
 

 

 

 
 

EaSt EuRoPe BeAuTiFuL 
เยอรมนั-ออสเตรยี-ฮงัการ-ีสโลวาเกยี-เชค็ 

10 วนั 7 คนื 
เทีย่วครบสตูร 5 ประเทศหลกัยโุรปตะวนัออก  

สมัผสัหิมะบนยอดเขาเขาซุกสปตเซ-ถายรปูกบัมมุยอดฮติกับ View 

Point ในฮอลสตทั 

ดืม่ด่าํบรรยากาศโรแมนตกิกบัการลองเรอืในแมน้าํดานบูที่

เมอืงบดูาเปสต 

ชมววิทีป่ราสาทแหงสโลวาเกยี เขาชมหมูปราสาทงดงาม ณ 

กรงุปราก 

ชืน่ชมเมอืงเกานเูรมเบริก ทานอาหารกบัเมนดูงัขาหมู

เยอรมนั 

และอาหารค่าํแบบไทยในนครแฟรงคเฟรต 

ชอปปง McArthur Glen Parndorf Outlet  

เอาทเลต็ทีใ่หญทีส่ดุในแถบยโุรปตะวนัออก 

 
    โดยสายการบนิไทย  



 

 
มวินคิ เมืองหลวงของแควนบาวาเรีย แควนตอนใตของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริม

ฝงแมน้ําอซิาร เปนศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การเงิน 

การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมัน 

ฟสุเซน  เมืองที่มีอายุมากกวา 700 ป  ปจจบุันเปนเมืองที่มีความนารัก และ

ตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของ   บานเรือนดวยเอกลกัษณเฉพาะตัว 

ซึ่งปจจุบันเต็มไปดวยรานอาหาร โรงแรมทีพ่ัก และรานคาทีต่กแตงอยาง  มี

สไตล 

การมชิ-พารเทนเคยีเชน   เมืองทองเทีย่วเลก็ๆ ตั้งอยูใกลกับเขาซกุสปตเซยอดเขาสูงสุด

ของเยอรมน ี มีบานเรอืนสวยงาม   ศิลปะแบบบาวาเรียนรอ็คโคโค 

โดยแบงเปน 2 เขต คอื เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เปนที่ตั้งขอ 

 เขาซุกสปตเซ 

อนินสบรคู  เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวดังแหงแควนทิโรล โอบลอมดวยเทอืกเขาสูง

งดงาม บนทีร่าบลุมแมน้ําอินส    ทามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป 

และยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานเปนศูนยกลางของการแขงขัน  กีฬาฤดูหนาว 

ทั้งยังเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาฤดหูนาวหลายครั้ง  

ซาลสเบริก เมืองแหงศิลปนเพลง เมืองซึ่งเปนสถานทีข่องเด็กอัจฉรยิะโมสารต และโดง

ดังจากการเปนฉากในการถายทาํภาพยนตรเพลงอมตะ “มนตรักเพลง

สวรรค” หรือ The Sound of Music  

ฮอลสตทั เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป และยังมีทิวทัศนที่

สวยงามเปนที่หลงใหลของนกั   เดินทางมากมาย   

เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญที่มี

เสนหทั้งทางดานศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงาม และชมความงดงามในอกีรูปแบบหนึ่งของเมืองฮอลสตัท 

อีกเมืองหนึ่งที่งดงามในแถบยโุรป ตะวันออก 

บดูาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการ ี ดินแดนแสนงามของแมน้ําดานูบ ชมเมือง

เกาบูดาและเมืองชมถนนเสนที ่   สวยงามที่สดุของเมืองบูดาเปสตพรอมชม

นครที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมอันล้าํคา รมิสองฝงแมน้ําดานูบ    ใหมพรอม

ลองเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ 

บราตสิลาวา  นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยูรมิฝงแมน้ําดานูบ เปนเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวคั 

ปราค เมืองหลวงแหงปราค ทีเ่ต็มไปดวยกลิ่นไอของความโรแมนติก ชมสะพาน

ชารล และชมเสนหของเขตเมืองเกาแหงกรุงปราค 

นเูรมเบริก  เมืองเกาแกทางดานสถาปตยกรรมอกีแหงหนึ่งของประเทศเยอรมนั และมี

ความงดงามนารกัของอาคารบานเรือน  

แฟรงคเฟรต เมืองใหญที่สุดของรัฐเฮสสและใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี  

 

กําหนดการเดนิทาง  23 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 



 

 
วนัแรก  23 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ  

22.00 น.  นดัคณะพรอมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชั้น 4 ประตทูางเขาหมายเลข 

2-3 เคานเตอร D สายการบนิไทย เจาหนาทีค่อยใหความสะดวกเรือ่ง

เชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง 24 ธ.ค.61 มวินคิ-โฮเฮนชวานเกา-ฟสุเซน-เคมปเทน (เยอรมนั)  

00.50 น.  นาํทานออกเดนิทางสูนครมวินคิ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที ่TG 

924 
06.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั  นําทานผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสมัภาระ จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัว

เมอืงมวินคิ นครหลวงแหงแควนบาวาเรยี ตัง้อยูทางตอนใตของประเทศ

เยอรมนรีมิฝงแมน้ําอซิาร เปนศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ 

และมีอารตแกลเลอรี่ดทีี่สุดดวย นําทานชมนครมวินคิ ซึ่งมหานครแหงน้ี 

กอตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย เตม็ไปดวยอาคารเกาแกสวยงาม

จากยุคสมยัอันรุงเรือง ไมวาแบบเรอเนซองสคลาสสิคหรือแบบสมยัใหม 

และเปนแหลงรวมหางสรรพสินคาอันทันสมยัมากมาย  นําทานสูบริเวณ 

จตัรุสัมาเรยีน ยานใจกลางเมืองเกาของมวินิค ซึ่งมีสิ่งที่นาชมมากมาย อาท ิ

Mariensaule รูปปนพระแมมารีทองคําบนเสาสูง ศาลาวาการเมืองใหม ที่มี

จุดเดนอยูที่หอนาฬิกาที่เรียกวา Glockenspiel มีระฆังและตุกตาซึ่งจะออกมา

เตนระบํา ใหชมกันในเวลา 11 โมงเชาในหนาหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมง

เย็นอีกหนึ่งรอบในหนารอน และมีโบสถแมพระที่งดงามที่มีโดมเปนรูปทรง

หัวหอมคูเปนสัญลักษณ อกีทั้งบริเวณยานนีย้ังมีรานจําหนาย 

สินคาแบรนดเนมชื่อดงัเรียงรายอยูมากมาย ใหเวลาทานชัว่ครูกอนนําทาน

เดินทาง เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยูในเขต

แควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศ

ออสเตรีย เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจกัรวรรดิโรมัน และเปนที่ตั้งของ

ปราสาทของกษัตริยบาวาเรียและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงดวยเมนขูาหมู

เยอรมนั 

บาย  นําทานถายรปูภายนอก “ปราสาทนอยชวานสไตน” ซึ่งตั้งอยูบนเนนิเขาสูง

ที่สรางจากบัญชาของกษัตริย  ลุดวิคที่ 2 ที่ตองการสรางปราสาทตามเทพนิยาย

ของริชารด วากเนอร ศิลปนคนโปรดของพระองค ซึ่งความ  งามนี้ยังทําใหปราสาท

แหงน้ีเปนปราสาทตนแบบที่วอลทดีสนียไดนํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตร 

  การตูนและเปนสัญลกัษณของบริษัทดิสนียดวย  (โดยปกตกิารเดนิทางไปสู



 
ปราสาทบรกิารดวย   รถชทัเทิล้บสั หากรถปดใหบรกิารดวยกรณใีดๆ 

จะตองใชการเดนิเทาแทน หรอืนัง่รถมาซึง่บรกิาร  รถมาไมรวมอยูในคาบรกิาร 

หากโดยสารขึน้ลงชาํระเพิม่ทานละประมาณ 10 ยโูร แตเนือ่งจาก  ปราสาท

ปดใหบรกิารในวนัที ่24 และ 25 ธ.ค. ทาํใหการบรกิารรถรบั-สงขึน้ลงหรอืรถมาหยดุ 

  ใหบรกิารดวยเชนกนั ดงันัน้จะใหเวลาทานถายภาพจากบรเิวณสะพานมา

เรยีนบรคูกบัปราสาทแทน)    สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมอืงฟสุเซน 

Fussen นําทานเดินเที่ยวชม เมอืงฟสุเซน เมืองที่มีอาย ุ   มากกวา 700 ป 

และเปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยคุโรมันซึง่

ใช  เมืองฟุสเซนน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

นอกจากนี้เมืองฟุสเซนยังเปนเมือง  ที่มีความนารัก และตกแตงไปดวยสีสันที่

สวยงามของบานเรือนดวยเอกลกัษณเฉพาะตัว ซึ่งปจจุบันเต็มไป  ดวยรานอาหาร 

โรงแรมที่พกั และรานคาทีต่กแตงอยางมีสไตล  ใหทานเดินเลนชมเมือง ถายรูปกับ

สถานที ่  ตางๆ ไมวาจะเปนทีว่าการเมือง โบสถเซนตมัง ที่มีสถาปตยกรรมแบบ

บาร็อค โบสถใหญและสําคัญที่สุดของ  เมือง ในอดีตเคยเปนสาํนักสงฆนกิาย

เบเนดิค หรือจะเปนปราสาทโฮเฮส ชลอส Hohes Schloss ซึ่งตั้งอยูบน  เนินเขา

และมีสายน้ําจากแมน้าํเลช Lech ไหลผาน ปราสาทนี้เคยเปนที่พกัของเหลาเชื้อพระวงศ

ชั้นสูงและ  พระ ตั้งอยูบนยอดเขากลางเมือง สรางเมื่อป ค.ศ.1500 ในแบบโกธิค 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมอืงเคมป  เทน Kempten เมืองใหญที่สุดในภูมิภาค

อัลลกอยแหงแควนบาวาเรีย เชื่อวาเดิมเปนที่ตั้งรกรากของชาว   เคลต 

กอนที่ภายหลังจะถกูปกครองโดยชาวโรมัน เรียกไดวาเมืองเคมปเทนเปนชุมชนเมืองที่มี

ความเกาแก  ที่สุดในเยอรมัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

วนัทีส่าม  25 ธ.ค.61 เคมปเทน-การมชิ พารเทนเคอเชน (เยอรมนั)-อนินสบรคู-ซาล

สเบริก (ออสเตรยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมอืงการมซิ หรอื การมชิ พารเทนเคยีรเชน (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองทองเทีย่วเลก็ๆ ตั้งอยูใกลกับเขา

ซุกสปตเซยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี  นําทานชมบานเรือนสวยงามศิลปะ

แบบบาวาเรียนร็อคโคโค เมืองน้ีแบงเปน 2 เขต คือ เขต Garmisch และ

เขต Partenkirchen เมืองนี้งดงามดวยภาพวาดบนกําแพงบานที่เดินชมไมรู

เบื่อ ควบคูกับการพบเจอชาวเมืองทีย่ังใสชดุพื้นเมือง กางเกงสั้นแคเขา เสื้อ

ปกลกูไม เปนปกตวิิสยั นอกจากนีย้ังเปนศูนยรวมของกจิกรรมกฬีา

กลางแจงทั้งหลาย ไมวาจะเปนวายน้ํา ขี่จักรยาน เทนนิส กอลฟ ลองแพ 

เลนสเก็ต สก ีไปจนถึงสโนบอรดในชวงหนาหนาว 



 
 นําทานสู สถานรีถไฟซกุสปตเซ เพือ่โดยสารรถไฟไตเขาเดนิทางขึน้สู ยอด

เขาซกุสปตเซ ภูเขาทีสู่งที่สุดในเยอรมัน ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่

สวยงามตลอดสองขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นาํ

ทานเปลีย่นเปนกระเชาเคเบิล้คารเพือ่ไตระดบัสูระดบัความสงู 3,000 เมตร 

ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลปและ

บนยอดเขาซกุสปตเซนั้นเปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมัน

และออสเตรีย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama 

Lounge Restaurant 

บาย นําทานลงจากเขาโดยเคเบิ้ลคารสูสถานีอิปซี ่และเดินทางขามพรมแดนสู

ประเทศออสเตรยี เดินทางสูเมอืงอนินสบรคู ประเทศออสเตรยี (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวดังแหงแควนทิ

โรล โอบลอมดวยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร่าบลุมแมน้ําอินส ทามกลางของ

หุบเขาของเทือกเขาแอลป อินนสบรูค แปลวาสะพานแหงแมน้ําอินส และยัง

เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานเปนศูนยกลางของการแขงขันกีฬาฤดหูนาว ทั้ง

ยังเคยเปนเจาภาพจดัการแขงขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง ไดแก โอลิมปก

ฤดูหนาวป 1964 และ ป 1976  พาราลิมปกฤดูหนาว ป 1984 และป 1988 

รวมถึงโอลิมปกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ.2012 ทําให

อินนสบรูค เปนเมืองแรกของโลกที่ไดจดักีฬาโอลิมปกถึง 3 ครั้ง นาํทานเดิน

เลนบริเวณจัตรุัสเมืองเกา ที่ม ีตาํหนกัหลงัคาทองคาํ ที่มีอายุรวม 450 ป ใน

อดีตเคยเปนที่ประทับของกษัตริยทิโรลสมยัของกษัตริยแมก็ซิมิเลีย่นที่ 1 

กับพระนางมาเรยีเทเรซา เชื่อกันวาหลังคากาํแพงน้ีประดบัดวยโลหะหุม

ทองแดงจํานวนกวา 3,450 แผน ตามขอบประตแูละหนาตางประดบัดวย

ภาพเขียนสวยงาม ถือเปนสัญลักษณที่สําคญัของเมืองและมีอาคาร

บานเรือนหลากหลายสทีี่ปจจุบันเปนรานคาหลากหลายประเภท ถายรูปกับ

ซิตี้ทาวเวอร จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถงึจัตุรัสเมือง ที่มีเสาอันนาเซาเลอ

ตั้งอยู ถือเปนจุดศูนยกลางของเมืองที่มผีูคนแวะเวยีนมาถายภาพกันมาก

ที่สุด (ในชวงวนัที ่25 ธ.ค. รานคาอาจจะปดหมดเนื่องจากเปนวนั

ครสิตมาส)  

 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ซาลสเบริก Salzburg  เมืองแหงศิลปนเพลง ซึ่ง

เปนสถานที่ของเดก็อจัฉริยะโมสารตที่เพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ป ในป 

2006 ทีผ่านมาและยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลกอยาง The 

Sound of Music ที่โดงดัง รวมถึงยังเปนเมอืงที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรม

แบบบาร็อค และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย (ใชเวลาประมาณ 

2.30 ชั่วโมง)  

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 



 

วนัทีส่ี ่  26 ธ.ค.61 ซาลสเบริก-ฮอลสตทั-เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานเดินขามแมน้ําซาลสอัคชเพ่ือเดินเลนชมเมืองเกาของ ซาลสเบริก สู

จัตุรัสกลางเมืองเพ่ือถายรูปคูกับอนเุสาวรียโมสารต  ชมมหาวิหารใหญ

กลางเมืองหรือมหาวิหารแหงเมืองซาลสเบิรก สรางขึ้นตั้งแตสมัยเรอเนอ

ซองสตอนปลายตอบาร็อคตอนตน ถือเปนโบสถบาร็อคยุคแรก โดยสราง

ขึ้นใหมเพ่ือแทนโบสถหลังเดิมที่ถกูไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถกู

ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที ่2 ถลมเสียหาย แตตอมาไดรับการบรูณะให

งดงามดังเดิม เดินเลนบนถนนเกไตรเด ทีม่ีบานเรือนเรียงราย ซึ่งถกูสราง

ขึ้นชวงในศตวรรษที ่15-18 ลักษณะเดนคือมีลานบานที่มีหลังคาสวยงาม 

ปายเหล็กทีบ่งบอกชื่อรานคาหรือบานเรือนที่ทําดวยมือและกรอบหนาตางที่

เปนภาพปูนแกะสลกั ปจจุบันเปนยานชอปปงที่มรีานคแบรนดเนมมากมาย

และเปนทีต่ั้งของบานเกิดของโมสารต ที่เพ่ิงฉลองครบรอบ 250 ปเมื่อป 

2006 ตั้งอยูบนถนนเสนน้ีดวย โมสารทเกิดทีน่ี่และอยูในบานเกิดแหงนี้

มากกวา 20 ป ตอมายายไปอยูอีกหลังหนึ่ง บานหลังนี้จึงถกูดัดแปลงใหเปน

พิพิธภัณฑในเวลาตอมา ซึ่งบานหลังนี้ไดรบัการออกแบบโดย Robert 

Wilson นกัศลิปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบ 

 ใหเหมือนกับตอนที่โมสารทยังมชีีวติอยู ผานชมสวนมริาเบลที่งดงามซึ่งเดิม

เปนสวนในพระราชวงัเดิม บนถนนฝงขวาจะเปนบานเกิดของคตีกวีชื่อดัง

กองโลก (เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบสันํานักทองเที่ยวเขาในเขต

บริเวณเมืองเกา)  จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ฮอลสตทั Hallstatt (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีอากาศทีแ่สน

บริสุทธิ์และสวยงามรมิทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของ

เมืองนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก เรียกได

วาฮอลสตัทเปนเมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่

เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 800-400 กอนคริสตกาล และยังมี

ทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย นําทานเดินเทา

เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรยีกวา “ซี สตราซ” See Strasse 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดานมรีานขายของทีร่ะลึก ที่ศลิปนพ้ืนบาน

ออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย 

บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนาผาลดหลัน่กันเปนชั้นๆ และบานแตละ

หลังลวนประดบัประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของ

ถนนซ ีสตราซ ทานจะไดชมจตัุรัสประจําเมอืงซึ่งเปนลานหินขนาดยอม 

ประดับดวยน้ําพกุลางลาน และอาคารบานเรือนที่สวยงาม อิสระใหทานได

พักผอนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



 
บาย นําทานเดินทางสูกรงุเวยีนนา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมือง

หลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มคีวามโรแมนติกมากทีสุ่ดเมือง

หนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ ที่สะทอนถึงวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทั่วเมือง เวียนนา ยงัเปน

เมืองใหญที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแมน้ําสายสําคัญของยโุรปคอืแมน้ํา

ดานูบไหลผาน เวียนนาจึงเปนทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการปกครอง

ของประเทศ และมีความสําคัญในระดับนานาชาต ิโดยเปนสถานทีต่ั้งของ

หนวยงานขององคการสหประชาชาติหลายแหง อาทิเชน United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเปนทีต่ั้งของสํานักงาน

สหประชาชาติที่สามของโลกอกีดวย  นําทานเดินทางผานชมทัศนียภาพ

สองขางทางผานถนนสายวงแหวน เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุง

เวียนนาที่แวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมเกาแก อันงดงาม อาทิ โรง

ละครโอเปราที่สรางขึน้ในระหวางปค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบิรก 

กลุมอาคารที่เคยเปนทีป่ระทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแต

คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1873-

1883, พระราชวังเบลวาแดร, สวนสเตราสและโบสถเซนตสตีเฟน เปนตน 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

วนัทีห่า   27 ธ.ค.61 เวยีนนา-Parndorf Outlet (ออสเตรยี)-บดูาเปสต 

(ฮงัการ)ี 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานเขาชมความงดงามของ พระราชวงัเชรนินบรนุน พระราชวังฤดรูอน

แหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดใน

ยุโรป ที่มกีารตกแตงหองดวยศลิปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค 

หรือศิลปะประยกุตจากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ 

ประดับอยูอยางวจิิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพ

ที่ใด ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตสมัยพระเจาโยเซฟที ่1 เปนผูดําริในการสรางใหมี

ความหรูหราโออาเทียบเทากับพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศสเปน

พระองคแรกแตพระราชวังเดิมไดรับความเสียจากการทําสงครามจึงไดมี

การกอสรางและบูรณะขึ้นมาใหมโดยสถาปนิกประจาํราชสํานักและมกีาร

สานตอการกอสรางมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณในสมยัจักรพรรดินีมาเรีย 

เทเรซา ในป 1749 โดยพระราชวังแหงนี้มหีองตางๆ มากมายกวา 1,400 

หอง สีที่โดดเดนคือสีเหลืองซึ่งเปนสีสัญลกัษณแหงความเรืองโรจนของ

ระบอบราชาธิปไตยภายใตราชวงศฮับสบวรก ทําใหเวียนนามคีวามโดด

เดนจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโกในป ค.ศ.



 
1996  จากนั้นนําทานชมเมืองเวียนนา และมีเวลาใหทานเก็บภาพความ

สวยงาม อาท ิพระราชวังฮับสเบิรก, พระราชวังเบลวาแดร หรือศาลาวา

การเมืองของกรุงเวียนนา เปนตน ใหทานไดเดินเลนยานใจกลางเมืองบน

ถนนคนเดิน คารทเนอรสตราเซ ถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวาง

ถนนวงแหวนริงสตราเซกับจตัุรัสสเตฟาน ซึง่เปนยานชอปปงสายสําคัญ

ของเวียนนา ที่มีหางสรรพสินคา รานคาตางๆ มากมายเรียงรายตลอดสอง

ขางทางของถนน อิสระทานชอปปงสินคาชัน้นําของยุโรป ประเภทเครื่อง

แกวอติาลี คริสตลัเจียระไน เสื้อผาแบรนดเนมยอดนิยม นาฬิกาสวิสแท ของ

ที่ระลึกตางๆ  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมอืงพารนดอรฟ อิสระใหทานชอป

ปง แมค็อาเธอรเกลนดไีซเนอรเอาทเลท็ (McArthur Glen Designer 

Outlet)   (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี เอาทเล็ตแหงแรกของประเทศ

ออสเตรีย และเปนแหลงชอปปงใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคาแบ

รนดชื่อดังตางๆ จากทกุมุมโลก มีใหเลือกมากมายอาท ิเชน รองเทา เสื้อผา 

เครื่องประดบั ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมาย (เอาทเลท็ ปดทกุ

วนัอาทติย)   (เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคาของทาน อาหาร

กลางวนัอสิระตามอธัยาศยั) 

บาย นําทานเดินทางขามพรมแดน สู เมอืงบดูาเปสต เมืองหลวงของประเทศ

ฮังการ ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3ชัว่โมง)  นําทานเดินทางสูเมอืงที่มี

แมน้ําดานูบไหลผานกลางเมืองแยกเปนเมืองเกาบูดาและเมืองใหมเปสต

ออกจากกันกอนทีจ่ะรวมกันในภายหลังอันเปนที่มาของเมืองบูดาเปสต  

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 
วนัทีห่ก   28 ธ.ค.61 บดูาเปสต (ฮงัการ)ี-บราตสิลาวา (สโลวาเกยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการ ีไดชื่อวา "ไขมกุแหงแมน้ํา

ดานูบ" ดวยความงดงามของสายน้ําทีค่ั่นแบงเมืองเปนสองฝง รองรอยของ

อดีตเมื่อครั้งอยูภายใตมานเหล็กคือ เสนหอันนาหลงใหลที่ผสานไปกับ

ความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแตครั้งบรรพกาล ชมถนนเสนที่สวยงาม

ที่สุดของเมืองบูดาเปสตพรอมชมนครที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมอันล้ําคา 

ริมสองฝงแมน้ําดานูบ  นําทานถายภาพ ณ ฮโีรสแควร หรืออนุเสาวรีย

จัตุรัสวีรชน ซึ่งเปนอนุเสาวรียที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1896 เพื่อเปนอนุสรณ

ครบรอบ 1,000 ป แหงชัยชนะของฮังกาเรียน  เสาสูงตระหงานของ

อนุสาวรียเปนทีต่ั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรยีล อันเปนสัญลักษณของ

คริสตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสูงเปนที่ตั้งของรปูหลอผูนําของชนเผาทั้ง 7 ที่

รวมกันกอตั้งอาณาจกัรฮังการีขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที ่9  จากนั้นนาํทาน

ถายภาพกับภายนอกของ ปอมปราการ Fisherman’s Bastion ซึง่สรางขึ้น



 
ตั้งแตปค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน สรางขึ้นไวเพื่อราํลึกถึง

ความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีพจากการรกุรานของมองโกล บน

ปอมแหงนี้ถือไดวาเปนจุดชมววิรอบเมืองบดูาที่สวยที่สุด สามารถชมความ

งามของแมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคาร

รัฐสภาฮังการรีิมแมน้ําดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ (ทานสามารถเลือกชําระ

คาขึ้นชมวิวไดสอบถามไดจากหัวหนาทวัรหากมีเวลา)  นําทานถายรูปกับ

ภายนอกของโบสถแมทธิอัส Matthias Church ซึ่งโบสถนี้เคยใชจัดพธิีสวม

มงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทธิอัส 

ซึ่งพระองคทรงเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของ

พระองคถือวาเปนสมยัฟนฟูศิลปวิทยาอยางแทจริง สิ่งกอสรางที่งดงาม

เกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลกจากองคการยูเนสโกเรียบรอยแลว รวมทั้งชมแมน้ําดานูบแมน้ํา

ดินแดนโรแมนตคิของประเทศฮังการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและ

อาคารสถาปตยกรรมตาง ๆ ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝงแมน้ํา

ดานูบ มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย และรับการยกยองวาเปนเมืองโรแมนติ

กบนสายน้ําแหงหนึ่งของโลก จากนั้นนําทาน ลองเรอืแมน้าํดานบู แมน้ํา

ดินแดนโรแมนตคิของประเทศฮังการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและ

อาคารสถาปตยกรรมตาง ๆ ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝงแมน้ํา

ดานูบ มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย และรับการยกยองวาเปนเมืองโรแมนติ

กบนสายน้ําแหงหนึ่งของโลก   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมอืงบราตสิลาวา  (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง)  นครหลวงแหงสาธารณรฐัสโลวาเกยีหรอืสโลวคั เปน

เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญที่สุดของประเทศสโลวัค ทีต่ั้งอยูรมิฝงแมน้ํา

ดานูบ รวมทั้งเปนเมืองทีม่ีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมภิาคยุโรปกลาง มี

ประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝงแมน้าํดานูบ 

ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรยีและฮังการ ีเมืองนี้ตั้งอยูหาง

จากกรุงเวยีนนาเพียง 50 กโิลเมตร เปนเมืองที่มีความโดดเดนทางดาน

สถาปตยกรรมโดยจะพบเห็นไดมากในเขตเมืองเกา นําทานน่ังรถผานชม 

รัฐสภา, หนวยงานภาครัฐตางๆ, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบนั

วัฒนธรรม ฯลฯ ทีล่วนแลวแตมคีวามสัคัญทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและ

การศกึษา รวมถึงสํานักงานใหญของสถาบนัทางธุรกิจและการเงนิขนาด

ใหญของสโลวาเกียจาํนวนมาก เน่ืองจากเมืองน้ีเคยตกอยูใตอํานาจของ

หลายชาต ิเชน ออสเตรีย ฮังการ ีเยอรมัน จึงมีชื่อเรยีกในภาษาอื่นๆ 

มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเกา) เพรสส

บูรก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  นําทานถายรูปกับปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปราสาทนี้เปนอาคารทรง

สี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล รมิฝงแมน้ําดานูบสรางขึ้นตั้งแต



 
สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถกูเพลิงไหมเสียหาย จากนั้นมกีารกอสราง

เรื่อยมา และมกีารกอสรางใหมอีกครั้งในป 1956-1964 ซึ่งทานสามารถชม

ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมมุของปราสาทแหงนี ้

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

วนัทีเ่จด็  29 ธ.ค.61 บราตสิลาวา (สโลวาเกยี)-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู กรงุปราค เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชค็ นคร

หลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมียที่โดงดังในอดตี ตั้งแตยุคสมัยของกษัตริย

ชารลสที ่4 ไดสรางใหปราคกลายเปนหนึ่งในนครที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่ง

ของยุโรป (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ผานชมทัศนียภาพสอง

ขางทางจนถึงกรุงปราค เมืองหลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค ปจจุบันเปนเมือง

ทองเที่ยวชื่อดังที่ไดรบัความนิยมมากที่สุดแหงหนึ่งในกลุมยุโรปตะวันออก 

เปนเมืองที่นาตื่นตาตืน่ใจ พรั่งพรอมไปดวยศิลปะ ดนตร ีการเตนรํา 

ภาพยนตรและละครเวที ทั้งยังเปนอัญมณีแหงสถาปตยกรรมยุโรปขนาน

แท เปนเมืองที่มีความสวยงามและโรแมนตกิ เปนเมืองทีร่อดพนจากภยั

สงครามในอดีตและไดรับการอนรุักษไวเปนอยางดี และไดรับการขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 1992   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานชมความสวยงามของกลุมปราสาทแหงกรุงปราค ทีต่ั้งอยูบนเนินเขา

ริมฝงแมน้ําวลัตาวาอดีตที่ประทับ  ของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่

ทําการของคณะรัฐบาล  นําทานชมววิสวยบนเนนิเขาที่สามารถ   มองเห็น

ตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝงแมน้ํา ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด 

ที่ทานจะ  เห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ อีกดวย นําทานเขาชมเขตของตวั

ปราสาท ซึ่งบริเวณเดยีวกันมมีหาวหิาร  เซนตวติสั ตั้งอยูในยานปราสาทปราค 

สรางในสมัยพระเจาชารลสที ่14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส    Matthias of 

Arras เปนที่เก็บมงกฎุเพชรซึ่งทําขึ้นในสมยัพระเจาชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจรญิ

   สูงสุดจนทําใหเมืองปราค เปนการสรางแบบสถาปตยกรรมโกธิคทีไ่ด

ตกแตงประดับประดาไปดวยหัวสตัว  ประหลาดมากมายที่ทาํดวยหินตั้งอยูบน

หลังคาและปากทอรางน้ําฝน นอกจากนั้นมหาวิหารแหงน้ียังมีหอง  สําหรับ

สวดมนตเล็กที่อยูดานขางรอบๆ และสิ่งหนึง่ที่นาทึ่งของหองสวดมนตเล็กของ เซนต เวน

เซสลาส คือ  กําแพงฝาผนังที่ประดบัดวยพลอยและหินทีม่ีสีสันสดใสระรานตา  

นอกจากนีร้อบๆตวัปราสาทมีจุดที่นาสนใจ  อยูหลายแหงอยางเชนโบสถเซนต

จอรจ และถนนโกลเดนเลนซึ่งเปนหองแถวรานคาเล็กๆ ตั้งอยูเรียงราย ซึ่ง 

 ครั้งหน่ึงในอดีตหองแถวเหลานี้เคยใชเปนบานพักของทหารยามเฝาพระราชวัง 

ใหทานถายภาพของปราสาท  อันสวยงาม  พรอมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงาม

ของ สะพานชารลส ทีท่อดขามแมน้ําวลัตาวา สัญลกัษณที ่  สําคัญของปราคที่



 
สรางขึ้นในยุคของกษตัริยชารลสที ่4 ปจจุบนัเปนสถานที่ที่เหลาศลิปนตางๆ นําผลงาน

มา  แสดงและขายใหกับนกัทองเที่ยวและผูที่สนใจ 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

วนัทีแ่ปด 30 ธ.ค.61 ปราค (สาธารณรฐัเชค็)-นเูรมเบริก-แฟรงคเฟรต (เยอรมนั) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

จากนั้นนําทานออกเดนิทางขามพรมแดนสู เมอืงเนนิรแบรก หรอืนเูรมเบริก 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) อีกหนึ่งเมืองแสนสวยนารักๆ ของ

เยอรมันเมืองเกาทีม่ีสถาปตยกรรมที่สวยงามอีกแหงหนึ่ง ผานชมวิวทิวทัศน

อันงดงาม เมืองเกาแกนอยใหญที่เต็มไปดวยปราสาท วัง โบสถ จนกระทั่ง

ถึง เมือง 

นูเรมเบิรก เมืองทีต่ั้งอยูในรัฐบาวาเรีย อันมปีระวตัิศาสตรยาวนานกวา 900 

ป โดยเปนเมืองของจกัรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธ์ิในสมัยสงครามโลกครั้งที่

สอง ซึ่งอดตีเปนศูนยประชมุหลักของพรรคนาซ ี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินชมยานเมอืงเกานเูรมเบริก Nuremberg ที่มีอายุกวา 900 ป ซึ่ง

ถูกทิ้งระเบิดอยางหนักในป 1945 จากสัมพนัธมิตรแตปจจุบันไดทําการ

บูรณะขึ้นมาใหมใหงดงามดังเดิม ผานชมเมาทฮาลโรงเก็บสวยภาษีอากร

ในอดีตทีถ่ือเปนอาคารประวัติศาสตรอกีแหงหนึ่งของเมืองนูเรมเบิรก ผาน

ชมบานนัสเซา หนึ่งในตัวอยางบานขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ไดรับการ

อนุรักษไวเปนอยางดทีี่สุดหลังหนึ่ง นําทานแวะถายภาพบริเวณดานหนา

ของโบสถเซนตลอรเรนซ กอนนําทานเดินเลนชมเมืองบริเวณจัตรุัสกลางใจ

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  จากนั้นนําทานเดินทางสู

นครแฟรงคเฟรต Frankfurt เมืองใหญและเปนเมืองเกทเวยทางตอนเหนือ

ของเยอรมันและเปนเมืองใหญ, เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของเยอรมัน (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารไทย 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเขตเมืองรอนไฮม Raunheim (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) นําทานเขาสูที่พักระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 



 

 

วนัทีเ่กา  31 ธ.ค.61 แฟรงคเฟรต-สนามบนิ (เยอรมนั) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

ไดเวลาอนัสมควรนาํทานเชค็เอาทจากทีพ่กั จากนัน้นาํทานเดนิทางเขาสู

เขตเมอืงเกานครแฟรงคเฟรต นําทานชม นครแฟรงคเฟรต เมืองใหญที่สุด

ของรัฐเฮสสและใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศเยอรมน ีตั้งอยูริมฝงแมน้ํา

ไมน และยังเปนทีต่ั้งของตลาดหลักทรัพยแฟรงคเฟรตและธนาคารกลาง

ยุโรป และยังเปนเมืองที่ร่ํารวยที่สดุในกลุมสหภาพยุโรป นําทานชม จตรุสั

กลางเมอืงโรเมอร อันงามสงา มีบานไมทรงเยอรมัน ที่ไดสรางจําลองมาจาก

ของเกา โดยรักษารูปแบบสถาปตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไวไดอยางดี

เยี่ยม นําทานชมภายนอกของมหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟรต ที่ไดรับการ

บูรณะขึ้นมาหลังไดรับผลกระทบอยางหนักในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให

ทานเดินเลนและชอปปงยานจัตรุัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่

เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา

การเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส จุดทองเที่ยวที่

นาสนใจที่สุดจุดหน่ึงในแฟรงกเฟรต มีอาคาร 9 อาคาร ซึ่งไดรบัมาจาก

ครอบครวัพอคาครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเปน City Hall 

และถูกเชื่อมกับอาคารรอบ ๆ สถานที่แหงน้ีเปนที่ตั้งของรัฐบาลทองถิ่นมา

มากกวา 600 ป โดยทัง้ภายนอกและภายในมีการตกแตงดวยสไตลโกธิค

สมัยใหม ซึ่งมีความสวยงามเปนอยางมาก  สมควรแกเวลานาํทานเดนิทางสู

สนามบนินครแฟรงคเฟรต 

13.45 น.  ออกเดนิทางจากนครแฟรงคเฟรต โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG921 
 

วนัทีส่บิ  1 ม.ค.62 กรงุเทพฯ 

06.20 น. เดนิทางถงึทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ.... 

 

 
 
รายการทวัรอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอืน่ๆ ที่ไมคาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร  ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนของคณะเปนสาํคญั 

 
 
 
 



 

 
อตัราคาเดนิทาง  *23 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 
    

East Europe Beautiful 10 Days 5 Countries / TG  

เที่ยวครบสตูร 

เยอรมนั-ออสเตรยี-ฮงัการ-ีสโลวาเกีย-

เชค็ 

ราคารวมตัว๋

เครื่องบนิ 

ราคาไมรวมตัว๋

เครื่องบนิ 

ผูใหญ ทานละ 63,900 36,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 
61,900 36,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 

ทาน เสริมเตียง 
59,900 34,900 

พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 8,900 8,900 

**ไมรวมคาบริการดานวซีาและคาบริการทานละ 2,900 บาท //  

คาทิปคนขบั, ทิปไกดทองถิน่และคาทิปหวัหนาทวัร ทานละ 2,300 

บาท   

ชาํระพรอมคาทวัรกอนเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคาภาษนี้าํมนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอนญุาตใหเดก็อายตุ่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมเีตียง

เสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ
 อตัราคาเดนิทางนีต้องมจีาํนวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจาํนวนไมต่าํกวา 30 ทาน และ

จะตองชาํระมดัจาํ หลงัจากยนืยนั 
การจองทวัรทนัท ี

 กรณทีานทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรวมเดนิทางโดยไมใชตัว๋โดยสารตาม
รายการทวัรหรอืของทางบริษทัทวัร  กรณุาแจงลวงหนาเนือ่งจากมกีารเกี่ยวของ
กับการยื่นวซีา ซึง่ผูเดนิทางไมสามารถยืน่วีซาพรอมคณะได  

 กรณทีานทีต่องการอยูตอ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอกีครัง้ของสายการบนิ ไม
สามารถเปลีย่นสนามบนิทีบ่นิออกได และอยูตอไดไมเกิน 7 วนั นบัจากวันกลบัออก
จากยโุรป มคีาธรรมเนียมในการเลือ่นตัว๋กลบั ทานละ 4,500 บาท หากเปลีย่นแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอกีได และการยืน่วีซาไมสามารถยื่นพรอมคณะได หากมี
การเดนิทางตอไปยงักลุมเชงเกนอืน่ ทานจะตองตรวจสอบเมอืงทีอ่ยูตอวาอยูทีไ่หน
นานทีส่ดุ ทานอาจจะตองไปยื่นวซีาเชงเกนทีเ่มอืงนั้นๆ แทน บรษิัทสามารถออก



 
เอกสารสาํหรบัการยืน่วีซาใหทานไดเพียงเฉพาะตามรายการทวัรและระยะเวลา
ของคณะเทานั้น และทานจะตองดาํเนนิการดวยตวัทานเอง 

 การดาํเนนิการขอวซีาจะตองใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวมประมาณ 7-10 วนั 
ดงันั้นจงึขอความรวมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื่นขอวซีาใหครบถวน
และสมบรูณ ทัง้นีเ้พือ่เปนผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนนิการขอวซีา
และทกุทานจะตองไปแสดงตวัตอเจาหนาทีส่ถานทตูพรอมถายภาพและสแกนนิว้
มอื 

 
อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยเสนทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // แฟรงคเฟรต-
กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหนึ่งหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ,  คาอาหารและเครื่องดื่ม, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่ํากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินความคุมครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เงื่อนไขประกัน

ขึ้นอยูกับบริษัทประกนั) 
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลงิและคาประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่ 
 14 ม.ิย.2561   
 
อตัรานีไ้มรวมบรกิาร 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ

ทาน) 
 คาธรรมเนยีมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนยีมการทาํวซีาเชงเกนและงานบรกิารดานการนดัหมายและเอกสาร ทานละ 

2,900 บาท (ชาํระพรอมคาทวัรกอนออกเดนิทาง) 
 คาทปิพนกังานขบัรถ / มคัคเุทศกทองถิน่ตามเขตเมอืงเกาและพระราชวงัและหวัหนา

ทวัรเดนิทางไป-กลบัพรอมคณะ ทานละ 2,300 บาท (ชาํระพรอมคาทวัรกอนออก
เดนิทาง) 

 คาบริการพนักงานยกกระเปาทุกแหง  
 คาอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการหรือคาใชจายสวนตัวนอกเหนือจาก

รายการทีร่ะบ ุเชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพ่ิมเองคาโทรศพัท คาซกัรีดฯลฯ 
 คาบริการน้ําดืม่ระหวางทัวร (ไมมีน้ําแจกระหวางการเดินทางของทัวร) 
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนยีมวซีา หรือ

คาบริการอื่นที่เกีย่วกบัวีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขาประเทศของคนตางชาต ิหรือ คนตางดาว 



 
 คาประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุรายแรงใน

ตางประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเตมิได 

 
การชาํระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน 
สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมด

กอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
คามัดจําทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 

o หากมีการยกเลกิจะตองแจงทางบรษิัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทํางาน มิฉะนั้น
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

o หากผูโดยสารทานใด ยื่นวซีาแลวไมไดรับการอนุมตัิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 

20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
o หากผูโดยสารทานใด วซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคา 
มัดจํา หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนคาทัวรทั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทีผู่เดินทางกําลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณตางๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทาง
ตามกําหนดได บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบัการยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททวัรติดตอวาสามารถคืนเงิน
ได 

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

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่สถานทตูงดออกวซีา อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขาเมืองใหกบัชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พาํนักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา 
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบนิผูใหบริการจะเปน
ผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณชิย ซึ่งจะรบัผิดชอบตอการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามทีส่ายการบินกําหนด 

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 หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

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 หากเปนชวงอีสเตอร. ชวงคริสมาสตหรือปใหม เปนชวงวันหยุดของชาวยโุรป รานคา

ปดเปนสวนใหญ ดังนัน้ขอใหพิจารณากอนการจองทวัร 
 

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  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่าํ  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก

และหองพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมือง

เพ่ือใหเกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ

เปนหองที่มีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแต

ละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารในการขอวซีา  (โดยยืน่ขอวซีาทีส่ถานทูต
เยอรมนั) 

ใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวม 15 วนั 
-    ผูยืน่คาํรองขอวซีาทุกทาน จะตองมาแสดงตวัดวยตวัทานเองเพือ่ ถายรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยยืน่วซีาของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะตองมกีารนดัหมายไวลวงหนา และไมสามารถยนืยนัได

หากไมมกีารทาํนดัหมายไวกอน (วนัและเวลานดัหมายเปนไปตามกฎและ

เงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกขอมลูในแบบฟอรมใหครบถวนสมบรูณเพือ่ทาํการนดัหมายการยืน่

วซีา 

-    ในวนัยืน่วซีาหากผูสมคัรไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนําเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคาใชจายในการถายเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถายรปูเพิม่เติมใดๆ ผูสมคัรจะตองเปนผูชาํระคาใชจาย

นัน้ๆ ดวยตนเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกวา 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรบัวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปลีย่นหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรยีมเลมเกาใหดวยเนื่องจาก

ประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคาํรองขอวซีา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับริษัททวัร 

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

o รปูถายสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จาํนวน 2 รปู เนนขนาดใบหนา  

***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยืน่วซีา*** 
1. สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทตูพิจารณาวซีา  

2. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีา

ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยูเทาน้ัน 

3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ กรณผีูเดินทางทานใดมีการใชหนังสือเดินทางเดนิทางระหวางกรุปยื่นวซีา ผู

เดินทางตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ    ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน 



 
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เน่ืองจากสถานทตูจะตองสแกนรูปลงบนวซีา (ไมควรสวม

เสื้อสีขาว)   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครือ่งประดับ 

บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนส
ชนิดสีหรือบิก๊อายส ** 

 
o สาํเนาทะเบยีนบาน และสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชน 
- กรณเีปนเดก็ อายตุ่าํกวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปน

ภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไมเกิน 20 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทตู

ขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

 

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

 
o หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบงชี้การมอีาชพีและมรีายไดของผู

เดนิทาง 
- กรณลีูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมรีายละเอียดการเขาทาํงาน, อตัราเงินเดือน, ตําแหนงงาน 
เปนตน และมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานใหชดัเจนหรอืพกัรอนให
ชดัเจนดวย  และหนงัสอืรบัรองการทาํงานตองออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วี
ซา 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใชหนังสือรับรองการทาํงานเปนภาษาองักฤษเทานั้น 
(ตัวจริง) โดยระบตุําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปทีเ่ริ่มทํางานกบั
หนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุนัลาและ สาํเนา
บตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุและหนงัสอืรบัรองการทาํงานตองออกมาเกนิ 1 เดอืน
นบัจากวนัยืน่วซีา 

- กรณเีปนเจาของกจิการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สาํเนากรมพฒันาธุรกิจ
การคา หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรองความเปนเจาของกจิการ โดยจะตองคดัมาไมต่าํ
กวา 3 เดือน พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- 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) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจาํตัวนกัเรยีนหรือสําเนาบัตร
นักเรียน กรณีเปนเดก็เล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- หนงัสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และสาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออม
ทรพัยสวนตวัแสดงชือ่เจาของบญัช ีอพัเดทไมเกิน 15 วนันบัจากวันยื่นวซีา 
ถายสาํเนายอนหลงั 6 เดอืนพรอมสาํเนาหนาบัญชหีนาแรกทีม่ชีือ่เจาของ
บญัช ี

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดอืนหายไป ขอใหออกเปน statement 
จากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมต่ํากวา 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวซีา หากใช statement แลวยังคงไมมกีารเคลือ่นไหวทุกเดือน 
ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลกัษณอักษรชีแ้จงเปนภาษาอังกฤษ ตาม
ความเปนจริง อาท ิไมมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะ
เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตละบุคคล เปนตน  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรณุาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของ
เลมเกาทีต่อ พรอมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ดวย อาทิ เชน บัญชีเงนิฝากประจํา เปนตน 

- กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 
ฉบับและตองทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวพรอมระบุ
ความสัมพันธชีแ้จงตอสถานทูตดวย อยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา 
จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตวัประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลว
ก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองขอหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชีแ้จงเพื่อรับรองการเงินพรอมระบชุื่อและ
ความสัมพันธชีแ้จงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทตูไมรบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเหน็วามี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอนเมือ่
กลบัสูภมูลิาํเนา  

 

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

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 



 
- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตองมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 

- หากเดก็ไมไดเดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกดัเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพ่ือรับรองแกบตุรดวย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอยีดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศใน
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 

 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวซีา ทานตองแจงความจาํนง
แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณทีานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกาํหนดวนั
ยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทตูตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 

*** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวซีาอันเน่ืองมาจากหลกัฐาน
ในการขอยื่นวซีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทวัร
ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภยัของผูเดินทางเปนหลกั                   

 

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

 



 

 

กรอกขอมูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซีาเขายโุรป 
หากมรีายละเอียดใดๆ ทีไ่มเหมอืนกบัความเปนจรงิหรอืไมเหมอืนกบัตอนนาํ

เอกสารสงยืน่คาํรองขอวซีา ทางศนูยยืน่หรอืสถานทูตขออนญุาตเรยีกเกบ็

คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมลูในระบบออนไลน จดุละ 200 

บาท / ทาน 

กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาท ิเกษียณ / แมบาน / อาชพี

อิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศกึษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรยีบรอย 

 
 

 


