
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** การบนิไทย บนิตรงสูกรงุมวินคิ และเดนิทางกลบัทีก่รงุ

เวยีนนา เดนิทางสบาย อาหารครบทกุมือ้!!  

กบั 4 ประเทศดงัและชม 3 ปราสาทดงั 

ของกลุมยโุรปตะวนัออก** 

เยอรมนั-เชค็-ออสเตรยี-สโลวคั 

ชมโชวรมู BMW ในนครมวินคิและเมอืงเกานเูรมเบริก 

ชมหมูปราสาทที่งดงามและเรือ่งราวทรงคณุคาทาง 

ประวตัศิาสตรแหงกรงุปราค 

Eastern Europe 
Wonderful 7 Days  

4 Countries!!  



 

เขาชมพระราชวงัครมุลอฟและพกัผอนกนัที ่

เมอืงแหงสปาคารโลววีารี ่

เวียนนา เมอืงสวยงามของออสเตรยี  

ชมพระราชวงัทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของเวยีนนา

พระราชวงัเชรินบรนุ 

ชอปปง Ingolstadt Village Outlet 
  
 บริษัทฯ นําทานสมัผัสกับเสนทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมัน 

สาธารณรัฐเช็ค ออสเตรียและสโลวัค นําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ที่งดงามดังน้ี 
 

มวินคิ นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย ศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ 

และมีอารตแกลเลอรี่ดทีี่สุด 

นเูรมเบริก  เมืองเกาแกทางดานสถาปตยกรรมอกีแหงหนึ่งของประเทศเยอรมนั และมี

ความงดงามนารกัของอาคารบานเรือน  

คารโรววีาร ี เมืองแหงนํ้าพุรอนและเปนแหลงน้ําแรธรรมชาติที่อุดมไปดวยคุณคา

สรรพคณุการรกัษาโรคตางๆ 

ปราค เมืองหลวงแหงปราค ที่เต็มไปดวยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพาน

ชารล และชมเสนหของเขตเมืองเกาแหงกรุงปราคพรอมชอปปงสินคา

พื้นเมืองมากมาย 

เชสกีค้รมุลอฟ  เมืองโบราณที่มอีายมุาตั้งแตศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโบฮีเมยีและบา

วาเรีย เปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก

ตั้งแตป ค.ศ.1992  

บราตสิลาวา  นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยูรมิฝงแมน้ําดานูบ เปนเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวคั 

เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญที่มี

เสนหทั้งทางดานศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุด  

 

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

 วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 



 

22.30 น.  คณะพรอมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิจ.สมทุรปราการ อาคารผูโดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตทูางเขาระหวางหมายเลข 2-3  เคานเตอรสายการบนิไทย  

เคานเตอรเชค็กรุป D 

**กรณทีีบ่างทานเดนิทางมาจากตางประเทศหรอืตางจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตละ กาํหนดการเดนิทางอกีครัง้กอนทาํการจองตัว๋

โดยสารสวนตวัของทาน เนือ่งจากรายการทวัรเปน รายการซรีีแ่ละไดมกีาร

ดาํเนนิการไวลวงหนาหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอย** 
 

วนัทีส่อง มวินคิ (เยอรมนั)-องิกอลสตทัวลิเลจเอาทเลต็-นเูรมเบริก-คารโลววีารี ่

(สาธารณรฐัเชค็) 

00.50 น. นาํทานออกเดนิทางบนิตรงสู กรงุมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ

ไทย  

เทีย่วบนิที ่ TG-924 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั จากนั้นนําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นนําทานโดยสารรถโคชไป

ชมบริเวณหองจดัแสดงหรอืเฉพาะบรเิวณโชวรมู BMW โชวรมูแหงใหม

ลาสดุของ BMW ยนตรกรรมทีโ่ดงดงัของบาวาเรยี ใหเวลาทานเดินชมรถ

บีเอ็มรุนใหมๆ พรอมเลือกซื้อของทีร่ะลึกจากบีเอ็มและมินิคูเปอร  จากนั้น

นําทานเดินทางเขาสูตวัเมอืงมวินคิ นครหลวงแหงแควนบาวาเรยี ในเสน

ทางผานชมสนามกีฬาอารีนา อลิอันซ โอลิมปคทาวเวอร เปนตน  จากนั้น

นําทานเดินทางสูเมอืงองิกอลสตดัท Ingolstadt (ใชเวลาเดินทงประมาณ 1 

ชั่วโมง) เมืองใหญเปนอันดับ 4 ของแควนบาวาเรีย ตัง้อยูรมิฝงแมน้ําดานูบ 

เปนแหลงผลิตรถยนตออดี้และเครื่องบินแอรบสัและสินคาอิเล็คโทรนิคตางๆ 

นําทานสู องิกอลสตดัทเอาทเลต็วลิเลจ Ingolstadt Outlet Village เอาท

เล็ตขนาดใหญที่มีสินคาหลากหลายแบรนดดัง อาทBิally, Burberry, 

Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, 

Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy 

Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯอสิระใหทานชอปปงตาม

อัธยาศัย   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานออกเดินทางขามพรมแดนสู เมอืงเนนิรแบรก หรอืนเูรมเบริก (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมืองแสนสวยนารักๆ ของ

เยอรมันเมืองเกาทีม่ีสถาปตยกรรมที่สวยงามอีกแหงหนึ่ง เมืองทีต่ัง้อยูในรัฐ

บาวาเรีย อันมีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 900 ป โดยเปนเมืองของ

จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเปนศูนย



 

ประชมุหลักของพรรคนาซ ีนําทานเดินชมยาน เมอืงเกา 

นเูรมเบริกที่มีอายุกวา 900 ป ซึ่งถูกทิ้งระเบดิอยางหนักในป 1945 จาก

สัมพันธมิตรแตปจจุบนัไดทําการบูรณะขึ้นมาใหมใหงดงามดังเดมิ ผานชม

เมาทฮาลโรงเก็บสวยภาษีอากรในอดีตที่ถือเปนอาคารประวัติศาสตรอีกแหง

หนึ่งของเมืองนูเรมเบิรก ผานชมบานนัสเซา หนึ่งในตัวอยางบานขุนนาง

ชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ไดรับการอนรุักษไวเปนอยางดีที่สุดหลังหนึ่ง นําทาน

แวะถายภาพบริเวณดานหนาของโบสถเซนตลอรเรนซ ชมจัตรุัสกลางใจ

เมือง ซึ่งมตีลาดนัดขนาดใหญประจําเมือง อนัถือเปนตลาดนัดคริสตมาสที่

ใหญที่สุดในประเทศเยอรมน ีดานตะวันออกของตลาดมีโบสถพระแมมาเรีย 

จุดเดนคือมีนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่วของโบสถพระแมมาเรีย ตัว

นาฬิกาและตุกตาประดับนี้ถูกสรางเพิ่มเติมภายหลังในป ค.ศ. 1509 เพ่ือ

เปนการรําลกึถึง พระราชกฤษฎกีาทองคําป 1356 จากนั้นอิสระใหทาน 

ถายภาพความงดงามของน้ําพุเชินเนอรบรนุเนนสรางขึ้นระหวางปค.ศ 

1389-1396 ดวยหินรปูทรงปรามิดยาว 19 เมตร มลีักษณะคลายยอด

หอคอยสไตลกอธิค ในแตละชั้นมรีูปปนประดับอยูรวมทั้งหมด 40 ตัว โดย

รูปชั้นบนสุดเปนรูปปนโมเสสและ 7 นักพยากรณ  สมควรแกเวลานําทาน

เดินทางสูเมอืง คารโลววีารี ่Karlovy Vary (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชั่วโมง) เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงน้ําแรและสปา  

 นําทานเขาสูที่พัก ระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

ค่าํ รับประทานอาหารค่ําที่โรงแรม จากนั้นใหทานพักผอนตามอัธยาศัย  

 

วนัทีส่าม คารโลววีารี-่ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 นําทานชมเมือง คารโลววีารี ่เมืองนีถ้กูคนพบโดยพระเจาชารลสที ่4 ในป 

1522 ในชวงปลายศตวรรษที ่16 เมืองนี้เปนที่รูจักและมีชื่อเสียงในเรื่อง

คุณสมบัตขิองน้ําตามวารสารทางการแพทย ทําใหมีอาคารสปาเกิดขึ้น

มากกวา 200 แหงและนักทองทองเที่ยวมากมายเขามาทําการรกัษาใน

บานสปาทองถิ่นเหลานี ้ น้ําแรสวนใหญถูกใชในการรกัษาแบบดืม่กินอัน

เปนสวนที่สําคัญมากที่สุดในการรกัษาแบบสปา ใหทานเดินเลนชมเมืองชั่ว

ครูไปบนถนนมลิคอลลอนเนดและถนนนวิลกุกาและถายรูปกับภายนอกของ

โบสถเซนตปเตอรแอนดพอลและโบสถเซนตแมรี ่

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานสู กรงุปราค เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นครหลวงแหง

อาณาจักรโบฮีเมยีที่โดงดังในอดีต ตั้งแตยคุสมัยของกษัตริยชารลสที่ 4 ได

สรางใหปราคกลายเปนหนึ่งในนครที่สวยทีสุ่ดอีกแหงหนึ่งของยโุรป (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ผานชมทัศนียภาพสองขางทางจนถึงกรุง

ปราค เมืองหลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค ปจจุบนัเปนเมืองทองเที่ยวชือ่ดังที่



 

ไดรับความนิยมมากทีสุ่ดแหงหนึ่งในกลุมยุโรปตะวันออกเปนเมืองที่นาตื่น

ตาตื่นใจ พรั่งพรอมไปดวยศลิปะ ดนตรี การเตนรํา ภาพยนตรและละครเวท ี

ทั้งยังเปนอัญมณีแหงสถาปตยกรรมยุโรปขนานแท เปนเมืองที่มีความ

สวยงามและโรแมนตกิ เปนเมืองทีร่อดพนจากภยัสงครามในอดีตและไดรับ

การอนุรักษไวเปนอยางดี และไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจาก

องคการยูเนสโกในป 1992 นําทานชมความสวยงามของกลุมปราสาทแหง

กรงุปราค ทีต่ั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวาอดตีที่ประทับของ

จักรพรรดแิหงโบฮีเมยี ปจจุบันเปนที่ทาํการของคณะรัฐบาล นําทานชมววิ

สวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตวัเมืองปราคที่อยูคนละฝงแมน้าํ ที่ทาน

จะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ทีท่านจะเห็นยอดแหลม

ของอาคารตางๆ อกีดวย นําทานเขาชมเขตของตัวปราสาท ซึ่งบรเิวณ

เดียวกันมมีหาวหิารเซนตวติสั ตัง้อยูในยานปราสาทปราค สรางในสมัยพระ

เจาชารลสที ่14 โดยมสีถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras เปนที่เกบ็

มงกุฎเพชรซึ่งทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 กษตัริยผูสรางความเจริญ

สูงสุดจนทําใหเมืองปราค เปนการสรางแบบสถาปตยกรรมโกธิคทีไ่ด

ตกแตงประดับประดาไปดวยหัวสตัวประหลาดมากมายที่ทําดวยหินตั้งอยูบน

หลังคาและปากทอรางน้ําฝน นอกจากนั้นมหาวิหารแหงน้ียังมีหองสําหรับ

สวดมนตเล็กที่อยูดานขางรอบๆ และสิ่งหนึ่งที่นาทึ่งของหองสวดมนตเล็ก

ของเซนต เวนเซสลาส คือ กําแพงฝาผนังทีป่ระดับดวยพลอยและหินที่มี

สีสันสดใสระรานตา  นอกจากนีร้อบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่นาสนใจอยูหลาย

แหงอยางเชนโบสถเซนตจอรจ และถนนโกลเดนเลนซึ่งเปนหองแถวรานคา

เล็กๆ ตั้งอยูเรียงราย ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตหองแถวเหลานี้เคยใชเปนบานพัก

ของทหารยามเฝาพระราชวัง ใหทานถายภาพของปราสาทอันสวยงาม 

พรอมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชารลส ที่ทอดขามแมน้ําวลั

ตาวา สัญลกัษณที่สําคัญของปราคที่สรางขึน้ในยุคของกษตัรยิชารลสที ่4 

ปจจุบันเปนสถานที่ที่เหลาศิลปนตางๆ นําผลงานมาแสดงและขายใหกับ

นักทองเที่ยวและผูที่สนใจ  

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

  จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

วนัทีส่ี ่ ปราค-เชสกี ้ครมุลอฟ-เชสกีบ้โูยวชิ (สาธารณรฐัเชค็) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 นําทานเดินทางสู เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ Cesky Krumlov เขตประเทศ

สาธารณรฐัเชค็ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ผานชมบานเรือตางๆ 

และทัศนยีภาพงดงามระหวางเมืองจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองขนาดเลก็

ในภูมิภาคโบฮีเมียใตของประเทศสาธารณรัฐเช็ค ไดชื่อวาเปนไขมุกแหง

โบฮีเมีย มีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรมและศลิปะของเขตเมืองเกาและ

ปราสาทครุมลอฟ ซึง่เขตเมืองเกานี้ไดรับการขึ้นทะเบยีนจากยูเนสโกให



 

เปนมรดกโลก ชื่อเมืองนี้ตั้งชื่อขึ้นเพ่ือแยกความแตกตางจากเมืองมอรัฟสกี

ครุมลอฟ และ ครมุลอฟมอเรเวีย ที่อยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศ 

และยังเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมที่สําคญั โดยเปนสถานที่จัดเทศกาลและ

งานรื่นเริงตางๆ มากมายในแตละป  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานชมเมืองโบราณที่มีอายมุาตั้งแตศตวรรษที่ 11  จากการกอตั้งเมือง

ของตระกลู Rozmberk จนกลายมาเปนของอาณาจักรโบฮีเมยีและบาวาเรีย 

สุดทายเมืองกก็ลับมาอยูในการปกครองของตระกลู Schwarzenberg และครุ

มลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดตีและยัง

ไดรับการยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจาก

องคการยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ.1992 นําทานเขาชมปราสาทครมุลอฟ ที่ไดรับ

การเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้ง

หลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุง

น้ําวัลตาวา ตวัปราสาทกอสรางดวยสถาปตยกกรรมในชวงศตวรรษที่ 13 

ยุคเรอเนสซองซและผสมปสานกับแบบโกธิคและร็อคโคโค เปนที่อยูของ

ลอรดโรเซนเบริกและทานลอรดชวารเซนเบิรก ผูทรงอํานาจในยคุนั้น 

ปจจุบันเปนที่เก็บรวบรวมเฟอรนิเจอรแบบยอนยุคของอังกฤษ สิ่งทอของ

ชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถงึอาวุธทางประวัติศาสตรและ

หอศิลป ชม The Castle Complex คือ หอคอยทรงกลม ที่สามารถมองเห็น

ไดจากทกุที่ในเมือง และสามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองไดอยางชดัเจน โดย

มีแมน้ําวลัตาวา (Vltava) ลอมรอบไวเกือบทั้งหมด 

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน  

  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง เชสกีบ้โูยวชิ เมืองแหงน้ําแรทีม่ีชื่อเสียงอีก

เมืองหนึง่ของสาธารณรัฐเช็ค (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี  นําทาน

เขาสูที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 
วนัทีห่า  เชสกีบ้โูยวชิ-เบอรโน (สาธารณรฐัเชค็)-เวยีนนา (ออสเตรยี)-บราติ

สลาวา (สโลวคั) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 นําทานเดินทางสูเมอืงเบอรโน Brno ในเขตประเทศสาธารณรฐัเชค็ เมอืง

รอยตอระหวางเชค็และออสเตรยี (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

 เบอรโน หรือ บรึนน ในภาษาเยอรมัน เปนเมืองใหญอันดับสองของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ค รองจากกรุงปราค เมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยูทาง

ตะวันออกเฉียงใตของประเทศ ถูกคนพบในป ค.ศ.1243 เบอรโนยังเปน

เมืองหลวงของเขตเซาทมอเรเวีย เปนที่ตั้งของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฏีกา

แหงสาธารณรัฐเช็ครวมถึงสํานักงานอัยการสูงสูด นอกจากนี้เมืองเบอรโน



 

ยังไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลก และเบอรโนเปนที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยมาซารึกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอรโนที่มชีื่อเสียงของ

เมืองดวย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานชมเมืองที่มีความโดดเดนอีกเมืองหนึง่ของเช็ค ชมโบสถเซนตปเตอร

แอนดพอล ตั้งอยูบนเนินเขาเพทรอฟกับปอมปราการใกลโบสถนัน้เดิมเปน

สถานที่จองจําโบราณ ซึ่งปจจุบันไดถกูปรับเปลี่ยนมาเปนพิพิธภัณฑและ

แกลเลอรี่ กอนนําทานเดินทางขามพรมแดนสู กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของ

ประเทศออสเตรยี หนึง่ในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของ

ยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศลิปะตางๆ ทีส่ะทอนถึงวฒันธรรมและ

ประวตัิศาสตรอันรุงเรอืงในอดีตกระจายอยูทั่วเมืองเวียนนา ยังเปนเมือง

ใหญที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแมนํ้าสายสาํคัญของยุโรปคือแมน้ําดานูบ

ไหลผาน เวียนนาจึงเปนทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของ

ประเทศ และมีความสาํคัญในระดับนานาชาติ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง)  เดินทางเมืองเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรยี ผานชม

สถานที่ตางๆ ของเวียนนาอันเปนที่ตั้งของหนวยงานขององคการ

สหประชาชาติหลายแหง อาทิเชน United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) และยังเปนที่ตั้งของสํานักงาน

สหประชาชาติที่สามของโลกอกีดวย และอาคารสวยงามสถาปตยกรรม

เกาแกอันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปราที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-

1869, พระราชวังฮอฟเบิรก กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทบัของราช

สํานักฮัปสบรูกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นใน

ระหวางปค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร, สวนสเตราสและโบสถ

เซนตสตีเฟน เปนตน อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก, พระราชวังเบลวาแดร หรือ

ศาลาวาการเมืองของกรุงเวยีนนา เปนตน จากนั้นนําทานเขาชมความ

งดงามของ พระราชวงั 

เชรนินบรนุน Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับ

สเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ที่มีการ

ตกแตงหองดวยศลิปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรอื

ศิลปะประยกุตจากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ ประดับอยู

อยางวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพที่ใด ซึ่ง

สรางขึ้นตั้งแตสมยัพระเจาโยเซฟที ่1 เปนผูดําริในการสรางใหมีความ

หรูหราโออาเทียบเทากับพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศสเปนพระองคแรก

แตพระราชวังเดิมไดรบัความเสียหายจากการทําสงครามจึงไดมกีาร

กอสรางและบูรณะขึ้นมาใหมโดยสถาปนิกประจําราชสํานกัและมกีารสาน

ตอการกอสรางมาโดยตลอดมาเสร็จสมบรูณในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเร



 

ซา ในป 1749 โดยพระราชวังแหงน้ีมีหองตางๆ มากมายกวา 1,400 หอง สี

ที่โดดเดนคือสีเหลืองซึ่งเปนสีสัญลักษณแหงความเรืองโรจนของระบอบ

ราชาธิปไตยภายใตราชวงศฮับสบวรก ทาํใหเวียนนามีความโดดเดนจน

ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโกในป ค.ศ.1996  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมอืงบราตสิลาวา  (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นครหลวงแหงสาธารณรฐัสโลวคัหรอืสโลวา

เกยี ทีต่ั้งอยูริมฝงแมน้าํดานูบ เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ

ประเทศสโลวัค รวมทัง้เปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภมูภิาค ยุโรป

กลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝงแมน้ํา

ดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรียและฮังการี เมืองน้ี

ตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร   

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

  จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 
วนัทีห่ก  บราตสิลาวา (สโลวาเกยี)-เวยีนนา-สนามบนิ(ออสเตรยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

ใหทานเช็คเอาทจากที่พัก พรอมนําทานนั่งรถผานชม รัฐสภา, 

มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวฒันธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมืองน้ีเคยตก

อยูใตอํานาจของหลายชาต ิเชน ออสเตรีย ฮังการ ีเยอรมัน จึงมีชือ่เรียกใน

ภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซน ี(ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวัค

เกา) เพรสสบูรก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)   

 จากนัน้นาํทานเดนิทางสูสนามบนิเวยีนนา เพือ่นาํทานทาํคนืภาษแีละ

เชค็อนิตัว๋โดยสาร 

14.35 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ

ที ่TG937 
  

วนัทีเ่จด็  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 

05.35 น.  เดนิทางถงึทาอากาศยานสวุรรณภมู ิจ.สมทรุปราการ  โดยสวสัดภิาพ

..  

**กรณทีีบ่างทานเดนิทางมาจากตางประเทศหรอืตางจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตละ กาํหนดการเดนิทางอกีครัง้กอนทาํการจองตัว๋

โดยสารสวนตวัของทาน เนือ่งจากรายการทวัรเปน รายการซรีีแ่ละไดมกีาร

ดาํเนนิการไวลวงหนาหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอย** 

 

 
 



 

รายการทวัรอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอืน่ๆ ที่ไมคาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร  หรอืสถานที่

ใดทีไ่มสามารถเขาชมไดดวยสาเหตตุางๆ หรอืสถานทีป่ดโดยมิไดรบัแจงใหทราบ

ลวงหนา  บรษิทัฯ ขออนญุาตทําการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนของคณะเปนสาํคญั 

 
 

อตัราคาเดนิทาง    19-25 ก.ย. / 26 พ.ย.-2 ธ.ค. / 5-11 ธ.ค.2561 
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(เยอรมนัขเชค็-ออสเตรยี-สโลวคั) 
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ราคาผูใหญ ทานละ 46,900 45,900 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 

44,900 43,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 

ทาน (เสริมเตียง) 

42,900 41,900 

พักเดี่ยวเพิ่ม ทานละ 5,900 5,900 

ราคาไมรวมตั๋ว (สําหรับทานที่มีตั๋วอยู

แลว) ทานละ 

23,900 22,900 

 

**ไมรวมคาบริการดานวซีาและคาบริการทานละ 3,500 บาท //  

คาทิปคนขบั, ทิปไกดทองถิน่และคาทิปหวัหนาทวัร ทานละ 1,500 

บาท   

ชาํระพรอมคาทวัรกอนเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคาภาษนี้าํมนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอนญุาตใหเดก็อายตุ่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมเีตียง

เสรมิ *** 
  
 

หมายเหต ุ
 อตัราคาเดนิทางนีต้องมจีาํนวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจาํนวนไมต่าํกวา 30 ทาน  

และจะตองชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรทนัท ี



 

 กรณทีานทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรวมเดนิทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทาง
บรษิัททวัร  กรณุาแจงลวงหนาเนือ่งจากมกีารเกี่ยวของกบัการยื่นวซีา ซึง่ผู
เดนิทางไมสามารถยืน่วีซาพรอมคณะได  

 ทานทีต่องการอยูตอ ทานสามารถแจงกบัเจาหนาทีท่วัรได อยูตอไดไมเกิน 7 วนั 
นับจากวนักลบัออกจากยโุรปคาธรรมเนยีทานละ 4,500 บาท ไมยนืยนัวันและเวลา
ไดจนกวาจะมกีารยนืยันการจองจากสายการบนิและขึน้อยูกบัตารางการบนิ และ
ไมสามารถยืน่วซีาพรอมคณะไดเชนกัน จะตองพจิารณาจาํนวนวันที่ทานพักดวย
วาทานอยูทีไ่หนนานเปนพเิศษ เพราะมผีลตอการยื่นคาํรองขอวซีา กรณเีดนิทาง
กับคณะ กรณกีารอยูตอของผูเดนิทางและไมไดยืน่วซีาทีเ่ดยีวกันกบัหมูคณะ ทาน
จะตองดาํเนนิการยืน่วีซา ณ สถานทตูประเทศนั้นๆ ดวยตวัเอง 

 การดาํเนนิการขอวซีาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จงึขอความ
รวมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื่นขอวซีาใหครบถวนและสมบรูณ ทัง้นี้
เพือ่เปนผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวซีา 

 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // 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 ่6 ม.ิย. 2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออตัราการผกผัน
คาน้ํามันหรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน   

 

อตัรานีไ้มรวมบรกิาร 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ

ทาน) 
 คาธรรมเนยีมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนยีมการยื่นวซีาเชงเกนและคาบรกิารดานเอกสาร ชําระเพิ่มทานละ 3,500 

บาท (ชําระพรอมคาทวัรกอนเดินทาง) 
 คาทิปพนักงานขับรถ คาทิปไกดทองถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเกาและ

หัวหนาทัวร ชําระเพ่ิมทานละ 1,500 บาท (ชําระพรอมคาทวัรกอนเดินทาง) 



 

 คาทิปพนักงานยกกระเปาทุกแหง ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทาน
ดวยตวัทานเอง หรือหากตองการการบรกิารยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่
โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่สั่งเพ่ิม
เองคาโทรศัพท คาซกัรีดฯลฯ 

 คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร) 
 คาอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาบรกิารอืน่ๆ เพิ่มเติมที่เกีย่วกับ

วีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขาประเทศของคนตางชาต ิหรือ คนตางดาว 
 คาประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุรายแรงใน

ตางประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเตมิได 

 
การชาํระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน 
สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร สวนที่เหลือจะขอเก็บ

ทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงินมัดจําคาตัว๋โดยสารของทานนั้นๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 15 วันทาํการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทวัร
ทั้งหมด 

 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตั ิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 

20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคาทวัรทั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตกุารณทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

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



 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและชดเชยคาเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ
จลาจลตางๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทําใหไมสามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการ
เดินทางของรายการทวัร  

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 น้ําหนกัของกระเปา
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
สถานที่ดงักลาวใหได 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  (โดยยืน่ขอวซีาทีส่ถานทตูเชค็)   
ใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวม 15 วนั 

- ผูยืน่คาํรองตองแสดงตวัและสแกนนิว้มอื ณ วนันดัหมายยืน่คาํรองทีศ่นูยยืน่ 
- วนั/เวลานดัหมายเปนไปตามกฏของสถานทตูและศนูยยืน่ 
- รปูถายหากไมไดมาตรฐาน ตองทาํการถายใหมทีศ่นูยยืน่ โดยผูยืน่คาํรองตองชาํระ
เงนิคาถายรปูดวยตนเอง 
- การถายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูยืน่คาํรองชาํระเงนิดวยตนเอง 
- ผูยืน่คาํรอง กรณุาสงสาํเนาหนาหนงัสอืเดนิทางทีเ่ปนปจจบุนัทีส่ดุ พรอมกรอกขอมลู
เบือ้งตนสาํหรบัเพือ่ใชในการทาํนดัหมาย กรณุากรอกขอมลูตามความเปนจรงิ พรอม
เบอรโทร.ทีส่ามารถตดิตอได ไมควรใชเบอรโทร.ผูแทน ยกเวน ผูยืน่คาํรองสงูอายุ
มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตนฉบบัทีเ่ปนภาษาไทย อาท ิสาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั/กจิการรานคา, 
สาํเนาทะเบยีนบาน (กรณเีดก็), สาํเนาสตูบิตัร (กรณผีูทีอ่ายตุ่าํกวา 20 ป), สาํเนา
ทะเบยีนสมรส, สาํเนาทะเบยีนหยา, สาํเนาใบเปลีย่นชือ่, สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ 
จะตองถกูแปลเปนภาษาองักฤษ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะบรกิารทาน ยกเวน สาํเนาหนงัสอื
สญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนือ้หาระบเุจาะจง กรณุาใชบรกิารศนูย
การแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดในดานงานแปล คาใชจายผูยืน่คาํ
รองจะตองชาํระดวยตนเอง 
- กรณยีืน่เอกสารเปนหมูคณะ ทานผูสมคัรจะตองสงเอกสารใหครบทกุชนดิกอน
กาํหนดการยืน่หรอืกอนกาํหนดการสงเอกสาร เพือ่หลกีเลีย่งไมทานผูสมคัรเสยีเวลารอ
นานเกนิไปทีศ่นูยยืน่วซีา 

 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกวา 6 เดอืน  



 

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสือ

เดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมหีนาวางสําหรบัวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 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, หามใสคอนแท็กเลนส
ชนิดสีหรือบิก๊อายส ** 

 

o สาํเนาทะเบยีนบาน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณเีปนเดก็ อายตุ่าํกวา 15 ป  

- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายมุากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชน

แลว ทางสถานทตูขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถตดิตอไดทัง้เบอรทีท่าํงาน, เบอรบานและเบอรมอื
ถอื  

o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณทีานที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา กรณทีานที่หยาแลว  

 
o หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบงชี้การมอีาชพีและมรีายไดของผู

เดนิทาง 
- กรณลีูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน 
เปนตน (อายขุองการออกหนังสือไมเกิน 30 วัน) 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใชหนังสือรับรองการทาํงานจะตองคดัเปนภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน (ตวัจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงนิเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่ม

ทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 
ชุด 



 

- กรณเีปนเจาของกจิการ ใชสาํเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธรุกิจ
การคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมเกิน
วา 90 วัน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณทีานทีเ่ปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี 

พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม 

แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยากนั โดยมิไดจดทะเบยีน     

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

- กรณเีปนเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปนนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เปน 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) (อายุของการออกหนังสือไมเกิน 30 วัน) หรือ สําเนาสมุด
รายงานประจําตัวนกัเรียนหรือ สําเนาบัตรนกัเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี ของ
ธนาคารใดๆ ถายสาํเนายอนหลังไมนอยกวา 6 เดือน และปรับสมดุอัพเดทถึงเดือน
ปจจุบันที่สุดเทาที่จะทาํได โดยปรับอัพเดทไมเกิน 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวี
ซา พรอมสําเนาหนาบญัชีหนาแรกที่มชีื่อเจาของบัญช ี 

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรณุาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของ
เลมเกาทีต่อ พรอมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดอืนหายไป ขอใหออกเปน Statement 

โดยออกจากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุดไมเกิน 7 

วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซีา แตหากใช Statement แลวยังคงไมมีการเคลื่อนไหว
ทุกเดือน ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรชี้แจงเปน
ภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง อาทิ ไมมกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดติดตอ
ธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแตละบคุคล เปนตน  

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานไมตอเน่ืองกันมากกวา 2 เดอืน ใหออก

จดหมายรับรองการเงนิจากธนาคารหน่ึงฉบับพรอมแนบ Statement โดยออกจาก
ธนาคารยอนหลังไมต่าํกวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวัน
นัดหมายยื่นวซีา  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ดวย อาทิ เชน บัญชีเงนิฝากประจํา เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตอง
ออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย  แตอยางไรก็ตาม 
โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมดุบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวย
แมวาจะจดทะเบยีนสมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงิน



 

มากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 

** กรณทีีม่กีารออกคาใชจายใหกนั จะตองมคีวามสมัพนัธกนัเปน บดิา มารดา คู
สมรส พีน่องสายเลอืดเดยีวกนัเทานัน้ 
โดยจะตองมหีนงัสอืรบัรองทางการเงนิทีเ่จาของบญัชหีรอืผูรบัรองคาใชจายออก
จากธนาคาร 1 ฉบบัเปนภาษาองักฤษ มเีนือ้รบัรองคาใชจายใหกบัใครพรอมระบุ

ชือ่ และตองมจีดหมายชีแ้จงรบัรองคาใชจายหรอื Sponsor Letter จากผูรบัรอง
คาใชจายเปนภาษาองักฤษ 1 ฉบบั มเีนือ้หาวาผูรบัรองคาใชจายออกคาใชจาย
ใหกบัผูใดพรอมระบชุือ่และความสมัพนัธ พรอมเอกสารพสิจูนความสมัพนัธ
ระหวางผูออกคาใชจายและผูไดรบัการรบัรองคาใชจาย อาทเิชน สาํเนาทะเบยีน
บาน, สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาใบเกดิ เปนตน** 
  

*** สถานทตูไมรบับญัชเีงินฝากของธนาคารที่ไมใชธนาคารชั้นนาํ อาท ิ
ธนาคารอสิลาม ธนาคารอาคารสงเคราะห สหกรณออมทรพัยหนวยงานตางๆ 
เปนตน และรวมถงึไมรบับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเหน็
วามฐีานะทางการเงนิเพียงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอน
เมือ่กลบัสูภมูลิาํเนา  

o กรณเีดก็อายตุ่าํกวา 20 ป (กรณไีมไดเดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยาราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตองมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิาโดยมกีารรับรองคาใชจาย
และยินดีชดเชยคาเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกดั
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตองมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแกบตุรดวย 

- หากเดก็ไมไดเดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะตองคดัจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกดัเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปน
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดวาฝายใดเปนผูดแูลบตุร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

*** 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 

** กรณมีีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวซีา ทานตองแจงความจํานง

แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณทีานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกาํหนดวนั

ยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทตูตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่

จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทาน

หลังจากทวัรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภยัของผูเดินทางเปนหลัก                  

 

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

กรอกขอมูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซีาเขายโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเหมอืนกบัความเปนจรงิหรอืไมเหมอืนกบั

ตอนนาํเอกสารสงยืน่คํารองขอวซีา ทางศนูยยืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บคาธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไขขอมูลใน

ระบบออนไลน จดุละ 200 บาท / ทาน 

กรณุากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาท ิเกษยีณ / แมบาน / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศกึษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรยีบรอย 

(กรณุาใชแบบฟอรมนีแ้ละกรอกเปนภาษาองักฤษ เพือ่ปองกนัความ

ผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษาและเพือ่ใหเกดิความสะดวกตอการทาํ

เอกสารออนไลนตอไป) 


