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บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในกลุ่มยุโรปตะวันออก 5 ประเทศดัง ได้แก่ เยอรมัน, สำธำรณรัฐเช็ค,
สโลวัค, ฮังกำรีและออสเตรีย นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองหลักต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
แฟร้งค์เฟิ ร์ต
นูเรมเบิ รก์

เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี
ตัง้ อยู่ในรัฐบำวำเรีย อันมีประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ ทิ ธิใ์ น
สมัยสงครำมโลกครังที
้ ส่ อง ซึง่ อดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนำซีเมืองแสนสวยน่ำรักๆ ของเยอรมัน และ
ปั จจุบนั เป็นเมืองเก่ำทีม่ สี ถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมอีกแห่งหนึง่
ปราค
เมืองหลวงแห่งปรำค ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติก ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมือง
เก่ำแห่งกรุงปรำครวมทัง้ หมู่ปราสาทปราคอันสวยงำม
เชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบรำณทีม่ อี ำยุมำตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 11 อำณำจักรโบฮีเมียและบำวำเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั
กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึง่ เป็นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสำร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ำ่ น
มำ
ฮอลสตัท
อีกเมืองหนึง่ ทีง่ ดงำมในแถบยุโรปตะวันออก และเป็นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี
และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงำมเป็นทีห่ ลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมี ่ เี สน่ห์ทงั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติทงี ่ ดงำม และมีพระราชวังเชิ รน์ บรุนน์ ทมี ่ คี วำมงดงำมทีส่ ดุ
บราติ สลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ
สโลวัค
บูดาเปสต์
เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี ดินแดนแสนงำมของแม่น้ ำดำนู บ ชมเมืองเก่ำบูดำและเมืองชมถนนเส้นที ่
สวยงำมทีส่ ดุ ของเมืองบูดำเปสต์พร้อมชมนครทีส่ วยงำมด้วยสถำปั ตยกรรมอันล้ ำค่ำ ริมสองฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ
ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติก

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
20.30 น.
23.40 น.

วันทีส่ อง
05.55 น.

29 ธ.ค.2562 - 6 ม.ค.2563

29 ธ.ค.62
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ Thai Airways เคาน์ เตอร์เช็คกรุป๊ ROW D
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ น Thai Airways
เที่ยวบิ นที่ TG-920
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
30 ธ.ค.62
แฟร้งค์เฟิ ร์ต-นูเรมเบิ รก์ (เยอรมัน)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และตรวจรับสัมภำระ รถโค้ชรอรับท่านเดินทางสู่ นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ทสี่ ดุ ของรัฐ
เฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลาดหลักทรัพย์
แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนาคารกลางยุโรปและยังเป็ นเมืองทีร่ ่ารวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภาพยุโรป นาท่านชม จัตรุ สั
กลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบา้ นไม้ทรงเยอรมันทีส่ ร้างจาลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบ
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สถาปั ตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม นาท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์
ทีไ่ ด้รบั การบูรณะขึน้ มาหลังได้รบั ผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครังที
้ ่ 2 ให้ท่านเดินเล่นย่านจัตุรสั
โรเมอร์ ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในเมือง ด้านข้างก็คอื Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ศิลปะ
แบบโกธิคทีไ่ ด้รบั การก่อสร้างขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุ รสั จุดท่องเทีย่ วที่
น่าสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอาคาร 9 อาคาร ซึง่ ได้รบั มาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดย
อาคารตรงกลางกลายเป็ น City Hall และถูกเชือ่ มกับอาคารรอบๆ สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาลท้องถิน่
มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้ ภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีความสวยงามเป็ น
อย่างมาก พบกับอาคารกึง่ ไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ทเี่ รียกว่า “ออสไซเล่อ”ทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
ขึน้ มาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดังเดิ
้ มทีเ่ คยถูกทาลายหมดสิน้ เมือ่ สมัยสงครามโลกครังที
้ ่
สองได้ทุกรายละเอียด จากนัน้ นาท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้ าพุแห่งความยุตธิ รรม
Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอลและวิหารใหญ่ประจา
เมือง จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเนิ นร์แบร์ก หรือนูเรมเบิ ร์ก Nuremberg ในเขตประเทศเยอรมัน
อีกหนึ่งเมืองแสนสวยน่ำรักๆ ของเยอรมันเมืองเก่ำทีม่ สี ถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมอีกแห่งหนึ่ง เมืองทีต่ งั ้ อยู่ใน
รัฐบำวำเรีย อันมีประวัตศิ ำสตร์ยำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ ์สิทธิ ์ในสมัย
สงครำมโลกครังที
้ ส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนำซี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิ รก์ ทีม่ อี ำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ ถูกทิ้งระเบิดอย่ำงหนักในปี 1945 จำก
สัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทำกำรบูรณะขึน้ มำใหม่ให้งดงำมดังเดิม นำท่ำนแวะถ่ำยภำพบริเวณด้ำนหน้ำของ
โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ชมจัตุรสั กลำงใจเมือง ซึง่ มีตลำดนัดขนำดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็ นตลำดนัด
คริสต์มำสทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศเยอรมนี ด้ำนตะวันออกของตลำดมีโบสถ์พระแม่มำเรีย จุดเด่นคือมีนำฬิกำ
ตุ๊กตำไขลำนทีห่ น้ำจั ่วของโบสถ์พระแม่มำเรีย ตัวนำฬิกำและตุ๊กตำประดับนี้ถูกสร้ำงเพิม่ เติมภำยหลังในปี
ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นกำรรำลึกถึง พระรำชกฤษฎีกำทองคำปี 1356 อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพควำมงดงำมของ
น้ ำพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้ำงขึน้ ระหว่ำงปี ค.ศ 1389-1396 ด้วยหินรูปทรงปิ รำมิดยำว 19 เมตร มีลกั ษณะ
คล้ำยยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชันมี
้ รปู ปั น้ ประดับอยู่รวมทัง้ หมด 40 ตัว โดยรูปชันบนสุ
้
ดเป็ นรูปปั น้
โมเสสและ 7 นักพยำกรณ์ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูป่ ระเทศสำธำรณรัฐเช็ค โดยนำท่ำน
เดินทำงสู่ กรุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอำณำจักรโบฮีเมียทีโ่ ด่งดังในอดีต
ตัง้ แต่ยุคสมัยของกษัตริย์ชำร์ลสที่ 4 ได้สร้ำงให้ปรำคกลำยเป็ นหนึ่งในนครทีส่ วยทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของยุโรป
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั ่วโมง) ผ่ำนชมทัศนียภำพสองข้ำงทำงจนถึงกรุงปรำค เมืองหลวงแห่ง
สำธำรณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมมำกทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก
เป็ นเมืองทีน่ ่ำตื่นตำตื่นใจ พรั ่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี กำรเต้นรำ ภำพยนตร์และละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญ
มณีแห่งสถำปั ตยกรรมยุโรปขนำนแท้ เป็ นเมืองทีม่ คี วำมสวยงำมและโรแมนติก เป็ นเมืองทีร่ อดพ้นจำกภัย
สงครำมในอดีตและได้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดี และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำร
ยูเนสโก้ในปี 1992
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Panorama Hotel Prague หรือระดับเทียบเท่า
31 ธ.ค.62
ปราค-เชสกี้ครุมลอฟ-เชสกี้บโู ยวิ ช (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชม กรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังทีไ่ ด้รบั ควำมนิยม
มำกทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก เป็ นเมืองทีน่ ่ำตื่นตำตื่นใจ พรั ่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี กำร
เต้นรำ ภำพยนตร์และละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญมณีแห่งสถำปั ตยกรรมยุโรปขนำนแท้ เป็ นเมืองทีม่ คี วำม
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สวยงำมและโรแมนติก รอดพ้นจำกภัยสงครำมในอดีตและได้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดีและได้รบั กำรขึน้
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี 1992 ชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำค
ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขำริมฝั ง่ แม่น้ ำวัลตำวำอดีตทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ ำกำรของคณะ
รัฐบำล นำท่ำนชมวิวสวยบนเนินเขำทีส่ ำมำรถมองเห็นตัวเมืองปรำคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้ ำ ทีท่ ่ำนจะเห็นถึงชือ่
ทีม่ ำของเมืองแห่งปรำสำทร้อยยอด ทีท่ ่ำนจะเห็นยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อีกด้วย นำท่ำนเดินชมภำยนอก
เขตของตัวปรำสำท ซึง่ บริเวณเดียวกันมีมหำวิหำรเซนต์วติ สั ตัง้ อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำค สร้ำงในสมัยพระเจ้ำ
ชำร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถำปนิกเอกชำวฝรั ่งเศส Matthias of Arras เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึง่ ทำขึน้ ในสมัยพระเจ้ำ
ชำร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผสู้ ร้ำงควำมเจริญสูงสุดจนทำให้เมืองปรำค เป็ นกำรสร้ำงแบบสถำปั ตยกรรมโกธิคทีไ่ ด้
ตกแต่งประดับประดำไปด้วยหัวสัตว์ประหลำดมำกมำยทีท่ ำด้วยหินตัง้ อยู่ บนหลังคำและปำกท่อรำงน้ ำฝน
นอกจำกนี้รอบๆ ตัวปรำสำทมีจุดทีน่ ่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง อย่ำงเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ ให้ท่ำนถ่ำยภำพของ
ปรำสำทอันสวยงำม และชมหอนำฬิกำดำรำศำตร์ โดยทุกๆ ชั ่วโมงตัง้ แต่เวลำ 09.00 น. – 21.00 น. เมือ่ ถึง
เวลำทีน่ ำฬิกำบอกเวลำ จะมีหน้ำต่ำงเล็กๆ สองบำนเปิ ดออก ขบวนตุ๊กตำรูปปั น้ ทีเ่ ป็ นสำวกพระเยซูจะพำกัน
เดินพำเหรดออกมำ โดยนำฬิกำดำรำศำสตร์แห่งนี้สำมำรถบอกเวลำได้ทงั ้ วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรรำศีอกี
ด้วยซึง่ ถูกสร้ำงขึน้ มำกว่ำ 600 ปี มำแล้ว พร้อมให้ท่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศสวยงำมของ สะพานชาร์ลส ที่
ทอดข้ำมแม่น้ ำวัลตำวำ สัญลักษณ์ทสี่ ำคัญของปรำคทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคของกษัตริย์ชำร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ น
สถำนทีท่ เี่ หล่ำศิลปิ นต่ำงๆ นำผลงำนมำแสดงและขำยให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ สี่ นใจ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสกีค้ รุมลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรัฐเช็ค (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชั ่วโมง) ผ่ำนชมบ้ำนเรือนต่ำงๆ และทัศนียภำพงดงำมระหว่ำงเมืองจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ
เมืองขนำดเล็กในภูมภิ ำคโบฮีเมียใต้ของประเทศสำธำรณรัฐเช็ค ได้ชอ่ื ว่ำเป็ นไข่มกุ แห่งโบฮีเมีย มีชอ่ื เสียง
จำกสถำปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซึง่ เขตเมืองเก่ำนี้ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียน
จำกยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ชือ่ เมืองนี้ตงั ้ ชือ่ ขึน้ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงจำกเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ และ
ครุมลอฟมอเรเวีย ทีอ่ ยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศและยังเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ โดย
เป็ นสถานทีจ่ ดั เทศกาลและงานรืน่ เริงต่างๆ มากมายในแต่ละปี นำท่ำนชมเมืองมรดกโลกเชสกีค้ รุมลอฟ
เมืองโบรำณทีม่ อี ำยุมำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จำกกำรก่อตัง้ เมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของ
อาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และ
ครุมลอฟก็เจริญขึน้ เรือ่ ยๆ จำกกำรทีอ่ ยู่ในเส้นทำงกำรค้ำขำยในอดีตและยังได้รบั กำรยกย่องให้เป็ น 1 ใน
เมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992 ชมเมืองเก่ำเชสกี้ครุมลอฟ พร้อม
ถ่ำยภำพภำยนอกของปรำสำทครุมลอฟ ทีไ่ ด้รบั กำรเปลีย่ นแปลงและต่อเติมในหลำยยุคสมัย เปลีย่ นมือ
เจ้ำของหลำยครังหลำยครำแต่
้
กย็ งั คงควำมงดงำมของปรำสำทที่ต งั ้ อยู่บนเนินเขำในคุง้ น้ ำวัลตำวำ ตัว
ปรำสำทก่อสร้ำงด้วยสถำปั ตยกกรรมในช่วงศตวรรษที่ 13 ยุคเรอเนสซองซ์และผสมปสานกับแบบโกธิค
และร็อคโคโค่ เป็ นทีอ่ ยู่ของลอร์ดโรเซนเบิร์กและท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิรก์ ผูท้ รงอานาจในยุคนัน้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเชสกีบ้ ูโยวิ ช Ceske Budejovice เป็ นเมืองน้ ำแร่สปำอีกเมืองหนึ่งของ
สำธำรณรัฐเช็คเป็ นเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในเขตโบฮีเมียใต้บนฝั ง่ แม่น้ ำวัลตำวำ เป็ นเมืองต้นกำเนิดของเบียร์บดั ไว
เซอร์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Grand Zvon Hotel หรือระดับเทียบเท่า
1 ม.ค.63 เชสกี้บโู ยวิ ช (สาธารณรัฐเช็ค)-ลิ นซ์-ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
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นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูป่ ระเทศออสเตรียทีเ่ มืองลิ นซ์ Linz เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศออสเตรีย
เมืองหลวงของรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ตัง้ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ อยู่ห่ำงจำกชำยแดนสำธำรณรัฐเช็ครำว
30 กิโลเมตร ทำงทิศใต้ตงั ้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ ำดำนู บ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) เมืองลินซ์ เป็ นเมือง
มีกำรผลิตเหล็กกล้ำ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ไฟฟ้ ำ ผลิตภัณฑ์ยำสูบ เมืองนี้พฒ
ั นำมำจำกค่ำยสมัย โรมัน เป็ น
ศูนย์กลำงกำรค้ำทีส่ ำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ได้รบั ควำมเสียหำยอย่ำงมำกในสงครำมโลกครังที
้ ส่ อง และ
ด้วยควำมทีใ่ นอดีตเคยเป็ นเมืองแห่งค่ำยนำซีในสมัยกำรปกครองของเยอรมนี โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ จึงเป็ น
เมืองทีแ่ ฝงไว้ดว่ ยควำมสวยงำใของศิลปะและสถำปั ตยกรรมสไตล์บำร็อคและร็อคโคโค่ นำท่ำนชมจัตุรสั เฮ้ำท์
พลำซ ซึง่ ล้อมรอบด้วยอำคำรรัฐสภำประจำเมืองทีส่ ร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1513 และมหำวิหำรเก่ำในนิกำยเยซูอติ ที่
มีหอคอยสูงเสียดฟ้ ำ รวมถึงอำคำรอำร์สอิเล็คทรอนิกำ้ เซ็นเตอร์ Ars Electronica Center (AEC) ศูนย์ศลิ ปะ
อิเล็คทรอนิก ซึง่ ดำเนินกำรโดยอำร์สอิเล็คทรอนิกำ้ ทีเ่ ป็ นอำคำรทันสมัยของเมืองลินซ์ อิสระให้ท่ำนเดินเล่น
ชมเมืองและถ่ำยรูปกับอำคำรเก่ำแก่งดงำม จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง ซาลสเบิ รก์ Salzburg เมืองแห่ง
ศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสำร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่ำนมำและ
ยังเป็ นสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์ระดับโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไป
ด้วยสถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2
ชั ่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองกับเมนูหมูทอดชไนเซิ ล เมนูยอดฮิ ตของเยอรมัน
และออสเตรีย
นำท่ำนชมเมืองซาลสเบิ ร์ก เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ำเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์
ระดับโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค
และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย นำท่ำนเดินข้ำมแม่น้ ำซำลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่ำของ
ซาลสเบิ รก์ สูจ่ ตั ุรสั กลำงเมืองเพื่อถ่ำยรูปคู่กบั อนุเสำวรีย์โมสำร์ต ชมมหำวิหำรใหญ่หรือมหำวิหำรแห่งเมือง
ซำลสเบิรก์ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลำยต่อบำร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บำร็อคยุคแรก โดย
สร้ำงขึน้ ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ ูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครำมโลกครังที
้ ่2
ถล่มเสียหำย จำกนัน้ ให้ท่ำนเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่ บี ำ้ นเรือนเรียงรำย ซึง่ ถูกสร้ำงขึน้ ช่วงในศตวรรษที่
15-18 ลักษณะเด่นคือมีลำนบ้ำนทีม่ หี ลังคำสวยงำม ป้ ำยเหล็กทีบ่ ง่ บอกชือ่ ร้ำนค้ำหรือบ้ำนเรือนทีท่ ำด้วยมือ
และกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ ป็ นภำพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ นย่ำนช้อปปิ้ งทีม่ รี ำ้ นค้ำแบรนด์เนมมำกมำยและเป็ นทีต่ งั ้
ของบ้ำนเกิดของโมสำร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี เมือ่ ปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย (เทศบำลเมืองไม่
อนุญำตให้นำรถบัสนำนักท่องเทีย่ วเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Cool Mama Hotel หรือระดับเทียบเท่า
2 ม.ค.63 ซาลสเบิ รก์ -ฮอลสตัท (ออสเตรีย)-บราติ สลาวา (สโลวาเกีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุง่ เรืองทีส่ ดุ ในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยังมีทวิ ทัศน์ทสี่ วยงำมเป็ นทีห่ ลงใหลของ
นักเดินทำงมำกมำย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) ให้ท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบ
ทะเลสำบทีเ่ รียกว่ำ “ซี สตรำซ” (See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีรำ้ นขำยของทีร่ ะลึก
ทีศ่ ลิ ปิ นพื้นบ้ำนออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้ำนเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเี่ ก่ำแก่ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดับพื้นดิน
บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั ่นกันเป็ นชันๆ
้ และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดับประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสนั
สวยงำมปลำยสุดของถนนซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรสั ประจำเมืองซึง่ เป็ นลำนหินขนำดย่อม ประดับด้วย
น้ ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนทีส่ วยงำม อิสระให้ท่ำนได้พกั ผ่อนนั ่งจิบกำแฟ หรือเดินเทีย่ วชมเมือง
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รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองบราติ สลาวา Bratislava (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5.30 ชั ่วโมง)
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัคหรือสโลวาเกีย ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนู บ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชำกรหนำแน่นทีส่ ดุ ในภูมภิ ำคยุโรปกลำง มีประชำกร
ประมำณ 450,000 คน บรำติสลำวำตัง้ อยู่บนสองฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกับ
ออสเตรียและฮังกำรี เมืองนี้ตงั ้ อยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Holiday Inn Bratislava หรือระดับเทียบเท่า
3 ม.ค.63 บราติ สลาวา (สโลวาเกีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนนั ่งรถผ่ำนชม รัฐสภำ, มหำวิหำรเซ้นต์มำร์ตนิ , โบสถ์ฟรำนซิส, โบสถ์เยซู, สะพำนแห่งชำติสโลวัค
หรือไม่วำ่ จะเป็ นอำคำรของมหำวิทยำลัยโรงละครและสถำบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจำกเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้
อำนำจของหลำยชำติ เช่น ออสเตรีย ฮังกำรี เยอรมัน จึงมีชอ่ื เรียกในภำษำอื่น ๆ มำกมำย อำทิ พอซโซนี
(ฮังกำรี) เพรชพอรอค (ภำษำสโลวักเก่ำ) เพรสส์บรู ก์ (เยอรมันและภำษำอังกฤษ) ให้ท่ำนถ่ำยรูปภำยนอก
ปรำสำทบรำติสลำวำ (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ ปรำสำทนี้เป็ นอำคำรทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำตัง้ อยู่บน
เนินเขำร็อกกีฮ้ ลิ ล์ ริมฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบสร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึง่ เคยถูกเพลิงไหม้เสียหำย
จำกนัน้ มีกำรก่อสร้ำงเรือ่ ยมำและมีกำรก่อสร้ำงใหม่อีกครังในปี
้
1956-1964 ซึง่ ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอัน
งดงำมของเมืองได้จำกมุมของปรำสำทแห่งนี้ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์
Budapest เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังกำรี ได้ชอ่ื ว่ำ "ไข่มุกแห่งแม่น้ ำดำนูบ" ด้วยควำมงดงำมของสำยน้ ำที่
คั ่นแบ่งเมืองเป็ นสองฝั ง่ ร่องรอยของอดีตเมือ่ ครังอยู
้ ่ภำยใต้ม่ำนเหล็กคือ เสน่ห์อนั น่ำหลงใหลทีผ่ สำนไปกับ
ควำมงดงำมทำงศิลปะทีส่ ั ่งสมมำแต่ครังบรรพกำล
้
ชมถนนเส้นที่สวยงำมทีส่ ดุ ของเมืองบูดำเปสต์พร้อมชม
นครทีส่ วยงำมด้วยสถำปั ตยกรรมอันล้ำค่ำริมสองฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ ผ่ำนชมสะพำนเชนและสะพำนอลิซำเบท
สะพำนหลักในกำรสัญจรสองฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ ถ่ำยรูปภำยนอกกับป้ อมปรำกำร Fisherman’s Bastion ซึง่ สร้ำง
ขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮังกำเรียน สร้ำงขึน้ ไว้เพื่อรำลึกถึงควำมกล้ำหำญของชำวประมงผู้
เสียสละชีพจำกกำรรุกรำนของมองโกล บนป้ อมแห่งนี้ถอื ได้วำ่ เป็ นจุดชมวิวรอบเมืองบูดำทีส่ วยทีส่ ดุ สำมำรถ
ชมควำมงำมของแม่น้ ำดำนูบได้แบบพำโนรำมำ มองเห็นสะพำนเชนและอำคำรรัฐสภำฮังกำรีรมิ แม่น้ ำดำนูบที่
งดงำมตรึงตำตรึงใจ (ท่ำนสำมำรถเลือกชำระเพิม่ เติมค่ำขึน้ ชมวิวได้สอบถำมได้จำกหัวหน้ำทัวร์หำกมีเวลำ)
และแวะถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอสั Matthias Church ซึง่ โบสถ์น้ีเคยใช้จดั พิธสี วมมงกุฎให้
กษัตริย์มำแล้วหลำยพระองค์ชอ่ื โบสถ์มำจำกชือ่ กษัตริย์แมทธิอสั ซึง่ พระองค์ทรงเป็ นกษัตริย์ทที่ รงพระปรีชำ
สำมำรถมำก ในสมัยของพระองค์ถอื ว่ำเป็ นสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำอย่ำงแท้จริง สิง่ ก่อสร้ำงทีง่ ดงำมเกิดขึน้ มำก
ในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึง่ โบสถ์น้ีได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว
นำท่ำนถ่ำยรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสำวรีย์จตั ุรสั วีรชน ซึง่ เป็ นอนุเสำวรีย์ทสี่ ร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังกำเรียน เสำสูงตระหง่ำนของอนุสำวรีย์เป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อ
เทวทูตกำเบรียล อันเป็ นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคำทอลิก รอบเสำสูงเป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อผูน้ ำของชนเผ่ำทัง้
7 ทีร่ ว่ มกันก่อตัง้ อำณำจักรฮังกำรีขน้ึ เมือ่ คริสต์ศตวรรษที่ 9 อิสระให้ท่ำนชมและเลือกซื้อของฝำกของทีร่ ะลึก
ได้ตำมอัธยำศัย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูท่ ่ำเรือเพื่อนำท่ำน ล่องเรือแม่น้าดานูบ Danube River Cruise
แม่น้ ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังกำรี ชมควำมงดงำมยำมรำตรีของอำคำรรัฐสภำและอำคำร
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สถำปั ตยกรรมต่ำงๆ ทีต่ ่ำงประดับประดำด้วยแสงไฟโดดเด่นและสวยงำมเรียงรำยสองฝั ง่ แม่น้ ำดำนู บ มนต์
เสน่ห์ทไี่ ม่เสือ่ มคลำยและรับกำรยกย่องว่ำเป็ นเมืองโรแมนติกบนสำยน้ ำแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเทียบเท่า
4 ม.ค.63 บูดาเปสต์ (ฮังการี) -พาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูป่ ระเทศออสเตรียอีกครัง้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ อิสระให้ท่ำน
ช้อปปิ้ ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet) (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2.30 ชั ่วโมง) เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า
120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชอ่ื ดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ
ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย (เอ๊าท์เล็ท ปิ ดทุกวันอาทิ ตย์) (เพื่อความสะดวกในการ
เลือกซื้อสิ นค้าของท่าน อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองทีม่ ี
ควำมโรแมนติกมำกทีส่ ุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมด้วยศิลปะต่ำงๆ ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ ำสตร์อนั รุง่ เรืองในอดีตกระจำยอยู่ท ั ่วเมือง เวียนนำ ยังเป็ นเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศออสเตรีย มี
แม่น้ ำสำยสำคัญของยุโรปคือแม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำน เวียนนำจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง
ของประเทศ และมีควำมสำคัญในระดับนำนำชำติ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที) นำท่ำนเข้ำชมควำม
งดงำมของ พระราชวังเชิ รน์ บรุนน์ Schonbrunn Palace พระรำชวังฤดูรอ้ นแห่งรำชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ ี
ควำมสวยงำมและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระรำชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ำรตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลำยรูปแบบทัง้ บำร็อค
และร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จำกทำงเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครือ่ งใช้ต่ำงๆ ประดับอยู่อย่ำงวิจติ ร
งดงำม รวมทัง้ สวนภำยในพระรำชวังทีส่ วยงำมไม่แพ้ทใี่ ด ซึง่ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้ำโยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ ำริ
ในกำรสร้ำงให้มคี วำมหรูหรำโอ่อ่ำเทียบเท่ำกับพระรำชวังแวร์ซ ำยส์ของฝรั ่งเศสเป็ นพระองค์แรกแต่พระรำช
วังเดิมได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรทำสงครำมจึงได้มกี ำรก่อสร้ำงและบูรณะขึน้ มำใหม่โดยสถำปนิกประจำรำช
สำนักและมีกำรสำนต่อกำรก่อสร้ำงมำโดยตลอดมำเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมำเรียเทเรซ่ำ ในปี ค.ศ.
1749 โดยพระรำชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 ห้อง สีทโี่ ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์
แห่งควำมเรืองโรจน์ของระบอบรำชำธิปไตยภำยใต้รำชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทำให้เวียนนำมีควำมโดดเด่นจนได้รบั
กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 จำกนัน้ ผ่ำนชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ของเวียนนำ
อันเป็ นทีต่ งั ้ ของหน่วยงำนขององค์กำรสหประชำชำติหลำยแห่ง อำทิเช่น United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยัง
เป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำนสหประชำชำติทสี่ ำมของโลกอีกด้วย และอำคำรสวยงำมสถำปั ตยกรรมเก่ำแก่อนั
งดงำม อำทิ โรงละครโอเปร่ำทีส่ ร้ำงขึน้ ในระหว่ำงปี ค.ศ.1863-1869, พระรำชวังฮอฟเบิรก์ กลุ่มอำคำรทีเ่ คย
เป็ นทีป่ ระทับของรำชสำนักฮัปสบูร์กมำตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภำ ซึง่ สร้ำงขึน้ ในระหว่ำงปี ค.ศ.
1873-1883, พระรำชวังเบลวำแดร์, สวนสเตร๊ำส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น หรือศำลำว่ำกำรเมืองของกรุง
เวียนนำ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเทียบเท่า
5 ม.ค.63
เวียนนา-สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ให้ท่านพักผ่อนและเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นาทางสู่สนามบิ นกรุงเวียนนา
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13.30 น.

ออกเดิ นทางจากกรุงเวียนนา โดย Thai Airways เที่ยวบิ นที่ TG-937

วันทีเ่ ก้า
05.20น.

6 ม.ค.63 สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....
** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบิ นหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ท่านที่เดิ นทางต่อเครื่อง
กรุณาเช็คเที่ยวบิ นและเวลาที่ แน่ นอนอีกครัง**
้

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

29 ธ.ค.2562 - 6 ม.ค.2563
ราคารวมตั ๋วโดยสาร

ราคาไม่รวมตั ๋วโดยสาร
(กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วโดยสาร
อยู่แล้วมาจอยทัวร์)

รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

63,500

34,900

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน

61,900
59,900
13,500

34,900
32,900
13,500

Top Hit East Europe 5 Countries
(เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน / TG)

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**
**ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมวีซ่า บริ การด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่ านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 1,800 บาท
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่ าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
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 กรณี ท่านที่ มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิน
ที่ บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ
ท่ านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะ
ได้ หากมีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่ านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่สุด
ท่ านอาจจะต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่าน
ได้เพียงเฉพาะตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่ านัน้ และท่ านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่ านเอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่ านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
มือ
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดย Thai Airways เส้นทำง กรุงเทพฯ-แฟร้งค์เฟิ รต์ // เวียนนำ-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำน / ห้อง) *บำงโรงแรมในบำงเมืองอำจไม่มหี อ้ งแบบพัก 3 ให้บริกำร*
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่ , ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 20
ก.ค.2562 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงือ่ นไขของ
สำยกำรบิน
 ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่ำย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำวีซ่ำเชงเก้นและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 3,500 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนออกเดินทำง)
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้ำทัวร์ทเี่ ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท (ชำระพร้อมค่ำ
ทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทำง)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำและค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือ
หำกต้องกำรกำรบริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์)
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 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ ำมัน, กำรปรับค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือกำรปรับค่ำบริกำรอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ
หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทที่ ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ท่ำนสำมำรถซื้อประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิก 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่านนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ามัดจา
ตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทมี่ กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำ
เมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย , สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ท่ำนทีม่ อี ำกำร แพ้อำหำร, มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรือต้องมีกำรใช้ยำเฉพำะ, รวมถึงท่ำนทีต่ อ้ งกำรควำมช่วยเหลือและกำร
ดูแลเป็ นพิเศษ อำทิ ท่ำนทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดกำรเดินทำง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทำงบริษทั ฯ ให้ทรำบล่วงหน้ำตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจำกกฏทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนโภชนำกำร ด้ำนกำรบิน และด้ำนกำรบริกำร อำจจะไม่ได้รบั ควำม
สะดวกสำหรับผูท้ มี่ ปี ั ญหำข้ำงต้น
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o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ
ไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3
ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
3. กรณีทมี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมกรอกข้อมูล
เบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้
ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

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

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำแนบ
ฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชือ่
สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
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- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร
วันเริม่ ทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน พร้อมระบุวนั ลำและประเทศทีเ่ ดินทำงตำมรำยกำรทัวร์ โดยเอกสำรต้อง
ออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทำงำนกับหน่ วยงำน หรือ องค์กร พร้อมระบุวนั ลำและประเทศทีเ่ ดินทำงตำม
รำยกำรทัวร์ โดยเอกสำรต้องออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำพร้อมใบลำและสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1
ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือสำเนำบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้ า
ย้อนนหลัง 6 เดือนและปรับสมุดอัพเดทไม่เกิ น 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้ าบัญชีหน้ า
แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement โดยออกจำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำ
กว่ำ 6 เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุดไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีทเี่ ดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บคุ คลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคูส่ ำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำ
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงิน
พร้อมระบุชอ่ื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ ร
เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยทัง้ บิดำและมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับผูป้ กครองอื่นโดยระบุควำมสัมพันธ์และมีเอกสำรชีแ้ จงควำมสัมพันธ์แนบโดยมีเนื้อหำยินดีชดเชย
ค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
และจดหมำยชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมระบุควำมสัมพันธ์เป็ นภำษำอังกฤษจำกบิดำและมำรดำ รวมถึงผูป้ กครอง
ทีเ่ ดินทำงไปด้วยท่ำนนัน้ ๆ
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์ บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจี่ ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
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โทรศัพท์มือถือ

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

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

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

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ออกให้โดยสถานทูต.......................................ตัง้ แต่วนั ที่
.......................... รวม

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

ถึงวันที่

........... วัน

ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รบั การสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
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(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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