่รเิวณ จตัรุสัมา
เรียน ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ำรทีองค ำ
บนเสำสงู ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม ่ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะ
ออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น 
และมโีบสถแ์ม่พระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรีำ้นจ ำหน่ำย 
สนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย ใหเ้วลาท่านชัว่ครู่กอ่นน าท่านเดนิทาง เมืองโฮเฮนชวานเกา 
Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงั
แวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองดว้ยเมนูขาหมูเยอรมนั 
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บ่าย  น าท่านถ่ายรปูภายนอก “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิ์
  ลุดวคิที ่2 ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์ซึง่ความ
  งามนี้ยงัท าใหป้ราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตร์ 
  การต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย  (โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย 
  รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการ
  รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร แต่เน่ืองจาก 
  ปราสาทปิดให้บริการในวนัท่ี 24 และ 25 ธ.ค. ท าให้การบริการรถรบั-ส่งขึน้ลงหรอืรถม้าหยุด 
  ให้บริการด้วยเช่นกนั ดงันัน้จะให้เวลาท่านถ่ายภาพจากบริเวณสะพานมาเรียนบรคูกบัปราสาทแทน)  
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฟสุเซ่น Fussen น าท่านเดนิเทีย่วชม เมืองฟสุเซ่น เมอืงทีม่อีาย ุ
  มากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใช้
  เมอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ นอกจากนี้เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืง
  ทีม่คีวามน่ารกั และตกแต่งไปดว้ยสสีนัทีส่วยงามของบา้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไป
  ดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั และรา้นคา้ทีต่กแต่งอย่างมสีไตล ์ ใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืง ถ่ายรปูกบัสถานที่
  ต่างๆ ไม่วาจะเป็นทีว่่าการเมอืง โบสถเ์ซน้ตม์งั ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค โบสถใ์หญ่และส าคญัทีส่ดุของ
  เมอืง ในอดตีเคยเป็นส านกัสงฆน์ิกายเบเนดคิ หรอืจะเป็นปราสาทโฮเฮส ชลอส Hohes Schloss ซึง่ตัง้อยู่บน
  เนินเขาและมสีายน ้าจากแม่น ้าเลช Lech ไหลผ่าน ปราสาทนี้เคยเป็นทีพ่กัของเหล่าเชือ้พระวงศช์ัน้สงูและ
  พระ ตัง้อยูบ่นยอดเขากลางเมอืง สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1500 ในแบบโกธคิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเคมป์
  เท่น Kempten เมอืงใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคอลัลก์อยแห่งแควน้บาวาเรยี เชื่อว่าเดมิเป็นทีต่ัง้รกรากของชาว 
  เคลต ์ก่อนทีภ่ายหลงัจะถูกปกครองโดยชาวโรมนั เรยีกไดว้่าเมอืงเคมป์เท่นเป็นชมุชนเมอืงทีม่คีวามเก่าแก่
  ทีส่ดุในเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  25 ธ.ค.61 เคมป์เท่น-การมิ์ช พารเ์ท่นเคอเช่น (เยอรมนั)-อินน์สบรคู-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองการมิ์ซ หรอื การมิ์ช พารเ์ท่นเคียรเ์ช่น (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 
เมอืงท่องเทีย่วเลก็ๆ ตัง้อยู่ใกลก้บัเขำซุกสปิตเซ่ยอดเขำสงูสดุของเยอรมนี  น ำท่ำนชมบำ้นเรอืนสวยงำม
ศลิปะแบบบำวำเรยีนรอ็คโคโค เมอืงนี้แบง่เป็น 2 เขต คอื เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เมอืงนี้
งดงำมดว้ยภำพวำดบนก ำแพงบำ้นทีเ่ดนิชมไม่รูเ้บื่อ ควบคู่กบักำรพบเจอชำวเมอืงทีย่งัใสชุ่ดพืน้เมอืง 
กำงเกงสัน้แค่เขำ่ เสือ้ปักลกูไม ้เป็นปกตวิสิยั นอกจำกน้ียงัเป็นศนูยร์วมของกจิกรรมกฬีำกลำงแจง้ทัง้หลำย 
ไม่ว่ำจะเป็นว่ำยน ้ำ ขีจ่กัรยำน เทนนิส กอลฟ์ ล่องแพ เล่นสเกต็ สก ีไปจนถงึสโนบอรด์ในชว่งหน้ำหนำว 

 น ำท่ำนสู ่สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขำทีส่งู
ทีส่ดุในเยอรมนั ใหท้่ำนชื่นชมทศันียภำพทีส่วยงำมตลอดสองขำ้งทำง จนถงึลำนหมิะบนควำมสงูระดบั 2,000 
เมตร น าท่านเปล่ียนเป็นกระเช้าเคเบ้ิลคารเ์พื่อไต่ระดบัสู่ระดบัความสูง 3,000 เมตร ใหเ้วลำท่ำนเดนิ
เล่นถ่ำยรปูและชื่นชมควำมสวยงำมของเทอืกเขำแอลป์และบนยอดเขำซุกสปิตเซ่นัน้เป็นอกีหนึ่งพรมแดนทำง
ธรรมชำตขิองเยอรมนัและออสเตรยี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ Panorama Lounge Restaurant 
บ่าย น ำท่ำนลงจำกเขำโดยเคเบิล้คำรส์ูส่ถำนีอปิซี ่และเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรยี เดนิทำงสู่เมือง

อินน์สบรคู ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่ง
แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแม่น ้ำอนิส ์ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ 
อนิน์สบรคู แปลว่ำสะพำนแห่งแม่น ้ำอนิส ์และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นเป็นศนูยก์ลำงของกำรแขง่ขนั
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กฬีำฤดหูนำว ทัง้ยงัเคยเป็นเจำ้ภำพจดักำรแขง่ขนักฬีำฤดหูนำวหลำยครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดหูนำวปี 1964 
และ ปี 1976  พำรำลมิปิกฤดหูนำว ปี 1984 และปี 1988 รวมถงึโอลมิปิกเยำวชนฤดูหนำวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้
แรกในปี ค.ศ.2012 ท ำใหอ้นิน์สบรคู เป็นเมอืงแรกของโลกทีไ่ดจ้ดักฬีำโอลมิปิกถงึ 3 ครัง้ น ำทำ่นเดนิเล่น
บรเิวณจตุัรสัเมอืงเก่ำ ทีม่ ีต าหนักหลงัคาทองค า ทีม่อีำยุรว่ม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิท์ิ
โรลสมยัของกษตัรยิแ์มก็ซมิเิลีย่นที ่1 กบัพระนำงมำเรยีเทเรซ่ำ เชื่อกนัว่ำหลงัคำก ำแพงนี้ประดบัดว้ยโลหะ
หุม้ทองแดงจ ำนวนกว่ำ 3,450 แผ่น ตำมขอบประตแูละหน้ำต่ำงประดบัดว้ยภำพเขยีนสวยงำม ถอืเป็น
สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของเมอืงและมอีำคำรบำ้นเรอืนหลำกหลำยสทีีปั่จจุบนัเป็นรำ้นคำ้หลำกหลำยประเภท 
ถ่ำยรปูกบัซติีท้ำวเวอร ์จุดนดัพบของชำวเมอืง รวมถงึจตุัรสัเมอืง ทีม่เีสำอนันำเซำเลอตัง้อยู่ ถอืเป็นจุด
ศนูยก์ลำงของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมำถ่ำยภำพกนัมำกทีส่ดุ (ในช่วงวนัท่ี 25 ธ.ค. รา้นค้าอาจจะปิดหมด
เน่ืองจากเป็นวนัคริสตม์าส)  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ซาลสเบิรก์ Salzburg  เมอืงแหง่ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะ
โมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่ำนมำและยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดบัโลก
อย่ำง The Sound of Music ทีโ่ด่งดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค และไดร้บั
กำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย (ใชเ้วลำประมำณ 2.30 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่   26 ธ.ค.61 ซาลสเบิรก์-ฮอลสตทั-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิขำ้มแม่น ้ำซำลสอคัชเ์พื่อเดนิเล่นชมเมอืงเก่ำของ ซาลสเบิรก์ สูจ่ตุัรสักลำงเมอืงเพื่อถ่ำยรปูคู่กบั
อนุเสำวรยีโ์มสำรต์  ชมมหำวหิำรใหญ่กลำงเมอืงหรอืมหำวหิำรแห่งเมอืงซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอ
เนอซองสต์อนปลำยต่อบำรอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ำรอ็คยุคแรก โดยสรำ้งขึน้ใหม่เพื่อแทนโบสถห์ลงัเดมิที่
ถูกไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหำย แต่ต่อมำไดร้บักำรบรูณะ
ใหง้ดงำมดงัเดมิ เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ช่วงในศตวรรษที ่15-18 
ลกัษณะเด่นคอืมลีำนบำ้นทีม่หีลงัคำสวยงำม ป้ำยเหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและ
กรอบหน้ำต่ำงทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่รีำ้นคแ้บรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้ของ
บำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้น้ีดว้ย โมสำรท์เกดิทีน่ี่และอยู่
ในบำ้นเกดิแหง่นี้มำกกว่ำ 20 ปี ต่อมำยำ้ยไปอยู่อกีหลงัหนึ่ง บำ้นหลงันี้จงึถูกดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์น
เวลำต่อมำ ซึง่บำ้นหลงันี้ไดร้บักำรออกแบบโดย Robert Wilson นกัศลิปะชาวอเมรกินั โดยมกีารออกแบบ 

 ใหเ้หมอืนกบัตอนทีโ่มสารท์ยงัมชีวีติอยู ่ผ่ำนชมสวนมริำเบลทีง่ดงำมซึง่เดมิเป็นสวนในพระรำชวงัเดมิ บน
ถนนฝัง่ขวำจะเป็นบำ้นเกดิของคตีกวชีื่อดงักอ้งโลก (เทศบำลเมอืงไม่อนุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนกัท่องเทีย่วเขำ้
ในเขตบรเิวณเมอืงเก่ำ)  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีเ่งยีบสงบ มอีำกำศทีแ่สนบรสิทุธิแ์ละสวยงำมรมิทะเลสำบในประเทศออสเตรยี ควำม
สวยงำมของเมอืงนี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก ้เรยีกไดว้่ำฮอลสตทัเป็นเมอืง
มรดกโลกทีเ่ก่ำแกย่อ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-400 ก่อน
ครสิตกำล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย น ำท่ำนเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบ
บนถนนเลยีบทะเลสำบทีเ่รยีกวำ่ “ซ ีสตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำย
ของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่ำแก่ไมข่ำดสำย บำ้งอยู่
ระดบัพืน้ดนิ บำ้งอยู่บนหน้ำผำลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดำดว้ยของเก่ำ 
ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำมปลำยสดุของถนนซ ีสตรำซ ท่ำนจะไดช้มจตุัรสัประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิขนำด
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ย่อม ประดบัดว้ยน ้ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนนัง่จบิกำแฟ หรอืเดนิ
เทีย่วชมเมอืง 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุเวียนนา (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึ่งใน

เมอืงทีม่คีวำมโรแมนตกิมำกทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยโุรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะต่ำงๆ ทีส่ะทอ้นถงึ
วฒันธรรมและประวตัศิำสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจำยอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศ
ออสเตรยี มแีม่น ้ำสำยส ำคญัของยุโรปคอืแม่น ้ำดำนูบไหลผ่ำน เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและ
กำรปกครองของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดบันำนำชำต ิโดยเป็นสถำนทีต่ัง้ของหน่วยงำนขององคก์ำร
สหประชำชำตหิลำยแห่ง อำทเิชน่ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของส ำนกังำนสหประชำชำตทิี่
สำมของโลกอกีดว้ย  น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนชมทศันยีภำพสองขำ้งทำงผ่ำนถนนสำยวงแหวน เสน้ทำงท่องเทีย่ว
สำยหลกัของกรุงเวยีนนำทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ อนังดงำม อำท ิโรงละครโอเปร่ำที่
สรำ้งขึน้ในระหว่ำงปีค.ศ.1863-1869, พระรำชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอำคำรทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของรำช
ส ำนกัฮปัสบรูก์มำตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภำ ซึง่สรำ้งขึน้ในระหว่ำงปีค.ศ.1873-1883, 
พระรำชวงัเบลวำแดร,์ สวนสเตร๊ำสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า   27 ธ.ค.61 เวียนนา-Parndorf Outlet (ออสเตรีย)-บูดาเปสต ์(ฮงัการี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้ชมควำมงดงำมของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ พระรำชวงัฤดรูอ้นแหง่รำชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวำม
สวยงำมและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระรำชวงัใดในยุโรป ทีม่กีำรตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลำยรปูแบบทัง้บำรอ็ค
และรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกตจ์ำกทำงเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้ำงๆ ประดบัอยู่อย่ำงวจิติร
งดงำม รวมทัง้สวนภำยในพระรำชวงัทีส่วยงำมไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจำ้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ำริ
ในกำรสรำ้งใหม้คีวำมหรหูรำโออ่่ำเทยีบเท่ำกบัพระรำชวงัแวรซ์ำยสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่
พระรำชวงัเดมิไดร้บัควำมเสยีจำกกำรท ำสงครำมจงึไดม้กีำรก่อสรำ้งและบรูณะขึน้มำใหม่โดยสถำปนิกประจ ำ
รำชส ำนกัและมกีำรสำนต่อกำรก่อสรำ้งมำโดยตลอดมำเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมำเรยี เทเรซ่ำ ในปี 
1749 โดยพระรำชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์
แห่งควำมเรอืงโรจน์ของระบอบรำชำธปิไตยภำยใตร้ำชวงศฮ์บัสบวรก์ ท ำใหเ้วยีนนำมคีวำมโดดเด่นจนไดร้บั
กำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1996  จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงเวยีนนำ และมี
เวลำใหท้่ำนเกบ็ภำพควำมสวยงำม อำท ิพระรำชวงัฮบัสเบริก์, พระรำชวงัเบลวำแดร ์หรอืศำลำว่ำกำรเมอืง
ของกรุงเวยีนนำ เป็นตน้ ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นย่ำนใจกลำงเมอืงบนถนนคนเดนิ คำรท์เนอรส์ตรำเซ่ ถนนกำรคำ้
ใจกลำงเมอืงทีเ่ชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวนรงิสตรำเซ่กบัจตุัรสัสเตฟำน ซึง่เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงสำยส ำคญัของ
เวยีนนำ ทีม่หีำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นคำ้ต่ำงๆ มำกมำยเรยีงรำยตลอดสองขำ้งทำงของถนน อสิระทำ่นชอ้ปป้ิง
สนิคำ้ชัน้น ำของยโุรป ประเภทเครื่องแกว้อติำล ีครสิตลัเจยีระไน เสือ้ผำ้แบรนดเ์นมยอดนิยม นำฬกิำสวสิแท ้
ของทีร่ะลกึต่ำงๆ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซ
เนอรเ์อา๊ทเ์ลท็ (McArthur Glen Designer Outlet)   (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี เอ๊าทเ์ลต็แหง่แรก
ของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆ จาก
ทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย (เอา๊ทเ์ลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าของท่าน อาหาร
กลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดน สู ่เมืองบูดาเปสต ์เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3
ชัว่โมง)  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงทีม่แีม่น ้ำดำนูบไหลผ่ำนกลำงเมอืงแยกเป็นเมอืงเก่ำบดูำและเมอืงใหม่เปสต์
ออกจำกกนัก่อนทีจ่ะรวมกนัในภำยหลงัอนัเป็นทีม่ำของเมอืงบดูำเปสต ์ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก   28 ธ.ค.61 บูดาเปสต ์(ฮงัการี)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงักำร ีไดช้ื่อว่ำ "ไขมุ่กแหง่แม่น ้ำดำนูบ" ดว้ยควำมงดงำมของสำยน ้ำที่
คัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภำยใตม้่ำนเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่ำหลงใหลทีผ่สำนไปกบั
ควำมงดงำมทำงศลิปะทีส่ ัง่สมมำแต่ครัง้บรรพกำล ชมถนนเสน้ทีส่วยงำมทีส่ดุของเมอืงบดูำเปสตพ์รอ้มชม
นครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำค่ำ รมิสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ  น ำท่ำนถ่ำยภำพ ณ ฮโีร่สแควร ์หรอื
อนุเสำวรยีจ์ตุัรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสำวรยีท์ีส่รำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่ง
ชยัชนะของฮงักำเรยีน  เสำสงูตระหง่ำนของอนุสำวรยีเ์ป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อเทวทตูกำเบรยีล อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคำทอลกิ รอบเสำสงูเป็นทีต่ัง้ของรปูหล่อผูน้ ำของชนเผ่ำทัง้ 7 ทีร่่วมกนัก่อตัง้
อำณำจกัรฮงักำรขีึน้เมื่อครสิตศ์ตวรรษที ่9  จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยภำพกบัภำยนอกของ ป้อมปรำกำร 
Fisherman’s Bastion ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮงักำเรยีน สรำ้งขึน้ไวเ้พื่อร ำลกึถงึ
ควำมกลำ้หำญของชำวประมงผูเ้สยีสละชพีจำกกำรรุกรำนของมองโกล บนป้อมแหง่นี้ถอืไดว้่ำเป็นจุดชมววิ
รอบเมอืงบดูำทีส่วยทีส่ดุ สำมำรถชมควำมงำมของแม่น ้ำดำนูบไดแ้บบพำโนรำมำ มองเหน็สะพำนเชน และ
อำคำรรฐัสภำฮงักำรรีมิแม่น ้ำดำนูบทีง่ดงำมตรงึตำตรงึใจ (ท่ำนสำมำรถเลอืกช ำระค่ำขึน้ชมววิไดส้อบถำมได้
จำกหวัหน้ำทวัรห์ำกมเีวลำ)  น ำท่ำนถ่ำยรปูกบัภำยนอกของโบสถแ์มทธอิสั Matthias Church ซึง่โบสถน์ี้
เคยใชจ้ดัพธิสีวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์ำแลว้หลำยพระองค ์ชื่อโบสถม์ำจำกชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รง
เป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีำสำมำรถมำก ในสมยัของพระองคถ์อืว่ำเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำอย่ำงแทจ้รงิ 
สิง่ก่อสรำ้งทีง่ดงำมเกดิขึน้มำกในเมอืงหลวงและเมอืงอื่นๆ ซึง่โบสถน์ี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำก
องคก์ำรยเูนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแม่น ้ำดำนูบแม่น ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำม
งดงำมของอำคำรรฐัสภำและอำคำรสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงำมเรยีงรำยสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ 
มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลำย และรบักำรยกย่องว่ำเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสำยน ้ำแห่งหนึ่งของโลก จำกนัน้น ำ
ท่ำน ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ แมน่ ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำมงดงำมของอำคำรรฐัสภำและ
อำคำรสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงำมเรยีงรำยสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่เสือ่มคลำย 
และรบักำรยกย่องว่ำเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสำยน ้ำแห่งหนึ่งของโลก   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองบราติสลาวา  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  นครหลวงแห่ง

สาธารณรฐัสโลวาเกียหรอืสโลวคั เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่
แม่น ้ำดำนูบ รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกรหนำแน่นทีส่ดุในภูมภิำคยุโรปกลำง มปีระชำกรประมำณ 450,000 
คน บรำตสิลำวำตัง้อยู่บนสองฝัง่แม่น ้ำดำนูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวำเกยีกบัออสเตรยีและฮงักำร ีเมอืงนี้
ตัง้อยูห่่ำงจำกกรงุเวยีนนำเพยีง 50 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่คีวำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรมโดยจะพบ
เหน็ไดม้ำกในเขตเมอืงเก่ำ น ำทำ่นนัง่รถผ่ำนชม รฐัสภำ, หน่วยงำนภำครฐัต่ำงๆ, มหำวทิยำลยัโรงละครและ
สถำบนัวฒันธรรม ฯลฯ ทีล่ว้นแลว้แต่มคีวำมสคัญัทำงเศรษฐกจิ วฒันธรรมและกำรศกึษำ รวมถงึส ำนกังำน
ใหญ่ของสถำบนัทำงธุรกจิและกำรเงนิขนำดใหญ่ของสโลวำเกยีจ ำนวนมำก เน่ืองจำกเมอืงนี้เคยตกอยู่ใต้
อ ำนำจของหลำยชำต ิเช่น ออสเตรยี ฮงักำร ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภำษำอื่นๆ มำกมำย อำท ิพอซโซนี 
(ฮงักำร)ี เพรชพอรอค (ภำษำสโลวกัเก่ำ) เพรสสบ์รูก์ (เยอรมนัและภำษำองักฤษ)  น ำท่ำนถ่ำยรปูกบั
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ปรำสำทบรำตสิลำวำ (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ปรำสำทนี้เป็นอำคำรทรงสีเ่หลีย่มผนืผำ้ตัง้อยู่บน
เนินเขำรอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบสรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหำย 
จำกนัน้มกีำรก่อสรำ้งเรื่อยมำ และมกีำรก่อสรำ้งใหม่อกีครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่ำนสำมำรถชมทศันียภำพ
อนังดงำมของเมอืงไดจ้ำกมมุของปรำสำทแหง่นี้ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็  29 ธ.ค.61 บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรงุปราค เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแหง่อำณำจกัรโบฮเีมยีที่
โด่งดงัในอดตี ตัง้แต่ยคุสมยัของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ไดส้รำ้งใหป้รำคกลำยเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีส่ดุอกีแห่ง
หนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง) ผ่ำนชมทศันียภำพสองขำ้งทำงจนถงึกรงุปรำค เมอืง
หลวงแห่งสำธำรณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัควำมนยิมมำกทีส่ดุแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรป
ตะวนัออก เป็นเมอืงทีน่่ำตื่นตำตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีกำรเตน้ร ำ ภำพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้
ยงัเป็นอญัมณีแหง่สถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวำมสวยงำมและโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีร่อด
พน้จำกภยัสงครำมในอดตีและไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ีและไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
จำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี 1992   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย  น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำค ทีต่ัง้อยูบ่นเนินเขำรมิฝัง่แม่น ้ำวลัตำวำอดตีทีป่ระทบั
  ของจกัรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ ำกำรของคณะรฐับำล  น ำท่ำนชมววิสวยบนเนินเขำทีส่ำมำรถ 
  มองเหน็ตวัเมอืงปรำคทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น ้ำ ทีท่่ำนจะเหน็ถงึชื่อทีม่ำของเมอืงแห่งปรำสำทรอ้ยยอด ทีท่่ำนจะ
  เหน็ยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อกีดว้ย น ำท่ำนเขำ้ชมเขตของตวัปรำสำท ซึง่บรเิวณเดยีวกนัมมีหาวิหาร
  เซนตวิ์ตสั ตัง้อยูใ่นย่ำนปรำสำทปรำค สรำ้งในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่14 โดยมสีถำปนิกเอกชำวฝรัง่เศส  
  Matthias of Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึง่ท ำขึน้ในสมยัพระเจำ้ชำรล์สท์ี ่4 กษตัรยิผ์ูส้รำ้งควำมเจรญิ 
  สงูสดุจนท ำใหเ้มอืงปรำค เป็นกำรสรำ้งแบบสถำปัตยกรรมโกธคิทีไ่ดต้กแต่งประดบัประดำไปดว้ยหวัสตัว์
  ประหลำดมำกมำยทีท่ ำดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคำและปำกท่อรำงน ้ำฝน นอกจำกนัน้มหำวหิำรแหง่นี้ยงัมหีอ้ง
  ส ำหรบัสวดมนตเ์ลก็ทีอ่ยู่ดำ้นขำ้งรอบๆ และสิง่หนึ่งทีน่่ำทึง่ของหอ้งสวดมนตเ์ลก็ของ เซนต ์เวนเซสลำส คอื
  ก ำแพงฝำผนงัทีป่ระดบัดว้ยพลอยและหนิทีม่สีสีนัสดใสระรำนตำ  นอกจำกนี้รอบๆตวัปรำสำทมจีุดทีน่่ำสนใจ
  อยู่หลำยแห่งอย่ำงเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และถนนโกลเดน้เลนซึง่เป็นหอ้งแถวรำ้นคำ้เลก็ๆ ตัง้อยู่เรยีงรำย ซึง่
  ครัง้หนึ่งในอดตีหอ้งแถวเหล่ำนี้เคยใชเ้ป็นบำ้นพกัของทหำรยำมเฝ้ำพระรำชวงั ใหท้่ำนถ่ำยภำพของปรำสำท
  อนัสวยงำม  พรอ้มสมัผสักบับรรยำกำศสวยงำมของ สะพานชารล์ส ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ สญัลกัษณ์ที่
  ส ำคญัของปรำคทีส่รำ้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ำรล์สที ่4 ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีเ่หล่ำศลิปินต่ำงๆ น ำผลงำนมำ
  แสดงและขำยใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีแ่ปด 30 ธ.ค.61 ปราค (สาธารณรฐัเชค็)-นูเรมเบิรก์-แฟรง้คเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองเนินรแ์บรก์ หรอืนูเรมเบิรก์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
4.30 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงแสนสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่ำทีม่สีถำปัตยกรรมทีส่วยงำมอกีแห่งหนึ่ง 
ผ่ำนชมววิทวิทศัน์อนังดงำม เมอืงเก่ำแก่น้อยใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยปรำสำท วงั โบสถ ์จนกระทัง่ถงึ เมอืง 
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นูเรมเบริก์ เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นรฐับำวำเรยี อนัมปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัดิส์ทิธิใ์นสมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศนูยป์ระชมุหลกัของพรรคนำซ ี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น ำท่ำนเดนิชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิรก์ Nuremberg ทีม่อีำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบดิอย่ำงหนกัในปี 
1945 จำกสมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรบรูณะขึน้มำใหมใ่หง้ดงำมดงัเดมิ ผ่ำนชมเมำ้ทฮ์ำลโ์รงเกบ็สว่ย
ภำษอีำกรในอดตีทีถ่อืเป็นอำคำรประวตัศิำสตรอ์กีแห่งหนึ่งของเมอืงนูเรมเบริ์ก ผ่ำนชมบำ้นนสัเซำ หนึ่งใน
ตวัอย่ำงบำ้นขนุนำงชัน้สงูสมยัยคุกลำงทีไ่ดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงดทีีส่ดุหลงัหนึ่ง น ำท่ำนแวะถ่ำยภำพ
บรเิวณดำ้นหน้ำของโบสถเ์ซนตล์อรเ์รนซ ์ก่อนน ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงบรเิวณจตุัรสักลำงใจเมอืง ซึง่มตีลำด
นดัขนำดใหญ่ประจ ำเมอืง อนัถอืเป็นตลำดนดัครสิตม์ำสทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนี ดำ้นตะวนัออกของ
ตลำดมโีบสถพ์ระแม่มำเรยี จุดเด่นคอืมนีำฬกิำตุ๊กตำไขลำนทีห่น้ำจัว่ของโบสถพ์ระแม่มำเรยี ตวันำฬกิำและ
ตุ๊กตำประดบันี้ถูกสรำ้งเพิม่เตมิภำยหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นกำรร ำลกึถงึ พระรำชกฤษฎกีำทองค ำปี 
1356 จำกนัน้อสิระใหท้่ำน ถ่ำยภำพควำมงดงำมของน ้ำพุเชนิเนอรบ์รุนเนนสรำ้งขึน้ระหว่ำงปีค.ศ 1389-
1396 ดว้ยหนิรปูทรงปิรำมดิยำว 19 เมตร มลีกัษณะคลำ้ยยอดหอคอยสไตลก์อธคิ ในแต่ละชัน้มรีปูปัน้
ประดบัอยู่รวมทัง้หมด 40 ตวั โดยรปูชัน้บนสดุเป็นรปูปัน้โมเสสและ 7 นกัพยำกรณ์  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำง
สูน่ครแฟรง้คเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่และเป็นเมอืงเกทเวยท์ำงตอนเหนือของเยอรมนัและเป็นเมอืงใหญ่, 
เมอืงศนูยก์ลำงเศรษฐกจิของเยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ขตเมอืงรอนไฮม ์Raunheim (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั
ระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่ก้า  31 ธ.ค.61 แฟรง้คเ์ฟิรต์-สนามบิน (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเชค็เอา๊ทจ์ากท่ีพกั จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่านครแฟรง้ค์
เฟิรต์ น ำท่ำนชม นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี 
ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป และยงัเป็น
เมอืงทีร่ ่ารวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยุโรป น าท่านชม จตรุสักลางเมืองโรเมอร ์อนังามสง่า มบีา้นไมท้รง
เยอรมนั ทีไ่ดส้รา้งจ าลองมาจากของเก่า โดยรกัษารปูแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ย่างดี
เยีย่ม น าท่านชมภายนอกของมหาวหิารโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บัการบรูณะขึน้มาหลงัไดร้บัผลกระทบ
อย่างหนกัในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ใหท้่านเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงย่านจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็น
จตุัรสัทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตก
เฉียงเหนือของจตุัรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่าสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มอีาคาร 9 อาคาร ซึง่ไดร้บัมาจาก
ครอบครวัพ่อคา้ครอบครวัหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกบัอาคารรอบ ๆ 
สถานทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับาลทอ้งถิน่มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้ภายนอกและภายในมกีารตกแต่งดว้ย
สไตลโ์กธคิสมยัใหม่ ซึง่มคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนคร
แฟรง้คเ์ฟิรต์ 

13.45 น.  ออกเดินทางจากนครแฟรง้คเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG921 
 

วนัทีสิ่บ  1 ม.ค.62 กรงุเทพฯ 

06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  *23 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 

 

 

 

 

     

East Europe Beautiful 10 Days 5 Countries / TG  

เท่ียวครบสตูร 
เยอรมนั-ออสเตรีย-ฮงัการี-สโลวาเกีย-เชค็ 

ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 64,900 36,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 62,900 36,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น เสรมิเตยีง 60,900 34,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,900 8,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,300 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

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

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนั 

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
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ต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 7-10 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทยเสน้ทำง กรุงเทพฯ-มวินิค // แฟรง้คเ์ฟิรต์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิควำม

คุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้เงือ่นไขประกนัขึน้อยู่กบับรษิทัประกนั) 
 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 
 14 ม.ิย.2561   
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 2,900 บาท (ช าระพรอ้มค่า

ทวัรก่์อนออกเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ / มคัคเุทศกท้์องถ่ินตามเขตเมอืงเก่าและพระราชวงัและหวัหน้าทวัรเ์ดินทางไป-กลบัพรอ้ม

คณะ ท่านละ 2,300 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) 
 ค่ำบรกิำรพนกังำนยกกระเป๋ำทกุแห่ง  
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดืม่และ

ค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำบรกิำรน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมม่นี ้ำแจกระหว่ำงกำรเดนิทำงของทวัร)์ 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
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การยกเลิก 
o หำกมกีำรยกเลกิจะตอ้งแจง้ทำงบรษิทัก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนัท ำงำน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด วซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำ 

มดัจ ำ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นควำมรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำก

สำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกเป็นช่วงอสีเตอร.์ ช่วงครสิมำสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำ
ก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำแนบ
ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวี
ซ่า 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือ

เจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนัย่ืนวีซ่า ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมส าเนาหน้า
บญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำรเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและตอ้งท ำจดหมำยรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูดว้ย อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ 
จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 
 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

 

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 

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

 
 


