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Eastern Europe Classic 
ออสเตรีย-สโลวคั-ฮังการ ี6 วนั 3 คืน 

บนิตรงไมเ่หนื่อย ไม่ต้องลางานยาวๆ  

เทีย่ว 3 ประเทศชวิๆ นั่งรถไมไ่กล 

พร้อมช้อปปิง้ McArthurGlen Parndorf 

Outlet 
     



Eastern Europe Classic6D/BR(A-S-H), Sep-Nov2018    2 

    โดยสายการบนิ 
 

 ** บนิตรงสู่กรงุเวยีนนา ** 

 
 บริษัทฯ น าท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ ออสเตรีย 

สาธารณรัฐสโลวัคและฮังการ ีน าท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้ 

เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญ่ท่ีมี

เสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงามและเป็นที่ตั้งของพระราชวังเชิร์นบรุนที่มชีื่อเสียงมาก

ที่สุดของนครเวียนนาและสะท้อนถึง ความงดงามมั่งคั่งของประเทศออสเตรยีใน

อดีต  

บราตสิลาวา  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่รมิฝั่งแม่น้ าดานูบ เป็นเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญท่ี่สุดของประเทศสโลวคั 

เอสเตอรก์อม  เมืองหลวงดั้งเดิมเก่าแก่ของฮังการ ีในชว่งคริสต์ศตวรรษที ่10-13 

เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกมากว่า 1,000 ปี ไดร้ับสมญาว่า “ราชินแีห่งดานูบ” อีกเมือง

หนึ่ง เมืองที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและธรรมชาตขิองสายน้ า และเตม็

ไปด้วยเรื่องราวประวตัิศาสตร ์วฒันธรรมอนัน่าสนใจ  

เซนเทนเดร ้ เมืองท่องเที่ยวเลก็ๆ ทีต่ั้งอยู่รมิฝั่งแม่น้ าดานูบ ตั้งอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑล

ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองเลก็ๆ น่ารกั เมืองน้ีไดร้ับฉายาว่า

เป็นเมืองศิลปิน 

บดูาเปสต ์ เมืองหลวงของประเทศฮังการ ี ดินแดนแสนงามของแม่น้ าดานูบ ชมเมือง

เก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พรอ้มชม

นครที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันล้ าค่า รมิสองฝั่งแม่น้ าดานูบ  ใหม่

พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ 

 

ก าหนดการเดนิทาง      8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 

พ.ย.2561 

 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ 

23.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  

เคาน์เตอรส์ายการบนิอ ีว ีเอ แอร ์เคานเ์ตอร์ R  เจ้าหน้าท่ีอ านวยความ

สะดวกเกี่ยวกับการเชค็อินและสัมภาระ 

 

วนัทีส่อง เวยีนนา (ออสเตรยี)-บราตสิลาวา (สโลวาเกยี)-เอสเตอรก์อม-บดูาเปสต ์

(ฮงัการ)ี 
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02.20 น. ออกเดนิทางบนิตรงสู ่นครเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิอวีเีอ

แอร ์  

เทีย่วบนิที ่ BR 061 

08.35 น. เดินทางถึง นครเวยีนนา เมอืงหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรยี  จากนั้น

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  น าท่านเดินทาง

ข้ามพรมแดนสู ่เมืองบราตสิลาวา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่รมิฝั่งแม่น้ าดานูบ เป็นเมืองหลวง

และเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นที่สุดในภูมภิาค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน 

บราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ าดานูบ ทีบ่ริเวณพรมแดนของสโลวาเกีย

กับออสเตรยีและฮังการี เมืองน้ีตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 

กิโลเมตร  น าท่านน่ังรถผ่านชม รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบัน

วัฒนธรรม ฯลฯ เน่ืองจากเมืองน้ีเคยตกอยู่ใต้อ านาจของหลายชาติ เช่น 

ออสเตรีย ฮังการ ีเยอรมัน จึงมีชื่อเรยีกในภาษาอ่ืนๆ มากมาย อาทิ พอซ

โซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเกา่) เพรสส์บูร์ก (เยอรมนัและ

ภาษาอังกฤษ)  น าท่านเข้าชม ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle 

Courtyard) ซึ่งปราสาทนีเ้ป็นอาคารทรงสี่เหลีย่มผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้

ฮิลล ์รมิฝั่งแม่น้ าดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที ่9 - 18 ซึ่งเคยถกูเพลิง

ไหม้เสียหาย จากนั้นมกีารก่อสร้างเรื่อยมา และมกีารก่อสร้างใหม่อีกครั้งใน

ปี 1956-1964 ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุม

ของปราสาทแห่งนี้ พร้อมทั้งเข้าชมโบสถเ์ซน้ตม์ารต์นิ St.Martin’s 

Cathedral หรือ Crown Church หรือเรียกว่าโบสถม์งกฏุเน่ืองจากรูปทรง

การก่อสร้าง โบสถ์นี้ถอืเป็นโบสถ์แห่งนิกายโรมันคาทอลิค ที่สร้างขึ้นตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1863 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ท่ีสุดและเกา่แก่ที่สุดของเมืองบราติสลาวา 

ภายในก่อสร้างดว้ยหนิอ่อนและยังเป็นที่เกบ็ร่างกายของนักบุญเซ้นต์จอห์น

ตั้งแตช่่วงสมยัศตวรรษที่ 7   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี ผ่านเข้าสู ่เมอืงเอสเตอรก์อม 

(Esztergom) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงดั้งเดิม

เก่าแกข่องฮังการ ีในช่วงคริสต์ศตวรรษที ่10-13 เคยเป็นที่ประทบัของ

กษัตริย์และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลกิมากวา่ 1,000 

ปี ผ่านความรุ่งเรืองและล่มสลายมาหลายตอ่หลายครั้ง น าท่านเทีย่วชมเมือง

เอสเตอร์กอม ที่ไดร้ับสมญาว่า “ราชินีแห่งดานบู” อีกเมืองหนึง่ เน่ืองจาก 

ตั้งอยู่ในลุ่มน้ าดานูบ เป็นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ

ของสายน้ า และเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัตศิาสตร ์วฒันธรรมอันน่าสนใจ 

เป็นที่ตั้งของศาสนสถานหลายแห่ง น าท่านเข้าสู่เขตเมืองเกา่ ที่อาคาร

บ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหา
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วิหาร 

เอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) หรืออีกชื่อคือ “มหาวิหารเซนต์อดาล

เบิร์ต บาสิลกิ้า” ศาสนสถานที่ใหญ่ท่ีสุดในฮังการ ีตวัอาคารในปัจจุบันถูก

สร้างขึ้นเพ่ือทดแทนวหิารที่ถกูท าลายโดยกองทัพเติร์กในคริสต์ศตวรรษที ่

18 โดยใช้เวลาก่อสรา้งเกือบ 50 ป ีจึงแล้วเสร็จ จากนั้นเดินข้ามสะพานมา

เรียวาเลเรีย หรือ สะพานแห่งการรอคอย ที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่าง

เมืองเอสเตอร์กอมกับเมืองสตูร์โรโวของสโลวัก ชมทัศนียภาพของสอง

ประเทศได้จากบนสะพาน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงบดูาเปสต ์

Budapest เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ี เมืองที่มีแม่น้ าดานูบไหลผ่าน

กลางเมืองแยกเป็นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่เปสต์ออกจากกันกอ่นที่จะ

รวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของเมืองบูดาเปสต์ 

 ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดงั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม  บดูาเปสต ์–เซนเทนเดร-้บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 น าท่านเดินทางสู ่เมอืงเซนเทนเดร ้Szentendre (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

30 นาที) เมืองท่องเทีย่วเลก็ๆ ที่ตั้งอยูร่ิมฝั่งแม่น้ าดานูบ แม่น้ าสายส าคัญที่มี

ความยาวเป็นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป มีประชากรประมาณ 25,000 คน ตัว

เมืองตั้งอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ และ

อยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์ ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆ นา่รัก เมือง

นี้ได้รับฉายาว่าเป็นเมอืงศิลปินเพราะเป็นเมอืงท่ีเหล่าบรรดาศิลปนิแขนง

ต่างๆ ไปอยู่อาศัยและเปิดบ้านของตนจ าหน่ายงานศิลปะ ทั้งภาพเขยีนงาน

ปักผ้า เซรามิค ฯลฯ โดยจะสามารถพบเห็นได้เกือบทุกถนนภายในตัวเมือง   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่ เมอืงบดูาเปสต ์น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่้ าดานบู แม่น้ า

ดินแดนโรแมนตคิของประเทศฮังการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและ

อาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝัง่แม่น้ า

ดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติ

กบนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นน าท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศ

ฮังการ ีได้ชื่อว่า "ไขม่กุแห่งแม่น้ าดานูบ" ดว้ยความงดงามของสายน้ าท่ีคั่น

แบ่งเมืองเป็นสองฝั่ง รอ่งรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภายใต้ม่านเหลก็คือ เสน่ห์

อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแตค่รั้งบรรพ

กาล ชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครทีส่วยงาม

ด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ าค่า ริมสองฝั่งแม่น้ าดานูบ  ถ่ายรูป ณ ฮีโรส่แควร ์

หรืออนุเสาวรียจ์ัตรุัสวรีชน ซึ่งเป็นอนุเสาวรยี์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 

เพ่ือเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ป ีแห่งชัยชนะของฮังกาเรียน  เสาสูง
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ตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นที่ตั้งของรูปหลอ่เทวทูตกาเบรียล อันเป็น

สัญลักษณ์ของคริสตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้น าของ

ชนเผ่าทั้ง 7 ที่รว่มกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9  

ถ่ายภาพกับภายนอกของ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี

ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพ่ือร าลกึถึงความกล้า

หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีพจากการรกุรานของมองโกล บนปอ้มแห่ง

นี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมววิรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของ

แม่น้ าดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภา

ฮังการรีิมแม่น้ าดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ (ท่านสามารถเลือกช าระค่าขึ้น

ชมววิได้สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์หากมีเวลา)  น าท่านถ่ายรูปกับ

ภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพธิีสวม

มงกุฎให้กษัตริย์มาแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์มทธิอัส 

ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริยท์ี่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของ

พระองค์ถือว่าเป็นสมยัฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงาม

เกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งชมแม่น้ าดานูบแม่น้ า

ดินแดนโรแมนตคิของประเทศฮังการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและ

อาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝัง่แม่น้ า

ดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติ

กบนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก มีเวลาให้ท่านเล่นชมเมืองพร้อมเลอืกซื้อ

สินค้าของท่ีระลกึต่างๆ จากเมือบดูาเปสต ์(เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่

ชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั)  

 สมควรแก่เวลานัดหมาย จากนั้นน าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 4 

ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่ บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี-ปารน์ดอรฟ์เอา๊ทเ์ลต็-เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ระเทศออสเตรีย โดยผ่านเข้าสู่ เมอืง

พารน์ดอรฟ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ปาร์นดอร์ฟ

เอ๊าท์เล็ต อิสระให้ท่านช้อปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดไีซเนอรเ์อา๊ทเ์ลต็ 

McArthur Glen Designer Outlet เอา๊ทเ์ลต็แหง่แรกของประเทศออสเตรยี 

และเปน็แหลง่ชอ้ปปิง้ใหญ ่มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สินค้าแบรนด์ชื่อดัง

ต่างๆ จากทกุมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาท ิเช่น รองเท้า เส้ือผ้า 

เครื่องประดบั ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบ

รนด์ อาทิ Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, 

Converse, Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, 

Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, Samsonite, 
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Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นต้น และ

อื่นๆ อีกมากมายที่ต่างน าสินค้ามาลดราคา  (เอา๊ทเ์ลท็ ปดิทกุวนัอาทติย)์   

** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัตาม

อธัยาศยั **  

บา่ย น าท่านเดินทางสูก่รงุเวยีนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี  ผ่านชม

ทัศนียภาพสองข้างทางผ่านถนนสายวงแหวน เส้นทางท่องเที่ยวสายหลัก

ของกรงุเวียนนาทีแ่วดล้อมไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อนังดงาม 

อาทิ โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, 
พระราชวังฮอฟเบริ์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบูร์ก

มาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.
1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นตส์ตีเฟ่น 

เป็นต้น และให้ท่านไดม้ีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากย่านถนนคนเดิน

ของตัวเมืองเวยีนนา 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

    น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

   

วนัทีห่า้  เวยีนนา-สนามบนิ (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 น าท่านชมความงดงามของ พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์Schonbrunn Palace 

พระราชวังฤดรู้อนแหง่ราชวงศ์ฮับสเบิรก์ที่มคีวามสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่

แพ้พระราชวังใดในยโุรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรปูแบบทั้ง

บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือน

เครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจติรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่

สวยงามไมแ่พ้ที่ใด ซึง่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ด าริใน

การสร้างให้มีความหรหูราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายสข์อง

ฝรั่งเศสเป็นพระองคแ์รกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการท า

สงครามจึงได้มกีารก่อสร้างและบรูณะขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิกประจ าราช

ส านักและมกีารสานตอ่การก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ์ในสมัย

จักรพรรดินมีาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ 

มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่ง

ความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวรก์ ท าให้

เวียนนามีความโดดเดน่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ

ยูเนสโกในปี ค.ศ.1996  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านชมความงามของอาคารส าคัญๆ รอบถนนวงแหวน อาท ิอาคาร

รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวยีนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ  
ก่อนน าท่านเดินทางสูส่นามบินพร้อมท ารีฟนัด์ภาษ ี
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18.35 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิอ ีว ีเอ แอร ์เทีย่วบนิที ่

BR 062  

  บนิตรงกลบัสูป่ระเทศไทย 

  

วนัทีห่ก   กรงุเทพฯ 

10.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ..  

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่

ใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมิไดร้บัแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหน้า  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

 

 
อตัราคา่เดนิทาง  8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 

พ.ย.2561 
 

 

Eastern Europe Classic 
(ออสเตรยี-สโลวคั-ฮงัการ ี6 วนั/BR) 

8-13 ก.ย.

61 

20-25 ต.ค.

61 

3-8 พ.ย. / 

17-22 

พ.ย.2561 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 36,900 38,900 35,500 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 4,900 6,900 4,900 

ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วประสงค์จะ

เดินทางไปกับคณะ ท่านละ 
18,900 20,900 17,900 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวซีา่และค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท  ช าระพรอ้ม

ค่าทวัร์กอ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี้ ามนั  ในกรณทีี่สายการ

บนิมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 
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*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่ ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 
  

 

 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 25 ทา่น 

ไมม่รีาคาเดก็ และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราคา่เดนิทางและตัว๋โดยสารนีเ้ปน็อตัราราคาพเิศษ ดงันั้นหากมีการออกตัว๋

โดยสารแลว้ไมส่ามารถขอ 

รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารของทาง

บรษิัททวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยื่นวซีา่ ซึง่ผู้

เดนิทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดงันั้นจงึขอ

ความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้นและ

สมบรูณ ์ทัง้นีเ้พือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ 
 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน อ ีว ีเอ แอร ์เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-

กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่ ากว่า 1 ป ี

และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกันฯ) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 7 พ.ย. 2560 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผัน

ค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 
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 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้และคา่บรกิารดา้นเอกสาร ช าระเพิม่ทา่นละ 2,900 

บาท (พรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเกา่และ

หวัหนา้ทวัร ์ช าระเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท (พรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง) 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิของท่านด้วยตัว

ท่านเอง หรือหากต้องการการบรกิารยกกระเป๋าจะต้องช าระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ 

เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรือ

ค่าบริการอื่นที่เกีย่วกบัวีซ่า หรืออ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหวา่งทัวร์) 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงใน

ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อ

ประกันเพิ่มเตมิได ้
การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 
ส าหรับการจองทัวร ์โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร ์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมด

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่ามัดจ าทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 

 หากมีการยกเลกิจะต้องแจ้งทางบรษิัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท างาน มิฉะน้ัน
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิ ผู้โดยสารตอ้งช าระคา่มัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใด วซี่าผ่านแลว้ แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืค่า 
มัดจ า หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนคา่ทัวร์ทั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
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ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  
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3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูต

ฮังการ)ี 
ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 15 วนัท าการ 

-    ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถา่ยรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะต้องมกีารนดัหมายไวล้่วงหนา้ และไม่สามารถยนืยนั

ไดห้ากไมม่ีการท านดัหมายไว้กอ่น (วนัและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎ

และเงือ่นไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พือ่ท าการนดัหมายการยืน่

วซีา่ 

-    ในวนัยืน่วซีา่หากผู้สมคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารที่ครบถว้น แลว้น าเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเปน็ผู้ช าระ

คา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ดว้ยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่ ากวา่ 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก

ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่

จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร ์หากมกีารสญูหาย บริษทัฯ 
จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวซี่า  

2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซี่า

ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

3. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผู้

เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ    ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของทา่น 
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o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้หนา้ (ขนาดรปูหนา้เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกนรูปลงบนวซีา่   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ 
- เครื่องประดบับดบังหนา้ตา, ห้ามใส่คอนแทก็เลนส์ชนดิสีหรือบ๊ิกอายส์ ** 

 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณเีปน็เดก็ อายตุ่ ากวา่ 15 ป ี 
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายมุากกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 20 ป ี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตร
ประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 

 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แลว้  

 
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน 
เป็นต้น อายขุองการออกหนังสือไม่เกิน 1 เดอืน นับจากวันนัดยื่นวซี่า 
 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเปน็ภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง,   
อัตราเงินเดือนในปัจจบุัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องคก์ร และ

ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวซี่า 

 

- กรณเีปน็เจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่ า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มบีุตรดว้ยกัน ควรคดัหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     
 

- กรณทีา่นทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พรอ้มแสดง
หลักฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



Eastern Europe Classic6D/BR(A-S-H), Sep-Nov2018    14 

ญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวซี่านี้)   
 

- กรณเีปน็เดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น

ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีถ่ายส าเนาทกุ
หน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรบัสมุดอัพเดทไม่เกิน 15 วัน พร้อมส าเนาหน้าบัญชี
หน้าแรกทีม่ีชื่อเจ้าของบัญชี หากมีการต่อเล่มให้แนบบัญชีเล่มเกา่พร้อมถ่าย
ส าเนาหน้าชื่อบัญชีมาด้วย  

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 

จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไมต่่ ากว่า 15 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยังคงไมม่ีการเคลื่อนไหวทุก

เดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ

เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นต้น  
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ

ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ า เป็นต้น 
- กรณีรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 

ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสมัพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพาะคู่สาม-ี
ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่จะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มกีารเงินมากกวา่ต้องขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใชจ้า่ยพร้อมระบชุื่อ
และความสัมพันธช์ี้แจงต่อสถานทตูเป็นลายลักษณ์อักษรดว้ย 

 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณ ี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงให้เหน็วา่มฐีานะ
ทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่
ภมูลิ าเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา 
หยา่รา้ง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองท้ังบิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย  

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย  
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- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กับบดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาหรือมารดาเพ่ือรับรองแกบุ่ตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ

ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทา่นั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐาน

ในการขอยื่นวซี่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลังจากทวัร์

ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลกั                   

 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้ายโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั

ตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

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

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

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 
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     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

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

......... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

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

 

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

......................................................... 
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 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

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

5.  ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

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

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        

 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
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 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

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

 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 
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ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

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

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

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

 


