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** การบนิไทย บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา 

เดนิทางสบาย  

กบั 4 ประเทศดงัของกลุ่มยโุรป

ตะวนัออก** 

ออสเตรีย-สาธารณรฐัเชค็-สโลวาเกยี-

ฮงัการี 8 วนั 5 คืน 

เที่ยวเวยีนนา เมอืงสวยงามของออสเตรยี  

Eastern Europe 
Wonderful Promotion !!  
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ชมพระราชวงัทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของเวยีนนา

พระราชวงัเชริน์บรนุ 

ล่องเรอืแมน่ า้ดานบูในบดูาเปสต ์ 

ชมเมอืงเก่าในฮังการ ีเซนเทนเดร ้และ เอสเตอร์กอม 

ชมปราสาทปราคทีง่ดงามและเรือ่งราวทรงคุณค่า

ทางประวตัิศาสตร์ 

ถ่ายรปูกบัพระราชวังครมุลอฟ 

พร้อมช้อปปิง้ Parndorf Outlet 
  
 บริษัทฯ น้าท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ ออสเตรีย 

เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ค และฮังการี น้าท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี  
 

เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญ่ท่ีมี

เสน่ห์ทั งทางด้านศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุด  

บดูาเปสต ์ เมืองหลวงของประเทศฮังการ ี ดินแดนแสนงามของแม่น ้าดานูบ ชมเมือง

เก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พรอ้มชม

นครที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันล า้ค่า รมิสองฝั่งแม่น ้าดานูบ  ใหม่

พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ 

บราตสิลาวา  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั งอยู่รมิฝั่งแม่น ้าดานูบ เป็นเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญท่ี่สุดของประเทศสโลวคั 

เชสกี ครมุลอฟ  เมืองโบราณที่มีอายมุาตั งแต่ศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโบฮีเมยีและบา

วาเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก

ตั งแต่ป ีค.ศ.1992  

ปราค เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพาน

ชารล์ และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้า

พื นเมืองมากมาย 

เอสเตอรก์อม  เมืองหลวงดั งเดิมเก่าแก่ของฮังการ ีในชว่งคริสต์ศตวรรษที ่10-13 

เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกมากว่า 1,000 ปี ไดร้ับสมญาว่า “ราชินแีห่งดานูบ” อีกเมือง

หนึ่ง เมืองที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและธรรมชาตขิองสายน ้า และเตม็

ไปด้วยเรื่องราวประวตัิศาสตร ์วฒันธรรมอนัน่าสนใจ  
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เซนเทนเดร ้ เมืองท่องเที่ยวเลก็ๆ ทีต่ั งอยู่รมิฝั่งแม่น ้าดานูบ ตั งอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑล

ที่ตั งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองเลก็ๆ น่ารกั เมืองนี ไดร้ับฉายาว่า

เป็นเมืองศิลปิน 

 

 

ก้าหนดการเดนิทาง  17-24 ม.ิย. / 23-30 ม.ิย.2561 
 

 วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 

22.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิจ.สมทุรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชั น 4 ประตทูางเขา้ระหวา่งหมายเลข 2-3  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย  

เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

 

วนัทีส่อง เวยีนนา (ออสเตรยี)-ครมุลอฟ-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 

01.20 น. นา้ทา่นออกเดนิทางบนิตรงสู ่นครเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการ

บนิไทย  

เทีย่วบนิที ่ TG-936 

07.15 น. เดินทางถึง นครเวยีนนา เมอืงหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรยี  จากนั น

น้าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั นน้าท่าน

โดยสารรถโค้ช น้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมอืงเชสกี  

ครมุลอฟ Cesky Krumlov เขตประเทศสาธารณรฐัเชค็ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

บา่ย น้าท่านชมเมืองโบราณที่มีอายมุาตั งแต่ศตวรรษที่ 11  จากการกอ่ตั งเมือง

ของตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมยีและบาวาเรีย 

สุดท้ายเมืองกก็ลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ

มลอฟก็เจริญขึ นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดตีและยัง

ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกตั งแตป่ี ค.ศ.1992 ให้ท่านถา่ยภาพภายนอกปราสาทครุ

มลอฟ ที่ได้รับการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือ

เจ้าของหลายครั งหลายคราแตก่็ยังคงความงดงามของปราสาททีต่ั งอยูบ่น

เนินเขาในคุ้งน ้าวัลตาวา จากนั นน้าท่านสู ่กรงุปราค เมอืงหลวงของ

สาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดตี ตั งแตยุ่ค

สมัยของกษัตริยช์ารล์สที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็นหนึ่งในนครที่สวย

ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของยโุรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ผา่นชม

ทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงกรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค 

ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ไดร้ับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่ม

ยุโรปตะวันออกเป็นเมอืงท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ พรั่งพร้อมไปดว้ยศลิปะ ดนตร ี

การเต้นร้า ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทั งยังเปน็อัญมณีแห่งสถาปตัยกรรม
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ยุโรปขนานแท ้เป็นเมอืงท่ีมีความสวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองที่รอดพ้น

จากภยัสงครามในอดตีและได้รับการอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างด ีและได้รับการ

ขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992 

ค่า้ รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน  

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม ปราค (สาธารณรฐัเชค็)-บราตสิลาวา (สโลวาเกยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

  น้าท่านชมความสวยงามของกลุม่ปราสาทแหง่กรงุปราค ที่ตั งอยู่บนเนินเขา

ริมฝั่ง แม่น ้าวลัตาวาอดีตที ่  ประทับของจักรพรรดแิห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่

ท้าการของคณะรัฐบาล น้าท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่   สามารถ

มองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น ้า ทีท่่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาท

ร้อยยอด ที ่  ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ อกีดว้ย น้าท่านเข้าชมเขต

ของตัวปราสาท ซึ่งบรเิวณเดียวกันมมีหา  วหิารเซนตว์ติสั ตั งอยูใ่นย่าน

ปราสาทปราค สร้างในสมัยพระเจ้าชารล์สท์ี่ 14 โดยมีสถาปนกิเอกชาวฝรั่งเศส  

 Matthias of Arras เป็นที่เก็บมงกฎุเพชรซึ่งท้าขึ นในสมัยพระเจ้าชารล์ส์ที่ 4 กษัตริย์

ผู้สร้างความเจริญ   สูงสุดจนท้าให้เมืองปราค เป็นการสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมโกธิคทีไ่ด้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์  ประหลาด

มากมายที่ท้าดว้ยหินตั งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน ้าฝน นอกจากนั นมหาวิหารแห่งนี 

ยังมีห้อง  ส้าหรับสวดมนต์เลก็ทีอ่ยู่ด้านข้างรอบๆ และสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งของห้อง

สวดมนต์เล็กของเซนต์ เวนเซสลาส คือ  ก้าแพงฝาผนังที่ประดบัด้วยพลอยและหิน

ที่มีสีสันสดใสระรานตา  นอกจากนี รอบๆ ตัวปราสาทมีจดุที่น่าสนใจ  อยู่หลาย

แห่งอย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึ่งเป็นห้องแถวร้านค้าเลก็ๆ ตั งอยู่

เรียงราย ซึ่ง  ครั งหนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี เคยใช้เป็นบา้นพักของทหารยามเฝ้า

พระราชวัง ให้ท่านถ่ายภาพของปราสาท  อันสวยงาม พร้อมสมัผัสกับ

บรรยากาศสวยงามของ สะพานชารล์ส ที่ทอดข้ามแม่น ้าวลัตาวา สัญลักษณ์ที ่

 ส้าคัญของปราคที่สร้างขึ นในยุคของกษัตริยช์ารล์สที ่4 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีที่

เหล่าศิลปินต่างๆ น้าผลงานมา  แสดงและขายให้กับนักท่องเท่ียวและผู้ที่สนใจ 

ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นในเขตเมืองเก่าปราคอย่างจุใจ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

บา่ย น้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู ่เมอืงบราตสิลาวา  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชัว่โมง) นครหลวงแหง่สาธารณรฐัสโลวคัหรอืสโลวาเกยี 

ที่ตั งอยูร่ิมฝั่งแม่น ้าดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

สโลวัค รวมทั งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมภิาค ยุโรปกลาง มี

ประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั งอยู่บนสองฝั่งแม่น า้ดานูบ 

ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรยีและฮังการ ีเมืองนี ตั งอยู่ห่าง

จากกรุงเวยีนนาเพียง 50 กโิลเมตร   

ค่า้ รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน  
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  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่ บราตสิลาวา (สโลวาเกยี)-เซนเทนเดร-้บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น้าท่านผ่านชม รัฐสภา, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวฒันธรรม ฯลฯ 

เน่ืองจากเมืองนี เคยตกอยู่ใต้อ้านาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี 

เยอรมัน จึงมีชื่อเรียกในภาษาอ่ืนๆ มากมาย อาท ิพอซโซน ี(ฮังการี) เพรช

พอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสสบ์ูรก์ (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  น้าท่าน

ถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) 

ซึ่งปราสาทนี เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั งอยู่บนเนินเขาร็อกกี ฮิลล์ ริม

ฝั่งแม่น ้าดานูบสร้างขึ นตั งแต่สมยัศตวรรษที ่9 - 18 ซึ่งเคยถกูเพลงิไหม้

เสียหาย จากนั นมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมกีารก่อสร้างใหม่อกีครั งในปี 

1956-1964 ซึ่งท่านสามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของเมืองไดจ้ากมุม

ของปราสาทแห่งนี   สมควรแก่เวลาน้าทา่นเดินทางสู ่เมอืงเซนเทนเดร ้

Szentendre เขตประเทศฮงัการ ี(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผา่น

ชมทัศนียภาพตลอดสองฝั่งทาง น้าชมเมืองท่องเท่ียวเลก็ๆ ที่ตั งอยู่ริมฝั่ง

แม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายส้าคัญที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของทวปียุโรป มี

ประชากรประมาณ 25,000 คน ตัวเมืองตั งอยู่ในมณฑลเปสต ์มณฑลทีต่ั ง

อยู่ทางตอนกลางของประเทศ และอยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต ์ประมาณ 19 

กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆ น่ารัก เมืองนี ได้รบัฉายาว่าเป็นเมืองศิลปนิเพราะ

เป็นเมืองท่ีเหล่าบรรดาศิลปินแขนงต่างๆ ไปอยู่อาศัยและเปิดบ้านของตน

จ้าหน่ายงานศิลปะ ทั งภาพเขียนงานปกัผา้ เซรามิค ฯลฯ โดยจะสามารถพบ

เห็นได้เกือบทุกถนนภายในตัวเมือง   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

บา่ย น้าท่านเดินทางต่อสู ่เมอืงบดูาเปสต ์Budapest เมอืงหลวงของประเทศ

ฮงัการ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี  น้าท่านชมเมืองทีม่แีม่น ้า

ดานูบไหลผ่านกลางเมืองแยกเป็นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่เปสต์ออกจาก

กันก่อนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของเมืองบูดาเปสต์ ให้ท่าน 

ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู แม่น ้าดินแดนโรแมนตคิของประเทศฮังการี ชมความ

งดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเดน่และ

สวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น ้าดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการ

ยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนตกิบนสายน ้าแห่งหนึ่งของโลก จากนั นน้าท่านชม

เมืองแสนสวยของประเทศฮังการ ีได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ" ดว้ย

ความงดงามของสายน ้าท่ีคั่นแบ่งเมืองเป็นสองฝั่ง ร่องรอยของอดตีเมื่อครั ง

อยู่ภายใต้ม่านเหลก็คอื เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทาง

ศิลปะที่สั่งสมมาแตค่รั งบรรพกาล ชมถนนเส้นที่สวยงามที่สดุของเมือง

บูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมอันล ้าคา่ ริมสองฝั่ง
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แม่น ้าดานูบ  ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร ์หรืออนเุสาวรีย์จตัุรัสวีรชน ซึง่เป็น

อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ นในปี ค.ศ. 1896 เพ่ือเปน็อนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ป ี

แห่งชัยชนะของฮังกาเรียน  เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรยี์เป็นทีต่ั งของรูป

หล่อเทวทูตกาเบรยีล อันเป็นสัญลักษณข์องคริสตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสูง

เป็นที่ตั งของรูปหล่อผูน้้าของชนเผ่าทั ง 7 ทีร่่วมกันก่อตั งอาณาจกัรฮังการี

ขึ นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9  ถ่ายภาพกับภายนอกของ ป้อมปราการ 

Fisherman’s Bastion ซึ่งสร้างขึ นตั งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง

กาเรียน สรา้งขึ นไว้เพื่อร้าลกึถึงความกล้าหาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีพ

จากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี ถือได้ว่าเป็นจุดชมววิรอบเมืองบู

ดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น า้ดานูบได้แบบพาโนรามา 

มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น ้าดานูบทีง่ดงามตรึงตา

ตรึงใจ (ท่านสามารถเลือกช้าระค่าขึ นชมววิได้สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์

หากมีเวลา)  น้าท่านถา่ยรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส Matthias Church 

ซึ่งโบสถ์นี เคยใช้จัดพธิีสวมมงกฎุให้กษตัรยิม์าแลว้หลายพระองค์ ชื่อโบสถ์

มาจากชื่อกษตัรยิ์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชา

สามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอยา่งแท้จริง 

สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกดิขึ นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี ได้รับ

การขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรยีบร้อยแล้ว รวมทั งชม

แม่น ้าดานูบแม่น ้าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการ ีชมความงดงามของ

อาคารรัฐสภาและอาคารสถาปตัยกรรมตา่ง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียง

รายสองฝั่งแม่น ้าดานบู มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกยอ่งว่าเป็น

เมืองโรแมนติกบนสายน ้าแห่งหนึ่งของโลก  

ค่า้ รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 

 จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ระดับ 4 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

วนัทีห่า้  บดูาเปสต-์เอสเตอรก์อม (ฮงัการ)ี-พารน์ดอรฟ์ ชอ้ปปิง้-เวยีนนา 

(ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงเอสเตอรก์อม Esztergom (ใช้เวลาเดินทาง

ประมราณ 45 นาที) เมืองหลวงดั งเดิมเก่าแก่ของฮังการ ีในชว่ง

คริสต์ศตวรรษที ่10-13 เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์นกิายโรมันคาทอลกิมากว่า 1,000 ปี ผ่านความรุ่งเรอืงและล่ม

สลายมาหลายต่อหลายครั ง น้าท่านเที่ยวชมเมืองเอสเตอร์กอม ที่ได้รับ

สมญาว่า “ราชินีแห่งดานูบ” อีกเมืองหนึง่ เน่ืองจาก ตั งอยู่ในลุ่มน ้าดานูบ 

เป็นเมืองท่ีสวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมและธรรมชาตขิองสายน ้า และเต็มไป

ด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร ์วฒันธรรมอันนา่สนใจ เป็นที่ตั งของศาสนสถาน
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หลายแห่ง น้าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนไดร้ับการอนุรักษ์ไว้

อย่างสวยงาม น้าท่านชม มหาวหิารเอสเตอรก์อม (Esztergom Basilica) 

หรืออีกชื่อคือ “มหาวหิารเซนตอ์ดาลเบริต์ บาสลิกิา้” ศาสนสถานที่ใหญ่

ที่สุดในฮังการ ีตวัอาคารในปัจจุบันถกูสรา้งขึ นเพื่อทดแทนวิหารที่ถูก

ท้าลายโดยกองทัพเตริ์กในคริสต์ศตวรรษที ่18 โดยใช้เวลาก่อสรา้งเกือบ 

50 ปี จึงแล้วเสรจ็ จากนั นเดินข้ามสะพานมาเรียวาเลเรยี หรือ สะพานแห่ง

การรอคอย ที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างเมือง 

เอสเตอร์กอมกับเมืองสตูร์โรโวของสโลวัค ชมทัศนียภาพของสองประเทศ

ได้จากบนสะพาน  จากนั นน้าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมอืงพารน์ดอรฟ์ 

เขตประเทศออสเตรยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แมค็อาเธอรเ์กลนดไีซเนอรเ์อา๊ทเ์ลต็ McArthur Glen 

Designer Outlet เอา๊ทเ์ลต็แหง่แรกของประเทศออสเตรยี และเปน็แหลง่ช้

อปปิง้ใหญ ่มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สินคา้แบรนดช์ื่อดังตา่งๆ จากทุกมุม

โลก มีให้เลือกมากมายอาท ิเช่น รองเท้า เสื อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่ง

บ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด ์อาท ิAdidas, Almani, 

Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, 

Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, 

Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, 

Timberland, Skechers เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมายทีต่่างน้าสินค้ามาลด

ราคา  (เอา๊ทเ์ลท็ ปดิทกุวนัอาทติย)์   ** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซื อ

สนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั **  

บา่ย น้าท่านเดินทางเข้าสู่ กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึ่งใน

เมืองที่มีความโรแมนตกิมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงาม

ด้วยศลิปะต่างๆ ที่สะทอ้นถึงวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีต

กระจายอยูท่ั่วเมือง เวยีนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย มี

แม่น ้าสายส้าคัญของยโุรปคือแม่น า้ดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทั ง

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมีความส้าคัญใน

ระดับนานาชาต ิ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  

ค่า้ รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 

 จากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น้าท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวงัเชรนินบ์รนุน์ Schonbrunn 

Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและ
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ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย

รูปแบบทั งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุต์จากทางเอเซยี และยังมี

เครื่องเรือนเครื่องใชต้า่งๆ ประดับอยู่อย่างวจิิตรงดงาม รวมทั งสวนภายใน

พระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้างขึ นตั งแต่สมยัพระเจ้าโยเซฟที่ 1 

เป็นผู้ด้าริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์

ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมไดร้ับความเสียหาย

จากการท้าสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบรูณะขึ นมาใหม่โดยสถาปนิก

ประจ้าราชส้านกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ์

ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี มีห้อง

ต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทีโ่ดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสญัลักษณ์

แห่งความเรืองโรจนข์องระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวรก์ ท้า

ให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ

องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น้าท่านชมเมืองเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมสถานที่

ต่างๆ ของเวียนนาอันเป็นที่ตั งของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

หลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตั งของส้านักงานสหประชาชาตทิี่สาม

ของโลกอีกด้วย และอาคารสวยงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม อาท ิ

โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอ
ฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราชส้านักฮัปสบูรก์มาตั งแต่

คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ นในระหว่างปีค.ศ.1873-

1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น 

อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวาแดร ์หรือศาลาว่าการเมืองของ

กรุงเวยีนนา เป็นต้น จากนั นให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ 

ที่ย่านถนนคนเดินและพักผ่อนกบัร้านค้าต่างๆ มากมาย  ** เพือ่ความ

สะดวกในการเลอืกซื อสนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารค่า้ตามอธัยาศยั **  

 สมควรแก่เวลานัดหมายน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับ

เทียบเท่า 
   

วนัทีเ่จด็  เวยีนนา - สนามบนิ (ออสเตรยี)  

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 ใหท้า่นเชค็เอา๊ทจ์ากทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานา้ทา่น

เดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่นา้ทา่นทา้คนืภาษแีละเชค็อนิตัว๋โดยสาร 

14.35 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ

ที ่TG937 
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วนัทีแ่ปด  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 
05.35 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิจ.สมทรุปราการ  โดยสวสัดภิาพ

..  

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่

ใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมิไดร้บัแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหน้า  บรษิทัฯ ขออนญุาตท้าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทั งนี เพือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นสา้คญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่เดนิทาง  17-24 ม.ิย. / 23-30 ม.ิย.2561 
 

Eastern Europe Wonderful Promotion 8 วนั / 
TG  

(ออสเตรยี-เชค็-สโลวาเกีย-ฮงัการ)ี 

23-30 ม.ิย.

61 
17-24 ม.ิย.

61 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 45,300 47,300 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

43,300 45,300 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน (เสริมเตียง) 
40,300 42,300 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋ว (ส้าหรับท่านที่มีตั๋วอยู่

แล้ว) ท่านละ 

22,900 24,900 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวซีา่และค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //  



EasternEuropeWinderdul8D/TG Promotion!!, 17-24Jun, 23-30Jun2018   10 

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท์อ้งถิน่และค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 

บาท   

ชา้ระพรอ้มค่าทวัร์กอ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่้ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 
  

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนี ตอ้งมจีา้นวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่า้นวนไมต่่า้กวา่ 25 ทา่น  

และจะตอ้งชา้ระมดัจา้ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารของทาง

บรษิัททวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยื่นวซีา่ ซึง่ผู้

เดนิทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 

 ทา่นทีต่อ้งการอยูต่อ่ ทา่นสามารถแจง้กบัเจา้หนา้ทีท่วัร์ได ้อยูต่อ่ไดไ้มเ่กิน 7 วนั 

นับจากวนักลบัออกจากยโุรปคา่ธรรมเนยีทา่นละ 4,500 บาท ไม่ยนืยนัวันและเวลา

ไดจ้นกวา่จะมกีารยนืยันการจองจากสายการบนิและขึ นอยูก่บัตารางการบนิ และ

ไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะไดเ้ชน่กัน จะตอ้งพจิารณาจา้นวนวันที่ทา่นพักดว้ย

วา่ทา่นอยู่ทีไ่หนนานเป็นพเิศษ เพราะมผีลตอ่การยื่นคา้รอ้งขอวซีา่ กรณเีดนิทาง

กับคณะ กรณกีารอยูต่อ่ของผูเ้ดนิทางและไมไ่ด้ยืน่วซีา่ทีเ่ดยีวกันกบัหมูค่ณะ ทา่น

จะตอ้งดา้เนนิการยืน่วีซา่ ณ สถานทตูประเทศนั นๆ ดว้ยตวัเอง 

 การดา้เนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันั นจงึขอความ

รว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสา้หรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์ทั งนี 

เพือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดา้เนินการขอวซีา่ 
 

 

อตัรานี รวมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ 

ชั นประหยดั 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหวา่งน้าเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 
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 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่้ากว่า 1 ป ี

และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกันฯ) 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 3 ม.ีค. 2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผัน

ค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช้าระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน   

 

อตัรานี ไมร่วมบรกิาร 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเก้นและค่าบรกิารด้านเอกสาร ช้าระเพิ่มท่านละ 3,300 

บาท (ช้าระพร้อมค่าทวัรก์่อนเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่าและ

หัวหน้าทัวร ์ช้าระเพ่ิมท่านละ 1,800 บาท (ช้าระพร้อมค่าทวัรก์่อนเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของทา่น

ด้วยตวัท่านเอง หรือหากต้องการการบรกิารยกกระเป๋าจะต้องช้าระค่าทิปตามที่

โรงแรมนั นๆ เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหวา่งทัวร์) 

 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าบรกิารอืน่ๆ เพ่ิมเติมที่เกีย่วกับ

วีซ่า หรืออ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท้าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงใน

ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื อ

ประกันเพิ่มเตมิได ้

 
การชา้ระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

ส้าหรับการจองทัวร ์โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร ์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ

ทั งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท้าการ มิฉะนั นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินค่ามัดจ้าทั งหมด 

 

การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท้าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินมัดจ้าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ้าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
ทั งหมด 
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 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันทา้การ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์
ทั งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รบัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามัดจ้า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ้า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ นและมีเหตทุ้าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน้าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ้านวนทั งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

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

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก้าหนดให้ต่า้กว่ามาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก้าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส้าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั งนี เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ้าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก้าหนดตลอดทั งปี หรือก้าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั นๆ ปิดท้าการ หรือ ปดิโดยมิได้
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แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศนั นๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (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

อุณหภูมิต่า้  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

เอกสารในการขอวซี่า  (โดยยืน่ขอวซี่าทีส่ถานทตูออสเตรยี)   
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ืน่คา้รอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิ วมอื ณ วนันดัหมายยืน่คา้รอ้งทีศ่นูยย์ืน่ 

- วนั/เวลานดัหมายเปน็ไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ืน่ 

- รปูถา่ยหากไมไ่ดม้าตรฐาน ตอ้งทา้การถา่ยใหมท่ีศ่นูยย์ืน่ โดยผูย้ืน่คา้รอ้งตอ้งชา้ระ

เงนิคา่ถา่ยรปูดว้ยตนเอง 

- การถา่ยสา้เนาเอกสารใดๆ ผูย้ืน่คา้รอ้งชา้ระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้ืน่คา้รอ้ง กรณุาสง่สา้เนาหนา้หนงัสอืเดนิทางทีเ่ปน็ปจัจบุนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลู
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เบื องตน้สา้หรบัเพือ่ใชใ้นการทา้นดัหมาย กรณุากรอกขอ้มลูตามความเปน็จรงิ พรอ้ม

เบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ืน่คา้ร้องสงูอายุ

มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ปน็ภาษาไทย อาท ิสา้เนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั/กจิการรา้นคา้, 

สา้เนาทะเบยีนบา้น (กรณเีดก็), สา้เนาสตูบิตัร (กรณผีูท้ีอ่ายตุ่า้กวา่ 20 ป)ี, สา้เนา

ทะเบยีนสมรส, สา้เนาทะเบยีนหยา่, สา้เนาใบเปลีย่นชือ่, สา้เนาใบเปลีย่นนามสกุล 

จะตอ้งถกูแปลเปน็ภาษาองักฤษ ทั งนี ทางบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ สา้เนาหนงัสอื

สญัญาซื อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนื อหาระบเุจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูย์

การแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้า่ยผูย้ืน่คา้

รอ้งจะตอ้งชา้ระดว้ยตนเอง 

- กรณยีืน่เอกสารเปน็หมูค่ณะ ทา่นผูส้มคัรจะตอ้งสง่เอกสารใหค้รบทกุชนดิกอ่น

กา้หนดการยืน่หรอืกอ่นกา้หนดการสง่เอกสาร เพือ่หลกีเลีย่งไมท่า่นผูส้มคัรเสยีเวลารอ

นานเกนิไปทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ 

 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่า้กวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี สามารถ

ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค้ารอ้งขอท้าหนังสือ

เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส้าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่้ากว่า 3 หน้า   

o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก

ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคา้ร้องขอวซี่า  

o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ้าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิ ว จา้นวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้ 

(ขนาดรปูหนา้เท่ากบัใน 

หนงัสอืเดนิทาง)   

- ฉากหลังสีขาวเท่านั น เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูป

ลงบนวซี่า   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก

และเครื่องประดับ ** 

 

o สา้เนาทะเบยีนบา้น และสา้เนาบตัรประจา้ตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่า้กวา่ 15 ป ี 

- ใช้ส้าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- หากเด็กอายมุากกว่า 15 ป ีแต่ไม่เกิน 20 ป ีและยังศึกษาอยู่ถึงแมม้ีบัตรประชาชน

แล้ว ทางสถานทูตขอส้าเนาสูติบัตรด้วยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ั งเบอรท์ีท่า้งาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อื
ถอื  

o ส้าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o ส้าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส้าเนาใบหย่า กรณทีา่นท่ีหย่าแล้ว  

 
o หนงัสอืรบัรองการทา้งาน หรอืเอกสารบง่ชี การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้

เดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท้างานของบรษิัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท้างาน, อัตราเงินเดือน, ต้าแหน่งงาน 
เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทา้งานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั น (ตวัจริง) โดยระบุต้าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม

ท้างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวราชการ 1 
ชุด 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สา้เนาทะเบียนการค้า หรือ ส้าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส้าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่้า
กว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส้าเนาสูติบัตรบุตร ทั งนี เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท้างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชี แจงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณีนี หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค้าร้องขอวซี่านี )   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ ส้าเนาสมุดรายงานประจา้ตัวนกัเรยีนหรือส้าเนา
บัตรนกัเรียน กรณีเปน็เด็กเล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช้ ส้าเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตัวแสดงชื่อเจ้าของบญัชี ของ
ธนาคารใดๆ ถ่ายสา้เนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะ
ท้าได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซี่า พร้อมส้าเนาหน้าบัญชีหน้า
แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส้าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 
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- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 

โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่้ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ลา่สุดไม่ต่้ากว่า 

15 วันนับจากวันนดัหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แลว้ยังคงไม่มีการ

เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท้าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณอ์ักษรชี แจงเป็น

ภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อ

ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส้าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ

ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ้า เป็นต้น 
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ต้อง

ออกหนังสือรับรองคา่ใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม 
โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมีส้าเนาสมดุบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย
แม้ว่าจะจดทะเบยีนสมรสแล้วก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงิน
มากกว่าจะต้องท้าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี แจงต่อ
สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณ ี*** ทั งนี เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิา้เนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทั งกบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี แจง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป้กครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึ น
โดยคัดฉบับจริงจากอา้เภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดแูลบตุร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ไดช้้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องชา้ระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าท่ีไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ

ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทั งหมด ไมว่่าจะเป็นการชา้ระผา่นตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั งหมด 

** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ้านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกา้หนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก้าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่

จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั น การปฏิเสธวีซา่อันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ทั งนี จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลัก                  

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

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั

ตอนนา้เอกสารสง่ยืน่ค้ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี และกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความ

ผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษาและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกตอ่การทา้

เอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 
 

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.  ชื่อสถานท่ีท้างาน / สถานศึกษา 

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

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท้านั นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท้างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        

 ต้าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 

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

(ถา้ม)ี ................................. 
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 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

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

 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั งนี  

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ตั งแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

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

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 
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ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

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

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

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


