
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

บนิตรงไมเหนือ่ย ไมตองลางานยาวๆ  

เทีย่ว 3 ประเทศชวิๆ นัง่รถไมไกล 
พรอมชอปปง McArthurGlen Parndorf Outlet 

     

    โดยสายการบนิ 
 

 ** บนิตรงสูกรงุเวยีนนา ** 

 



 

 บริษัทฯ นําทานสมัผัสกับเสนทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ ออสเตรีย 

สาธารณรัฐสโลวัคและฮังการ ีนําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ที่งดงามดังนี ้

เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญที่มี

เสนหทั้งทางดานศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงามและเปนที่ตั้งของพระราชวังเชิรนบรุนที่มชีื่อเสียงมาก

ที่สุดของนครเวียนนาและสะทอนถึง ความงดงามมั่งคั่งของประเทศออสเตรยีใน

อดีต  

บราตสิลาวา  นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยูรมิฝงแมน้ําดานูบ เปนเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวคั 

เอสเตอรกอม  เมืองหลวงดั้งเดิมเกาแกของฮังการ ีในชวงคริสตศตวรรษที ่10-13 

เคยเปนที่ประทับของกษัตริยและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิกมากวา 1,000 ป ไดรับสมญาวา “ราชินแีหงดานูบ” อีกเมือง

หนึ่ง เมืองที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมและธรรมชาตขิองสายน้ํา และเตม็

ไปดวยเรื่องราวประวตัิศาสตร วฒันธรรมอนันาสนใจ  

เซนเทนเดร  เมืองทองเที่ยวเลก็ๆ ทีต่ั้งอยูรมิฝงแมน้ําดานบู ตั้งอยูในมณฑลเปสต มณฑล

ที่ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ เมืองเลก็ๆ นารกั เมืองนี้ไดรับฉายาวา

เปนเมืองศิลปน 

บดูาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการ ี ดินแดนแสนงามของแมน้ําดานูบ ชมเมือง

เกาบูดาและเมืองชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสตพรอมชม

นครที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมอันล้าํคา รมิสองฝงแมน้ําดานูบ  ใหม

พรอมลองเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ 

 

กําหนดการเดนิทาง  8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 พ.ย.2561 

 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ 

23.30 น.  คณะพรอมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  

เคานเตอรสายการบนิอ ีว ีเอ แอร เคานเตอร R  เจาหนาที่อํานวยความ

สะดวกเกี่ยวกับการเชค็อินและสัมภาระ 

 

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

(ฮงัการ)ี 

02.20 น. ออกเดนิทางบนิตรงสู นครเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิอวีเีอ

แอร   

เทีย่วบนิที ่ BR 061 

08.35 น. เดินทางถึง นครเวยีนนา เมอืงหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรยี  จากนั้น

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  นําทานเดินทาง



 

ขามพรมแดนสู เมืองบราตสิลาวา  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยูรมิฝงแมน้ําดานูบ เปนเมืองหลวง

และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเปนเมืองที่มีประชากร

หนาแนนที่สุดในภูมภิาค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน 

บราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝงแมน้ําดานูบ ทีบ่ริเวณพรมแดนของสโลวาเกีย

กับออสเตรยีและฮังการี เมืองนี้ตัง้อยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 

กิโลเมตร  นําทานนั่งรถผานชม รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบัน

วัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมืองน้ีเคยตกอยูใตอํานาจของหลายชาติ เชน 

ออสเตรีย ฮังการ ีเยอรมัน จึงมีชื่อเรยีกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซ

โซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเกา) เพรสสบรูก (เยอรมนัและ

ภาษาอังกฤษ)  นาํทานเขาชม ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle 

Courtyard) ซึ่งปราสาทนีเ้ปนอาคารทรงสี่เหลีย่มผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้

ฮิลล รมิฝงแมน้ําดานบูสรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที ่9 - 18 ซึ่งเคยถกูเพลิง

ไหมเสียหาย จากนั้นมกีารกอสรางเรื่อยมา และมกีารกอสรางใหมอีกครั้งใน

ป 1956-1964 ซึ่งทานสามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุม

ของปราสาทแหงน้ี พรอมทั้งเขาชมโบสถเซนตมารตนิ St.Martin’s 

Cathedral หรือ Crown Church หรือเรียกวาโบสถมงกฏุเนื่องจากรูปทรง

การกอสราง โบสถนี้ถอืเปนโบสถแหงนิกายโรมันคาทอลิค ที่สรางขึ้นตั้งแต

ป ค.ศ. 1863 ถือเปนโบสถที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดของเมืองบราติสลาวา 

ภายในกอสรางดวยหนิออนและยังเปนที่เกบ็รางกายของนกับุญเซนตจอหน

ตั้งแตชวงสมยัศตวรรษที่ 7   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศฮังการี ผานเขาสู เมอืงเอสเตอรกอม 

(Esztergom) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงดั้งเดิม

เกาแกของฮังการ ีในชวงคริสตศตวรรษที ่10-13 เคยเปนที่ประทบัของ

กษัตริยและศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลกิมากวา 1,000 

ป ผานความรุงเรืองและลมสลายมาหลายตอหลายครั้ง นําทานเทีย่วชมเมือง

เอสเตอรกอม ที่ไดรับสมญาวา “ราชินีแหงดานูบ” อีกเมืองหนึง่ เนื่องจาก 

ตั้งอยูในลุมน้าํดานูบ เปนเมืองที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมและธรรมชาติ

ของสายน้ํา และเต็มไปดวยเรื่องราวประวัตศิาสตร วฒันธรรมอันนาสนใจ 

เปนที่ตั้งของศาสนสถานหลายแหง นําทานเขาสูเขตเมืองเกา ที่อาคาร

บานเรือนไดรับการอนุรักษไวอยางสวยงาม ใหทานถายรูปภายนอก มหา

วิหาร 

เอสเตอรกอม (Esztergom Basilica) หรืออกีชื่อคือ “มหาวิหารเซนตอดาล

เบิรต บาสิลกิา” ศาสนสถานที่ใหญที่สุดในฮงัการ ีตวัอาคารในปจจุบันถูก

สรางขึ้นเพ่ือทดแทนวหิารที่ถกูทําลายโดยกองทัพเติรกในคริสตศตวรรษที ่

18 โดยใชเวลากอสรางเกือบ 50 ป จึงแลวเสร็จ จากนั้นเดินขามสะพานมา



 

เรียวาเลเรีย หรือ สะพานแหงการรอคอย ที่ใชในการสัญจรไปมาระหวาง

เมืองเอสเตอรกอมกับเมืองสตูรโรโวของสโลวัก ชมทัศนยีภาพของสอง

ประเทศไดจากบนสะพาน  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมอืงบดูาเปสต 

Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการ ี เมืองที่มีแมน้ําดานูบไหลผาน

กลางเมืองแยกเปนเมืองเกาบูดาและเมืองใหมเปสตออกจากกันกอนที่จะ

รวมกันในภายหลังอันเปนที่มาของเมืองบูดาเปสต 

 ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดงั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

วนัทีส่าม  บดูาเปสต –เซนเทนเดร-บดูาเปสต (ฮงัการ)ี 

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 นําทานเดินทางสู เมอืงเซนเทนเดร Szentendre (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

30 นาที) เมืองทองเทีย่วเลก็ๆ ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําดานูบ แมน้ําสายสําคัญที่มี

ความยาวเปนอันดับ 2 ของทวีปยุโรป มีประชากรประมาณ 25,000 คน ตัว

เมืองตั้งอยูในมณฑลเปสต มณฑลที่ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ และ

อยูหางจากกรุงบูดาเปสต ประมาณ 19 กิโลเมตร เปนเมืองเลก็ๆ นารัก เมือง

นี้ไดรับฉายาวาเปนเมอืงศิลปนเพราะเปนเมอืงที่เหลาบรรดาศิลปนแขนง

ตางๆ ไปอยูอาศัยและเปดบานของตนจําหนายงานศิลปะ ทั้งภาพเขยีนงาน

ปกผา เซรามิค ฯลฯ โดยจะสามารถพบเห็นไดเกือบทุกถนนภายในตัวเมือง   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางกลับสู เมอืงบดูาเปสต นําทาน ลองเรอืแมน้าํดานบู แมน้ํา

ดินแดนโรแมนตคิของประเทศฮังการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและ

อาคารสถาปตยกรรมตาง ๆ ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝงแมน้ํา

ดานูบ มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย และรับการยกยองวาเปนเมืองโรแมนติ

กบนสายน้ําแหงหนึ่งของโลก จากนั้นนําทานชมเมืองแสนสวยของประเทศ

ฮังการ ีไดชื่อวา "ไขมกุแหงแมน้ําดานูบ" ดวยความงดงามของสายน้ําที่คั่น

แบงเมืองเปนสองฝง รองรอยของอดตีเมื่อครัง้อยูภายใตมานเหลก็คือ เสนห

อันนาหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแตครั้งบรรพ

กาล ชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสตพรอมชมนครทีส่วยงาม

ดวยสถาปตยกรรมอันล้ําคา ริมสองฝงแมน้ําดานูบ  ถายรูป ณ ฮีโรสแควร 

หรืออนุเสาวรียจัตรุัสวรีชน ซึ่งเปนอนุเสาวรยีที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1896 

เพ่ือเปนอนุสรณครบรอบ 1,000 ป แหงชัยชนะของฮังกาเรียน  เสาสูง

ตระหงานของอนุสาวรียเปนที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล อันเปน

สัญลักษณของคริสตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเปนที่ตั้งของรูปหลอผูนําของ

ชนเผาทั้ง 7 ทีร่วมกันกอตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที ่9  

ถายภาพกับภายนอกของ ปอมปราการ Fisherman’s Bastion ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตป

ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน สรางขึ้นไวเพื่อรําลกึถึงความกลา



 

หาญของชาวประมงผูเสียสละชีพจากการรกุรานของมองโกล บนปอมแหง

นี้ถือไดวาเปนจุดชมววิรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของ

แมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภา

ฮังการรีิมแมนํ้าดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ (ทานสามารถเลือกชาํระคาขึ้น

ชมววิไดสอบถามไดจากหัวหนาทัวรหากมีเวลา)  นําทานถายรูปกับ

ภายนอกของโบสถแมทธิอัส Matthias Church ซึ่งโบสถนี้เคยใชจัดพธิีสวม

มงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทธิอัส 

ซึ่งพระองคทรงเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของ

พระองคถือวาเปนสมยัฟนฟูศิลปวิทยาอยางแทจริง สิ่งกอสรางที่งดงาม

เกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลกจากองคการยูเนสโกเรียบรอยแลว รวมทั้งชมแมน้ําดานูบแมน้ํา

ดินแดนโรแมนตคิของประเทศฮังการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและ

อาคารสถาปตยกรรมตาง ๆ ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝงแมน้ํา

ดานูบ มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย และรับการยกยองวาเปนเมืองโรแมนติ

กบนสายน้ําแหงหนึ่งของโลก มีเวลาใหทานเลนชมเมืองพรอมเลอืกซื้อ

สินคาของที่ระลกึตางๆ จากเมือบดูาเปสต (เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน

ชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั)  

 สมควรแกเวลานัดหมาย จากนั้นนําทานเดนิทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดบั 4 

ดาว หรือระดับเทยีบเทา 
 

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

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 นําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศออสเตรีย โดยผานเขาสู เมอืง

พารนดอรฟ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นําทานสู ปารนดอรฟ

เอาทเล็ต อิสระใหทานชอปปง แมค็อาเธอรเกลนดไีซเนอรเอาทเลต็ 

McArthur Glen Designer Outlet เอาทเลต็แหงแรกของประเทศออสเตรยี 

และเปนแหลงชอปปงใหญ มรีานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนดชื่อดัง

ตางๆ จากทกุมุมโลก มีใหเลือกมากมายอาท ิเชน รองเทา เสื้อผา 

เครื่องประดบั ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมายหลากหลายแบ

รนด 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, 

Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เปนตน และ

อื่นๆ อีกมากมายที่ตางนําสินคามาลดราคา  (เอาทเลท็ ปดทกุวนัอาทติย)   

** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคาใหทานอสิระอาหารกลางวนัตาม

อธัยาศยั **  



 

บาย นําทานเดินทางสูกรงุเวยีนนา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี  ผานชม

ทัศนียภาพสองขางทางผานถนนสายวงแหวน เสนทางทองเที่ยวสายหลัก

ของกรงุเวียนนาทีแ่วดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมเกาแก อนังดงาม 

อาทิ โรงละครโอเปราที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869, 

พระราชวังฮอฟเบริก กลุมอาคารที่เคยเปนทีป่ระทับของราชสํานักฮัปสบูรก

มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางปค.ศ.

1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร, สวนสเตราสและโบสถเซนตสตีเฟน 

เปนตน และใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมจากยานถนนคนเดิน

ของตัวเมืองเวยีนนา 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

    นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

   

วนัทีห่า  เวยีนนา-สนามบนิ (ออสเตรยี) 

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 นําทานชมความงดงามของ พระราชวงัเชรนินบรนุน Schonbrunn Palace 

พระราชวังฤดรูอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มคีวามสวยงามและยิ่งใหญไม

แพพระราชวังใดในยโุรป ที่มีการตกแตงหองดวยศลิปะในหลายรปูแบบทัง้

บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุตจากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือน

เครื่องใชตางๆ ประดับอยูอยางวิจติรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่

สวยงามไมแพที่ใด ซึง่สรางขึ้นตั้งแตสมัยพระเจาโยเซฟที่ 1 เปนผูดําริใน

การสรางใหมีความหรหูราโออาเทียบเทากับพระราชวังแวรซายสของ

ฝรั่งเศสเปนพระองคแรกแตพระราชวังเดิมไดรับความเสียหายจากการทาํ

สงครามจึงไดมกีารกอสรางและบรูณะขึ้นมาใหมโดยสถาปนกิประจําราช

สํานักและมกีารสานตอการกอสรางมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณในสมัย

จักรพรรดินมีาเรีย เทเรซา ในป 1749 โดยพระราชวังแหงน้ีมีหองตางๆ 

มากมายกวา 1,400 หอง สีที่โดดเดนคือสีเหลืองซึ่งเปนสีสัญลักษณแหง

ความเรืองโรจนของระบอบราชาธิปไตยภายใตราชวงศฮับสบวรก ทําให

เวียนนามีความโดดเดนจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการ

ยูเนสโกในป ค.ศ.1996  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานชมความงามของอาคารสําคัญๆ รอบถนนวงแหวน อาท ิอาคาร

รัฐสภา โรงละครโอเปรา ศาลาวาการนครเวยีนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ  

กอนนําทานเดินทางสูสนามบินพรอมทํารีฟนดภาษ ี

18.35 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิอ ีว ีเอ แอร เทีย่วบนิที ่

BR 062  

  บนิตรงกลบัสูประเทศไทย 



 

  

วนัทีห่ก   สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 

10.00 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ..  

 

 
 

รายการทวัรอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอืน่ๆ ที่ไมคาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร  หรอืสถานที่

ใดทีไ่มสามารถเขาชมไดดวยสาเหตตุางๆ หรอืสถานทีป่ดโดยมิไดรบัแจงใหทราบ

ลวงหนา  บรษิทัฯ ขออนญุาตทําการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนของคณะเปนสาํคญั 

 
 

 
อตัราคาเดนิทาง 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.

61 

ราคาผูใหญ ทานละ 36,900 38,900 35,500 

พักเดี่ยวเพิ่ม ทานละ 4,900 6,900 4,900 

ทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลวประสงคจะ

เดินทางไปกับคณะ ทานละ 
18,900 20,900 17,900 

 

**ไมรวมคาบริการดานวซีาและคาบริการทานละ 2,900 บาท //  

คาทิปคนขบัและคาทิปหวัหนาทวัร ทานละ 1,500 บาท  ชาํระพรอม

คาทวัรกอนเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคาภาษนี้าํมนั  ในกรณทีี่สายการ

บนิมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอนญุาตใหเดก็อายตุ่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมเีตียง

เสรมิ *** 
  

 
 



 

หมายเหต ุ
 อตัราคาเดนิทางนีต้องมจีาํนวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจาํนวนไมต่าํกวา 25 ทาน 

ไมมรีาคาเดก็ และจะตองชาํระมดัจาํ หลงัจากยนืยนัการจองทวัรทนัท ี
 อตัราคาเดนิทางและตัว๋โดยสารนีเ้ปนอตัราราคาพเิศษ ดงันั้นหากมีการออกตัว๋

โดยสารแลวไมสามารถขอ 
รฟีนดหรอืคนืเงนิไดทุกกรณ ี

 กรณทีานทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรวมเดนิทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทาง
บรษิัททวัร  กรณุาแจงลวงหนาเนือ่งจากมกีารเกี่ยวของกบัการยื่นวซีา ซึง่ผู
เดนิทางไมสามารถยืน่วีซาพรอมคณะได  

 การดาํเนนิการขอวซีาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัทาํการ ดงันั้นจงึขอ
ความรวมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื่นขอวซีาใหครบถวนและ
สมบรูณ ทัง้นีเ้พือ่เปนผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวซีา 

 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน อ ีว ีเอ แอร เสนทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-
กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหนึ่งหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ,  คาอาหารและเครื่องดื่ม, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่ํากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเปนไปตาม

เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลงิและคาประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 
ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่7 พ.ย. 2560 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออตัราการผกผัน
คาน้ํามันหรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน 

 

อตัรานีไ้มรวมบรกิาร 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ

ทาน) 
 คาธรรมเนยีมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนยีมการยืน่วซีาเชงเกนและคาบรกิารดานเอกสาร ชาํระเพิม่ทานละ 2,900 

บาท (พรอมคาทวัรกอนเดนิทาง) 
 คาทปิพนกังานขบัรถ คาทปิไกดทองถิน่ในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเกาและ

หวัหนาทวัร ชาํระเพิม่ทานละ 1,500 บาท (พรอมคาทวัรกอนเดนิทาง) 



 

 คาทิปพนักงานยกกระเปา ซึ่งทานจะตองดแูลกระเปาและทรัพยสนิของทานดวยตัว
ทานเอง หรือหากตองการการบรกิารยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ 
เรียกเก็บ 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่สั่งเพ่ิม
เองคาโทรศัพท คาซกัรีดฯลฯ 

 คาอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนยีมวซีา หรือ

คาบริการอื่นที่เกีย่วกบัวีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร) 
 คาทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขาประเทศของคนตางชาต ิหรือ คนตางดาว 
 คาประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุรายแรงใน

ตางประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเตมิได 

การชาํระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน 
สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมด

กอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
คามัดจําทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 

 หากมีการยกเลกิจะตองแจงทางบรษิัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทํางาน มิฉะนั้น
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวซีาแลวไมไดรับการอนุมตัิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 

20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใด วซีาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคา 
มัดจํา หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนคาทัวรทั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตกุารณทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทีผู่เดินทางกําลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณตางๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทาง
ตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืน
เงินได  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ ความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบรษิัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่สถานทตูงดออกวซีา อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโดยสารเอง 



 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขาเมืองใหกบัชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พาํนักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระ
ของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ซึ่งจะรบัผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ลาชาหรือยกเลกิเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ทีต่องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปา
อาจจะถกูกําหนดใหต่าํกวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรบัผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และ
สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหรี ่ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ทีต่อง

ไดรับการดแูลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอาย ุมีโรคประจําตวั ไมสะดวก
ในการเดินทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน 
หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานทีเ่ขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิได
แจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชม
สถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แตหากมกีารลาชา หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมี

การคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  
o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยดุของชาว

ยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 
 
 

ขอมลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี

หองพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอาจจะไดเปน 1 เตยีงใหญกบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่าํ  



 

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก

และหองพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมือง

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ

เปนหองที่มีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแต

ละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
 
 

เอกสารในการขอวซีา  (โดยยืน่ขอวซีาทีส่ถานทูต
ฮังการ)ี 

ใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวม 15 วนัทําการ 
-    ผูยืน่คาํรองขอวซีาทุกทาน จะตองมาแสดงตวัดวยตวัทานเองเพือ่ ถายรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยยืน่วซีาของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะตองมกีารนดัหมายไวลวงหนา และไมสามารถยนืยนั

ไดหากไมมีการทาํนดัหมายไวกอน (วนัและเวลานดัหมายเปนไปตามกฎ

และเงือ่นไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกขอมลูในแบบฟอรมใหครบถวนสมบรูณเพือ่ทาํการนดัหมายการยืน่

วซีา 

-    ในวนัยืน่วซีาหากผูสมคัรไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนําเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคาใชจายในการถายเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถายรปูเพิม่เติมใดๆ ผูสมคัรจะตองเปนผูชาํระ

คาใชจายนัน้ๆ ดวยตนเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกวา 6 เดอืน  

***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยืน่วซีา*** 
1. สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทตูพิจารณาวซีา  

2. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีา

ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยูเทาน้ัน 

3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ กรณผีูเดินทางทานใดมีการใชหนังสือเดินทางเดนิทางระหวางกรุปยื่นวซีา ผู



 

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ
ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรบัวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปลีย่นหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรยีมเลมเกาใหดวยเนื่องจาก

ประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคาํรองขอวซีา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับริษัททวัร 

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 

o รปูถายสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร 

จาํนวน 2 รปู เนนขนาดใบหนา  
 ฉากหลังสีขาวเทานั้น เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   

 รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาด
ผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสหีรือบิ๊กอายส ** 

 
o สาํเนาทะเบยีนบาน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

 กรณเีปนเดก็ อายตุ่าํกวา 15 ป  
 ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ  
 หากเด็กอายมุากกวา 15 ปแตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตร
ประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนาสตูิบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษ 

 
o หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถตดิตอไดทัง้เบอรทีท่าํงาน, เบอรบานและเบอรมอืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณทีานทีส่มรสแลว  
o สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีานทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีานทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o สาํเนาใบหยา กรณทีานทีห่ยาแลว  

 
o หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบงชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดของผูเดนิทาง 

 กรณลีกูจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเขาทํางาน, ระยะเวลาการจางงาน, อัตรา
เงินเดือน, ตําแหนงงาน, จํานวนวันลาหยุดหรือระบวุันเดินทาง เปนตน อายขุอง
การออกหนังสือไมเกนิ 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวีซา 
 

 กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน (ตวัจริง) โดยระบุตําแหนง,   
อัตราเงินเดือนในปจจุบนั, วันเดือนปที่เริ่มทาํงานกับหนวยงาน หรือ องคกร, 
ระยะเวลาการจางงาน, ระบุวันลาหยุดหรือวนัเดินทาง และสําเนาบัตรประจําตัว

ราชการ 1 ชุด อายุของการออกหนังสือไมเกนิ 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวีซา 
 



 

 กรณเีปนเจาของกจิการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมเกิน
กวา 1 เดือน (นับจากวันนัดหมายยื่นวีซา) พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  
 

 กรณทีานทีเ่ปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี 

พรอม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม

สามีแตงหนังสือชีแ้จงสถานะเปนแมบานและแตงงานโดยไมจดทะเบียน พรอม
แสดงสําเนาสูติบตัรบตุร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา หาก
ไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกีย่วกับความสมัพันธการเปนสาม-ี
ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     
 

 กรณทีานทีว่างงาน ไมมรีายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดง
หลักฐานการทํางานและหลกัฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผู
เดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชดิ หรือ
ญาติใกลชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง 
ทานอาจถกูปฏิเสธการยื่นคํารองขอวซีานี้)   
 

 กรณเีปนเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
 ใชหนังสือรับรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรือจากสถาบัน   

 เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

 สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยสวนตวัแสดงชือ่เจาของบญัช ีถายสําเนาทกุ
หนายอนหลัง 6 เดือน และปรบัสมุดอัพเดทไมเกิน 15 วัน พรอมสําเนาหนาบัญชี
หนาแรกทีม่ีชื่อเจาของบัญชี หากมีการตอเลมใหแนบบัญชีเลมเกาพรอมถาย
สําเนาหนาชื่อบัญชีมาดวย  

 หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดอืนหายไป ขอใหออกเปน statement 

จากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมต่ํากวา 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวซีา แตหากใช statement แลวยังคงไมมีการเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลกัษณอกัษรชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ 
ตามความเปนจริง อาทิ ไมมกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเปนระยะ
เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตละบุคคล เปนตน  

 กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ดวย อาทิ เชน บัญชีเงนิฝากประจํา เปนตน 

 กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 
ฉบับ และทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบคุคลในครอบครัวเปนภาษาอังกฤษ
พรอมระบุความสมัพันธเพื่อชี้แจงตอสถานทตูอีก 1 ฉบับดวย  โดยเฉพาะคูสาม-ี
ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียน
สมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝายที่มกีารเงินมากกวาตองขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองคาใชจายพรอมระบชุื่อ
และความสัมพันธชี้แจงตอสถานทตูเปนลายลักษณอักษรดวย 

 



 

*** สถานทตูไมรบับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณ ี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเหน็วามฐีานะ
ทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอนเมือ่กลบัสู
ภมูลิาํเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่าํกวา 20 ป (กรณไีมไดเดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา 
หยาราง)  
 จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา 
 หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตองมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย  

 หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตองมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย  

 หากเดก็ไมไดเดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดา-มารดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับผูปกครองทานไหนพรอมระบุ
ความสัมพันธและสามารถยืนยันสัมพันธกันไดโดยเอกสาร อาทิ ทะเบียนบาน โดย
มีเน้ือหายินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบบัจริงจากอําเภอตน
สังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือ
มารดาเพ่ือรบัรองแกบตุรดวย พรอมแตงจดหมายเปนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 1 
ฉบับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรองคาใชจายใหบุตร และชี้แจงวาบุตรเดินทาง
กับผูปกครองทานไหน พรอมระบุความสัมพันธ พรอมเอกสารแนบชี้แจง
ความสัมพันธเปนญาตทิางใด 

 กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

o กรณเีดก็อายตุ่าํกวา 18 ป จะตองใหผูปกครองตามกฏหมายลงลายมือชื่อใน
แบบฟอรมยื่นคํารองขอวีซาชองหมายเลข 37 และหนาสดุทายของแบบฟอรม 
ลายมือชื่อเปนลายมือชื่อเดียวกันกับในหนาหนังสือเดินทาง 

 

 

*** การบิดเบือนขอเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศใน

กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา สถานทูตไมคืน

คาธรรมเนยีมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชาํระ

คาธรรมเนยีมใหมทุกครั้ง 

***  หากสถานทตูมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการ

เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสภุาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะสง

เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 



 

***    กรณีที่ทานยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศจะ

ถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยืน่วซีา ทานตองแจงความจํานง

แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณทีานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกาํหนดวนั

ยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทตูตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีม่ีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอนัเนื่องมาจากหลกัฐาน

ในการขอยื่นวซีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคนืใหทานหลังจากทวัร

ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภยัของผูเดินทางเปนหลกั                   

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

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

กรอกขอมูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซีาเขายโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเหมอืนกบัความเปนจรงิหรอืไมเหมอืนกบั

ตอนนาํเอกสารสงยืน่คํารองขอวซีา ทางศนูยยืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บคาธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไขขอมูลใน

ระบบออนไลน จดุละ 200 บาท / ทาน 

กรณุากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาท ิเกษยีณ / แมบาน / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศกึษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรยีบรอย 

 
 

 


