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** การบินไทย บินตรงสู่กรงุมิวนิค และเดินทางกลบัท่ี
กรงุเวียนนา เดินทางสบาย อาหารครบทุกมือ้!!  

กบั 4 ประเทศดงัและชม 3 ปราสาทดงั 
ของกลุ่มยโุรปตะวนัออก** 

เยอรมนั-เชค็-ออสเตรีย-สโลวคั 
ชมโชวร์มู BMW ในนครมิวนิคและเมืองเก่านูเรมเบิรก์ 
ชมหมู่ปราสาทท่ีงดงามและเร่ืองราวทรงคณุค่าทาง 

ประวติัศาสตรแ์ห่งกรงุปราค 
เข้าชมพระราชวงัครมุลอฟและพกัผอ่นกนัท่ี 

Eastern Europe 
Wonderful 7 Days  

4 Countries!!  
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เมืองแห่งสปาคารโ์ลวีวาร่ี 
เวียนนา เมืองสวยงามของออสเตรีย  

ชมพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของเวียนนาพระราชวงัเชิรน์บรนุ 

ช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet 
  
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก อำท ิเยอรมนั สำธำรณรฐัเชค็ ออสเตรยีและสโลวคั น ำ
ท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุ 

นูเรมเบิรก์  เมอืงเก่ำแก่ทำงดำ้นสถำปัตยกรรมอกีแหง่หนึง่ของประเทศเยอรมนั และมคีวำมงดงำมน่ำรกัของอำคำร
บำ้นเรอืน  

คารโ์รวีวารี เมอืงแห่งน ้ำพุรอ้นและเป็นแหล่งน ้ำแร่ธรรมชำตทิีอุ่ดมไปดว้ยคณุค่ำสรรพคุณกำรรกัษำโรคต่ำงๆ 

ปราค เมอืงหลวงแห่งปรำค ทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่ไอของควำมโรแมนตคิ ชมสะพำนชำรล์ และชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่ำ
แห่งกรงุปรำคพรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมอืงมำกมำย 

เชสก้ีครมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 อำณำจกัรโบฮเีมยีและบำวำเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บั
กำรยกย่องจำกองคก์ำรยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ
สโลวคั 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำม และมพีระรำชวงัทีม่คีวำมงดงำมทีส่ดุ  

 

ก าหนดการเดินทาง  19-25 ก.ย. / *26 พ.ย.-2 ธ.ค. / *5-11 ธ.ค.2561 
 

 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
22.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง มิวนิค (เยอรมนั)-อิงกอลสตทัวิลเลจเอา๊ทเ์ลต็-นูเรมเบิรก์-คารโ์ลวีวารี ่(สาธารณรฐัเชค็) 
00.50 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ กรงุมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG-924 
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07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ
รบัสมัภาระ  จากนัน้น าท่านโดยสารรถโคช้ไปชมบรเิวณห้องจดัแสดงหรอืเฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชว์
รมูแห่งใหม่ลา่สุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ใหเ้วลาท่านเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ 
พรอ้มเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากบเีอม็และมนิิคเูปอร ์ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงมิวนิค นครหลวง
แห่งแคว้นบาวาเรีย ในเสน้ทางผ่านชมสนามกฬีาอารน่ีา อลอินัซ ์โอลมิปิคทาวเวอร ์เป็นตน้  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสูเ่มืองอิงกอลสตดัท ์Ingolstadt (ใชเ้วลาเดนิทงประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 
ของแควน้บาวาเรยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นแหล่งผลติรถยนตอ์อดีแ้ละเครื่องบนิแอรบ์สัและสนิคา้
อเิลค็โทรนิคต่างๆ น าท่านสู ่อิงกอลสตดัทเ์อ้าทเ์ลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าทเ์ลต็ขนาด
ใหญ่ทีม่สีนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทBิally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, 
Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, 
Versace ฯลฯอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองเนินรแ์บรก์ หรอืนูเรมเบิรก์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงแสนสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนัเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีแห่งหนึ่ง เมอืง
ทีต่ัง้อยูใ่นรฐับาวาเรยี อนัมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมอืงของจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์
ในสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ซึง่อดตีเป็นศนูยป์ระชุมหลกัของพรรคนาซ ีน าท่านเดนิชมย่าน เมืองเก่า 
นูเรมเบิรก์ทีม่อีายุกว่า 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบดิอย่างหนกัในปี 1945 จากสมัพนัธมติรแต่ปัจจบุนัไดท้ าการ
บรูณะขึน้มาใหม่ใหง้ดงามดงัเดมิ ผ่านชมเมา้ทฮ์าลโ์รงเกบ็สว่ยภาษอีากรในอดตีทีถ่อืเป็นอาคาร
ประวตัศิาสตรอ์กีแห่งหนึ่งของเมอืงนูเรมเบริก์ ผ่านชมบา้นนสัเซา หนึ่งในตวัอย่างบา้นขนุนางชัน้สงูสมยัยคุ
กลางทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดทีีส่ดุหลงัหนึ่ง น าท่านแวะถ่ายภาพบรเิวณดา้นหน้าของโบสถเ์ซนตล์อร์
เรนซ ์ชมจตุัรสักลางใจเมอืง ซึง่มตีลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมอืง อนัถอืเป็นตลาดนดัครสิตม์าสทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมโีบสถพ์ระแมม่าเรยี จุดเด่นคอืมนีาฬกิาตุ๊กตาไขลานทีห่น้าจัว่ของ
โบสถพ์ระแมม่าเรยี ตวันาฬกิาและตุ๊กตาประดบันี้ถูกสรา้งเพิม่เตมิภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร าลกึ
ถงึ พระราชกฤษฎกีาทองค าปี 1356 จากนัน้อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพความงดงามของน ้าพุเชนิเนอรบ์รุนเนนส
รา้งขึน้ระหว่างปีค.ศ 1389-1396 ดว้ยหนิรปูทรงปิรามดิยาว 19 เมตร มลีกัษณะคลา้ยยอดหอคอยสไตลก์อธคิ 
ในแต่ละชัน้มรีปูปัน้ประดบัอยู่รวมทัง้หมด 40 ตวั โดยรปูชัน้บนสดุเป็นรปูปัน้โมเสสและ 7 นกัพยากรณ์  
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คารโ์ลวีวาร่ี Karlovy Vary (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งน ้าแร่และสปา  

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
วนัทีส่าม คารโ์ลวีวารี-่ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมเมอืง คารโ์ลวีวาร่ี เมอืงนี้ถูกคน้พบโดยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 ในปี 1522 ในช่วงปลายศตวรรษที ่16 

เมอืงนี้เป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีงในเรื่องคุณสมบตัขิองน ้าตามวารสารทางการแพทย ์ท าใหม้อีาคารสปาเกดิขึน้
มากกว่า 200 แห่งและนกัท่องทอ่งเทีย่วมากมายเขา้มาท าการรกัษาในบา้นสปาทอ้งถิน่เหล่าน้ี  น ้าแร่สว่น
ใหญ่ถูกใชใ้นการรกัษาแบบดื่มกนิอนัเป็นสว่นทีส่ าคญัมากทีส่ดุในการรกัษาแบบสปา ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง
ชัว่ครู่ไปบนถนนมลิคอลลอนเนดและถนนนิวลุกกา้และถ่ายรปูกบัภายนอกของโบสถเ์ซน้ตปี์เตอรแ์อนดพ์อล
และโบสถเ์ซน้ตแ์มรี ่

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่าย น าท่านสู ่กรงุปราค เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแหง่อาณาจกัรโบฮเีมยีทีโ่ด่งดงัในอดตี 
ตัง้แต่ยุคสมยัของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็นหนึ่งในนครทีส่วยทีส่ดุอกีแหง่หนึ่งของยโุรป 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันยีภาพสองขา้งทางจนถงึกรุงปราค เมอืงหลวงแห่ง
สาธารณรฐัเชค็ ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวนัออก
เป็นเมอืงทีน่่าตื่นตาตื่นใจ พรัง่พรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทัง้ยงัเป็นอญั
มณีแหง่สถาปัตยกรรมยโุรปขนานแท ้เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามและโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีร่อดพน้จากภยั
สงครามในอดตีและไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้นปี 1992 น าท่านชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรงุปราค ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่
แม่น ้าวลัตาวาอดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทีท่ าการของคณะรฐับาล น าท่านชมววิ
สวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ตวัเมอืงปราคทีอ่ยู่คนละฝัง่แมน่ ้า ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่ง
ปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆ อกีดว้ย น าท่านเขา้ชมเขตของตวัปราสาท ซึง่
บรเิวณเดยีวกนัมมีหาวิหารเซนตวิ์ตสั ตัง้อยูใ่นย่านปราสาทปราค สรา้งในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่14 โดยมี
สถาปนิกเอกชาวฝรัง่เศส Matthias of Arras เป็นทีเ่กบ็มงกุฎเพชรซึง่ท าขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 
กษตัรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนท าใหเ้มอืงปราค เป็นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรมโกธคิทีไ่ดต้กแต่งประดบั
ประดาไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลาดมากมายทีท่ าดว้ยหนิตัง้อยู่บนหลงัคาและปากท่อรางน ้าฝน นอกจากนัน้มหา
วหิารแห่งนี้ยงัมหีอ้งส าหรบัสวดมนตเ์ลก็ทีอ่ยู่ดา้นขา้งรอบๆ และสิง่หนึ่งทีน่่าทึง่ของหอ้งสวดมนตเ์ลก็ของ
เซนต ์เวนเซสลาส คอื ก าแพงฝาผนงัทีป่ระดบัดว้ยพลอยและหนิทีม่สีสีนัสดใสระรานตา  นอกจากน้ีรอบๆ ตวั
ปราสาทมจีุดทีน่่าสนใจอยู่หลายแห่งอย่างเช่นโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และถนนโกลเดน้เลนซึง่เป็นหอ้งแถวรา้นคา้
เลก็ๆ ตัง้อยู่เรยีงราย ซึง่ครัง้หนึ่งในอดตีหอ้งแถวเหล่านี้เคยใชเ้ป็นบา้นพกัของทหารยามเฝ้าพระราชวงั ให้
ท่านถ่ายภาพของปราสาทอนัสวยงาม พรอ้มสมัผสักบับรรยากาศสวยงามของ สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้ม
แม่น ้าวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของปราคทีส่รา้งขึน้ในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที ่4 ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่า
ศลิปินต่างๆ น าผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสี่ ่  ปราค-เชสก้ี ครมุลอฟ-เชสก้ีบโูยวิช (สาธารณรฐัเชค็) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเชสก้ีครมุลอฟ Cesky Krumlov เขตประเทศสาธารณรฐัเชค็ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) ผ่านชมบา้นเรอืต่างๆ และทศันยีภาพงดงามระหว่างเมอืงจนถงึเมอืงเชสกีค้รุมลอฟ เมอืง
ขนาดเลก็ในภูมภิาคโบฮเีมยีใตข้องประเทศสาธารณรฐัเชค็ ไดช้ือ่ว่าเป็นไขมุ่กแห่งโบฮเีมยี มชีื่อเสยีงจาก
สถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเก่าและปราสาทครมุลอฟ ซึง่เขตเมอืงเก่าน้ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจาก
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชื่อเมอืงนี้ตัง้ชื่อขึน้เพื่อแยกความแตกต่างจากเมอืงมอรฟัสกคีรุมลอฟ และ ครุ
มลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมทีส่ าคญั โดยเป็น
สถานทีจ่ดัเทศกาลและงานรื่นเรงิต่างๆ มากมายในแต่ละปี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงโบราณทีม่อีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11  จากการก่อตัง้เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลาย

มาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยีและบาวาเรยี สดุทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล 

Schwarzenberg และครุมลอฟกเ็จรญิขึน้เรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการ
ยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992 น าท่านเขา้ชม
ปราสาทครมุลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของหลายครัง้หลาย
คราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาททีต่ัง้อยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา ตวัปราสาทก่อสรา้งดว้ยสถาปัต

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


EasternEuropeWonderdul7D4Countries/TG (D-CZ-S-A) (Muc-Vie), Sep, Nov-Dec2018 –Revised Fuel 30Aug2018-   5 

ยกกรรมในช่วงศตวรรษที ่13 ยคุเรอเนสซองซแ์ละผสมปสานกบัแบบโกธคิและรอ็คโคโค่ เป็นทีอ่ยู่ของลอรด์
โรเซนเบริก์และท่านลอรด์ชวารเ์ซนเบริก์ ผูท้รงอ านาจในยุคนัน้ ปัจจบุนัเป็นทีเ่กบ็รวบรวมเฟอรน์ิเจอร์แบบ
ยอ้นยุคขององักฤษ สิง่ทอของชาวเฟลมชิ (ชาวเบลเยยีมตอนเหนือ) รวมถงึอาวธุทางประวตัศิาสตรแ์ละหอ
ศลิป์ ชม The Castle Complex คอื หอคอยทรงกลม ทีส่ามารถมองเหน็ไดจ้ากทุกทีใ่นเมอืง และสามารถ
มองเหน็เมอืงทัง้เมอืงไดอ้ย่างชดัเจน โดยมแีม่น ้าวลัตาว่า (Vltava) ลอ้มรอบไวเ้กอืบทัง้หมด 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เชสก้ีบูโยวิช เมอืงแหง่น ้าแร่ทีม่ชีื่อเสยีงอกีเมอืงหนึ่งของสาธารณรฐัเชค็ (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  เชสก้ีบโูยวิช-เบอรโ์น (สาธารณรฐัเชค็)-เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวคั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเบอรโ์น Brno ในเขตประเทศสาธารณรฐัเชค็ เมืองรอยต่อระหว่างเชค็และ

ออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  
 เบอรโ์น หรอื บรนึน์ ในภาษาเยอรมนั เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของประเทศสาธารณรฐัเชค็ รองจากกรุง

ปราค เมอืงหลวงของประเทศ ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ ถูกคน้พบในปี ค.ศ.1243 เบอรโ์นยงั
เป็นเมอืงหลวงของเขตเซาทม์อเรเวยี เป็นทีต่ัง้ของศาลรฐัธรรมนูญและศาลฏกีาแห่งสาธารณรฐัเชค็รวมถงึ
ส านกังานอยัการสงูสดู นอกจากนี้เมอืงเบอรโ์นยงัไดร้บัการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเบอรโ์นเป็นทีต่ัง้
ของมหาวทิยาลยัมาซารกึและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีบอรโ์นทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านชมเมอืงทีม่คีวามโดดเด่นอกีเมอืงหนึ่งของเชค็ ชมโบสถเ์ซน้ตปี์เตอรแ์อนดพ์อล ์ตัง้อยูบ่นเนินเขาเพท
รอฟกบัป้อมปราการใกลโ้บสถน์ัน้เดมิเป็นสถานทีจ่องจ าโบราณ ซึง่ปัจจุบนัไดถู้กปรบัเปลีย่นมาเป็น
พพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรี ่ก่อนน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ 
ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุ่งเรอืงในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืงเวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุ
ในประเทศออสเตรยี มแีม่น ้าสายส าคญัของยุโรปคอืแม่น ้าดานูบไหลผ่าน เวยีนนาจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมคีวามส าคญัในระดบันานาชาต ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง)  เดนิทางเมอืงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมสถานทีต่่างๆ ของเวยีนนาอนัเป็น
ทีต่ัง้ของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตหิลายแห่ง อาทเิชน่ United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
ส านกังานสหประชาชาตทิีส่ามของโลกอกีดว้ย และอาคารสวยงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนังดงาม อาท ิโรง
ละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของ
ราชส านกัฮปัสบรูก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, 
พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ อาท ิพระราชวงัฮบัสเบริก์, พระราชวงัเบล
วาแดร ์หรอืศาลาว่าการเมอืงของกรุงเวยีนนา เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงั 
เชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่
ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอื
ศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ ประดบัอยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวน
ภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้ี
ความหรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความ
เสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึน้มาใหม่โดยสถาปนิกประจ าราชส านกัและมกีาร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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สานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงั
แห่งนี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์
ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดดเด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองบราติ
สลาวา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคัหรอืสโลวาเกีย ทีต่ัง้อยู่รมิ
ฝัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
หนาแน่นทีส่ดุในภมูภิาค ยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คน บราตสิลาวาตัง้อยู่บนสองฝัง่แม่น ้า
ดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและฮงัการ ีเมอืงนี้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 
กโิลเมตร   

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

วนัทีห่ก  บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-เวียนนา-สนามบิน(ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

ใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั พรอ้มน าท่านนัง่รถผ่านชม รฐัสภา, มหาวทิยาลยัโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม 
ฯลฯ เนื่องจากเมอืงนี้เคยตกอยู่ใตอ้ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ีเยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษา
อื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวคัเก่า) เพรสสบ์รูก์ (เยอรมนัและ
ภาษาองักฤษ)   

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อน าท่านท าคืนภาษีและเชค็อินตัว๋โดยสาร 
14.35 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG937 
  

วนัทีเ่จด็  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
05.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ.สมทุรปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  19-25 ก.ย. / *26 พ.ย.-2 ธ.ค. / *5-11 ธ.ค.2561 
 

 

 

 

 
 

 

Eastern Europe Wonderful 7 วนั / TG  
(เยอรมนัขเชค็-ออสเตรีย-สโลวคั) 

19-25 ก.ย.61 
*26 พ.ย.-2 ธ.ค. /  
*5-11 ธ.ค.61 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 46,900 46,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 44,900 44,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 42,900 42,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 5,900 5,900 

ราคาไมร่วมตัว๋ (ส าหรบัทา่นทีม่ตีัว๋อยูแ่ลว้) ทา่นละ 23,900 22,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท   

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

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ท่านสามารถแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีทวัรไ์ด้ อยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป

ค่าธรรมเนียท่านละ 4,500 บาท ไม่ยืนยนัวนัและเวลาได้จนกว่าจะมีการยืนยนัการจองจากสายการบินและ
ขึน้อยู่กบัตารางการบิน และไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกนั จะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วย
ว่าท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการย่ืนค าร้องขอวีซ่า กรณีเดินทางกบัคณะ กรณีการอยู่ต่อของ
ผู้เดินทางและไม่ได้ย่ืนวีซ่าท่ีเดียวกนักบัหมู่คณะ ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ 
ด้วยตวัเอง 
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 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 
 

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

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 ม.ิย.
 2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
 การบนิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารดา้นเอกสาร ช าระเพิม่ท่านละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก์่อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเก่าและหวัหน้าทวัร ์ช าระเพิม่ท่านละ 1,500 บาท 

(ช าระพรอ้มค่าทวัรก์่อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
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การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

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

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

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

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

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

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

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
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ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

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

 
 

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

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

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์
** 
 

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

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ (อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 30 วนั) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่เกนิว่า 90 วนั พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

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

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) (อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 30 วนั) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอื
 ส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนายอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 

6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้โดยปรบัอพัเดทไม่เกนิ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวี
ซ่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น Statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไม่เกนิ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้Statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านไม่ต่อเนื่องกนัมากกว่า 2 เดอืน ใหอ้อกจดหมายรบัรองการเงนิจากธนาคารหนึ่ง
ฉบบัพรอ้มแนบ Statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุไม่เกนิ 7 วนันบัจาก
วนันดัหมายยื่นวซี่า  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงิน
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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** กรณีท่ีมีการออกค่าใช้จ่ายให้กนั จะต้องมีความสมัพนัธก์นัเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องสายเลือด
เดียวกนัเท่านัน้ 
โดยจะต้องมีหนังสือรบัรองทางการเงินท่ีเจ้าของบญัชีหรอืผูร้บัรองค่าใช้จา่ยออกจากธนาคาร 1 ฉบบัเป็น
ภาษาองักฤษ มีเน้ือรบัรองค่าใช้จา่ยให้กบัใครพรอ้มระบช่ืุอ และต้องมีจดหมายช้ีแจงรบัรองค่าใช้จา่ยหรอื 
Sponsor Letter จากผูร้บัรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาองักฤษ 1 ฉบบั มีเน้ือหาว่าผูร้บัรองค่าใช้จ่ายออกค่าใช้จา่ย
ให้กบัผูใ้ดพรอ้มระบช่ืุอและความสมัพนัธ ์พรอ้มเอกสารพิสูจน์ความสมัพนัธร์ะหว่างผูอ้อกค่าใช้จา่ยและผู้
ได้รบัการรบัรองค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเกิด เป็นต้น** 
  

*** สถานทูตไม่รบับญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีไม่ใช่ธนาคารชัน้น า อาทิ ธนาคารอิสลาม ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยห์น่วยงานต่างๆ เป็นต้น และรวมถึงไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** 
ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือ
กลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

เดนิทางไปต่างประเทศกบับดิาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

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

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

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

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

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษาและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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)................................................................................................ 

 

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

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

 

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

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

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


