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ทวัรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรยี เชค สโลวาเกยี ฮังการ ี9 วัน (EK)
ทัวรย์ุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกยี เชค เยอรมัน ยุโรปตะวันออก , 9 วัน , 4-12 พฤษภาคม 2566 , 3-11 มถิุนายน 2566 , 27 กรกฎาคม-4
สงิหาคม 2566 , 11-19 สงิหาคม 2566

Courtyard by Marriott Linz  , Park Inn By Radisson Budapest  , Four points by Sheraton Muenchen Arabellapark
 , Holiday Inn Salzburg City  , Clarion Congress Hotel Prague  , Austria Trend Park Hotel Schonbrunn

มวินคิ – จตัุรสัมาเรยีนพาซ – พเิศษกบัเมนูขาหมเูยอรมนั+เบยีร ์(เยอรมนั)– เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์– ซาลสเบริก์ 
(ออสเตรยี)– สวนมริาเบล – บา้นโมสารท์ – ทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์– ลนิซ ์– จตัุรสั – ฮอบทพ์ลาซ (ออสเตรยี)- ลนิซ ์–

เชสกคีรมุลอฟ – ปราค – มหาวหิารเซนตว์ติุส – สะพานชาลส ์– หอนาฬกิาดาราศาสตร ์– จตัุรสัเมอืงเก่า (สาธารณรฐัเช็ก)-
ปราค – บราตสิลาวา่ – เทยีวชมเมอืงบราตสิลาวา่ – บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี-บูดาเปสต ์– ป้อมปราการฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน –
ลอ่งแมน่้าํดานูบ –  จตัุรสัวรีบุรษุ –– ชอ้ปปิงถนนคารท์เนอร ์– เวยีนนา (ออสเตรยี)– พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์– Designer

Outlet Parndorf

 

กาํหนดการเดนิทาง
พฤษภาคม 2566
4-12
มถิุนายน 2566
3-11
กรกฎาคม 2566
27 ก.ค.-4 ส.ค.
สงิหาคม 2566
11-19

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัท ี1
กรุงเทพฯ – มวินคิ

20.30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ EMIRATES(เอมเิรตส)์ สงัเกตปุ้าย กราเซยี กรุ๊ป
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระบัตรทนัีงขนึเครือง

วนัท ี2
มวินคิ – จตัรุสัมาเรยีนพาซ – พเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมนั+เบยีร ์(เยอรมนั)

02.00 น.
ออกเดนิทางสู ่นครมวินคิโดยเทยีวบนิท ีEK 377/ EK 49 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิดไูบ บรกิารอาหารและเครอืงดมืตลอดเทยีวบนิ

13.15 น.
เดนิทางถงึ เมอืงมวินคิ หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ใจกลางนครมวินคิ เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
(รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนงึในเมอืงมังคังทสีดุของยุโรป เมอืงตังอยู่บนแม่น ้าํอซีาร ์เหนือเทอืกเขาแอลป์

นําทา่นชม จตัรุสัมาเรยีนพาซ ย่านใจกลางเมอืงเกา่ของมวินคิ ทตัีงของศาลาวา่การเมอืงเกา่ทงีดงามดว้ยศลิปะโกธคิ
และวหิารแม่พระโบสถใ์หญ่ทมีโีดมเป็นรูปทรงคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ ณ
ย่านถนนคนเดนิซงึจะมหีา้งสรรพสนิคา้มากมายหลายแหง่

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี1) พเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมนั+เบยีร ์

ทพีกั
Four points by Sheraton Muenchen Arabellapark หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี1)

วนัท ี3
มวินคิ – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์– ซาลสเบริก์ (ออสเตรยี)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท ี2)

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 109 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาท)ี
เมอืงเล็กๆทสีวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เดนิทางผา่นเสน้ทางทมีทีวิทัศนอั์นสดุแสนโรแมนตคิ
ทา่มกลางธรรมชาตขิองเขาสงู เมอืงนีเป็นทตัีงของสองปราสาทสวยงาม คอืปราสาทโฺฮเฮนขวานเกา ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้แม็กซมิเิลยีนท ี2
( พระราชบดิาของพระเจา้ลคุวกิท ี2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน ์เป็นปราสาทซงึสรา้งตามพระจนิตนาการสว่นพระองคข์องพระเจา้ลคุวกิท ี2
บรเิวณใกลก้ันกับปราสาทจะมทีะเลสาบสวยงามทมีชีอืวา่ทะเลสาบแอลป์

นําทา่นเดนิทางขนึปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก (
หากช่วงทหีมิะตกหนกัรถบสัจะหยุดใหบ้รกิารแกน่กัทอ่งเทยีว เนอืงดว้ยเพอืความปลอดภยัทางบรษิทัฯ จะนําคณะเดนิขนึ –
ลงปราสาท เนอืงจากเวลาหมิะตกทางจะลนืและอนัตราย )

นําเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตนตั์งตระหงา่นอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย
ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิท ี2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว พระเจา้ลดุวกิทรงเป็นบคุคลทมีลัีกษณะนสิยัทลีกึลับเป็นปรศินา (eccentric)
และเป็นผูท้สีนิพระชนมใ์นสถานการณ์ทคีอ่นขา้งมเีงอืนงํา
สขุภาพจติของพระองคใ์นบันปลายอาจจะไม่ปกตแิตก็่ไม่มหีลักฐานทางการแพทยท์เีป็นทยีืนยันไดแ้น่นอน
แตส่งิททีรงทงิไวเ้ป็นมรดกแกช่นรุ่นหลังคอืงานทางสถาปัตยกรรมททีรงกอ่สรา้งรวมทังวังและปราสาทใหญ่โตททัีงหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปดว้ยจนิตนาการราวเทพนยิายหลายแหง่
รวมทังปราสาทนอยชวานชไตนซ์งึเป็นปราสาททมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กกันทัวโลก และทรงเป็นผูอุ้ปถัมภร์ชิารด์ วากเนอร์
คตีกวแีละนักเขยีนดนตรีโอเปร่าคนสําคัญของเยอรมนีชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่ง  ๆทไีดรั้บการตกแตง่อย่างงดงาม โดยการออกแบบของ
ครสิเตยีน แยงค ์จากนันนําคณะเดนิลงจากปราสาท

เทยีง
รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (มอืท ี3)

บา่ย
ไดเ้วลานัดหมายนําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงซาลสเบริก์ เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุลําดับท ี4 ในประเทศออสเตรีย
และเป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซเ์บริก์ เมอืงเกา่ของซาลทซบ์กูรก์ และสถาปัตยกรรมบาโรก



เป็นหนงึในใจกลางเมอืงทถีูกดแูลรักษาอย่างดทีสีดุในกลุม่ประเทศทพีดูภาษาเยอรมันดว้ยกัน
และไดรั้บการรับรองจากยูเนสโกขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2540 ซาลซเ์บริก์เป็นทจีดจํากันในฐานะทตัีงอยู่บนเทอืกเขาแอลป์
เมอืงแหง่มนเสน่หข์องเสยีงดนตรีและเป็นบา้นเกดิของศลิปินเอกของโลก โวฟกัง อมาดอิุส โมสารท์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (มอืท ี4)

ทพีกั
Holiday Inn Salzburg City หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี2)

วนัท ี4
ซาลสเ์บริก์ – สวนมริาเบล – บา้นโมสารท์ – ทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์– ลนิซ ์– จตัรุสั – ฮอบทพ์ลาซ (ออสเตรยี)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท ี5)

จากนนันําทา่นชมภายใน สวนมริาเบล ทเีคยใชเ้ป็นทถี่ายทําภาพยนตรเ์รือง The Sound of Music
จากนันนําทา่นเดนิขา้มสะพานขา้มแม่น ้าํซาลซาค ไปยังย่านถนนคนเดนิ นําทา่นไปถา่ยรูปบา้นโมสารท์ จากดา้นนอก
จากนันใหท้า่นอสิระเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึของฝาก

จากนนัทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลท์ทัท ์(ประมาณ 72 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมอืงทไีดช้อืวา่ตังอยู่รมิทะเลสาบทสีวยทสีดุในโลก
จนไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก ฮัลลทั์ททเ์ป็นเมอืงทอ่งเทยีวเล็ก  ๆทตัีงอยู่ทางฝังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลลทั์ทท ์(Lake Hallstatt)
หรือ ฮัลลช์ตัททเ์ทอรซ์ ี(Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภมูภิาคซาลซคั์มเมอรก์ทุ (Salzkammergut)
ภมูภิาคทางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญมากแหง่หนงึของประเทศออสเตรีย

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษสดุกับ เมนูปลาเทรา้ยา่งเกลอื (มอืท ี6)

บา่ย
อสิระใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศ เมอืงฮลัลช์ตทัท ์ซงึเป็นเมอืงทอ่งเทยีวเล็ก  ๆทมีเีสน่หค์อืความเงยีบสงบสวยงาม
จดุเดน่ทไีม่เคยเปลยีนแปลงเลยของเมอืงรมิทะเลสาบสนี ้าํเงนิแหง่นีก็คอื เทอืกเขาสงูตระหงา่นลอ้มรอบทะเลสาบอันนงิสงบเอาไวอ้ย่างนุ่มนวล

จากนนันําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์Linz เมอืงใหญ่อันดับสามของออสเตรีย มทีตัีงอยู่รมิแม่น ้าํดานูบ
เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญและเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีแีหลง่ทอ่งเทยีวทน่ีาสนใจอยู่มากมาย

นําทา่นชมจตัรุสักลางเมอืงลนิซ ์ฮอบทพ์ลาซ Hauptplatz เป็นจัตรัุสทคีกึคักทสีดุในเมอืงลนิซ ์มหีา้งรา้นขายสนิคา้ตา่ง  ๆทังสนิคา้ทัวไป
สนิคา้พนืเมอืงจนกระทังสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย
บรเิวณกลางจัสตรัุสมเีสาหนิสขีาวสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แหง่การรําลกึการตอ่กับโรคระบาดในปี ค.ศ. 1679 และ ค.ศ. 1713
การคกุคามของสงครามในปี ค.ศ. 1683 และ ค.ศ.1703-1704 และเหตไุฟไหมค้รังใหญ่ในปี ค.ศ. 1712 ชมมหาวหิารเกา่ แหง่เมอืงลนิซ ์Old
Cathedral, Linz เป็นมหาวหิารทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงลนิซ ์ประเทศออสเตรีย สรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 1669 ถงึ 1683
โดยใชส้ถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก ในการกอ่สรา้ง
อสิระใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศบรเิวณจัตรัุสทรีายรอ้มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าโรกทสีวยงาม

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี7)

ทพีกั
Courtyard by Marriott Linz หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี3)

วนัท ี5
ลนิซ ์– เชสกคีรุมลอฟ – ปราค – มหาวหิารเซนตว์ติสุ – สะพานชาลส ์– หอนาฬกิาดาราศาสตร ์– จตัรุสัเมอืงเกา่ (สาธารณรฐัเช็ก)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท ี8)

จากนนันําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เชสกคีรุมลอฟประเทศสาธารณรฐัเช็ก (ประมาณ 209 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.)
เป็นเมอืงเกา่ทแีสนสวยและโรแมนตกิตังอยู่ในวงลอ้มของแม่น ้าํวัตตาวา่
มปีราสาทครุมลอฟซงึเป็นปราสาททมีกีารเปลยีนมอืกันครอบครองจากหลายราชวงศ ์ในยุคกลาง อาท ิโรเซนเบริก์ ชวาเซนเบริก์
เอกเกน้เบริก์นําคณะเดนิชมจดุชมววิบรเิวณระเบยีงของปราสาทครุมลอฟเมอืงมรดกโลก ซงึถูกสรา้งขนึเมอืปีค.ศ.1250



เป็นปราสาททใีหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก อยู่บนเนนิเขาอายุเกา่แกก่วา่ 700 ปี ภายในปราสาทแหง่นีประกอบไปดว้ยหอ้งตา่ง  ๆถงึ 40
หอ้ง ลานปราสาท 5 แหง่และอุทยานอกี 1 แหง่ทตัีงตระหงา่นอยู่บนเนนิเขา
ชมทัศนียภาพของตัวเมอืงจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลังเล็กหลังนอ้ย หลังคาสสีม้เรียงรายกันเป็นกระจกุๆเหมอืนบา้นตุก๊ตาทสีวยงาม

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี9)

บา่ย
นําทา่นเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ นําชม “สะพานชารล์ส”์
สะพานสญัลักษณ์ของกรุงปร๊ากทสีรา้งขา้มแม่น ้าํวัลตาวาในชว่งศตวรรษท1ี4ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ
ตลอดราวสะพานมปีระตมิากรรมหนิทรายรูปปันของนักบญุตา่ง  ๆถงึ 30 รูป

ชม “จตัรุสัเมอืงเกา่สตาเรเมสโต” บรเิวณโดยรอบ ลว้นเป็นอาคาร และวหิารเกา่แกอ่ายุกวา่ 600 - 700 ปี ทมีคีวามงดงามโดดเดน่ชม
“อนุสาวรียย์านฮุส”ผูนํ้าฝ่ายปฏริูปศาสนาซงึถูกกลา่วหาวา่เป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทังเป็น 

ชม“หอนาฬกิาดาราศาสตร”์ททีกุ  ๆ1 ชวัโมงจะมตีุก๊ตาสาวกพระครสิต ์(12 Apostles) ออกมาเดนิผา่นหนา้ตา่งเล็กๆ
ดา้นบนจากนันอสิระกับการเดนิเลน่ หรือชอ้ปปิงสนิคา้ทรีะลกึพนืเมอืงไตลเ์ช็ค และโบฮเีมยีน อาทเิชน่เครืองแกว้สตีา่งๆตุก๊ตาหุน่กระบอกฯลฯ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี10) พเิศษกบัเมนูขนึชอื เป็ดโบฮเีมยีน

ทพีกั
Clarion Congress Hotel Prague หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี4)

วนัท ี6
ปราค – บราตสิลาวา่ – เทยีวชมเมอืงบราตสิลาวา่ – บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท ี11)
นําทา่นออกเดนิทางสู ่กรุงบราตสิลาวา่ (ประมาณ 328 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.) นครหลวงของประเทศสโลวาเกยี
และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศบราตสิลาวา่ ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องสโลวาเกยีบน 2 ฝังของแม่น ้าํดานูบ
มอีาณาเขตตดิกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จงึเป็นเมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทมีอีาณาเขตตดิตอ่กับ 2 ประเทศ
เมอืงนีและเวยีนนายังเป็นเมอืงหลวง 2 แหง่ทตัีงอยู่ใกลก้ันมากทสีดุในยุโรป โดยตังอยู่หา่งกันไม่ถงึ 60 กโิลเมตร
บราตสิลาวาเป็นศนูยก์ลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกจิของสโลวาเกยี เป็นทตัีงของทําเนียบประธานาธบิด ีรัฐสภา
และหน่วยงานภาครัฐตา่ง  ๆและยังเป็นทตัีงของมหาวทิยาลัย พพิธิภัณฑ ์โรงละคร หอศลิป์ และสถาบันอนื  ๆทมีคีวามสําคัญทางเศรษฐกจิ
วัฒนธรรม และการศกึษา รวมทังสํานักงานใหญ่ของสถาบันทางธรุกจิและการเงนิขนาดใหญ่ของสโลวาเกยีเป็นจํานวนม

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี12)

บา่ย
นําทา่นชมเมอืงเกา่ ชมประตไูมเคลิ จตัรุสัเมอืงเกา่ ทวีา่การเมอืง โรงละคร โบสถเ์ซนตม์ารต์นิอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบราตสิลาวา่
ไดเ้วลานัดหมายนําทา่นออกเดนิทางสู ่กรุงบูดาเปสต ์(ประมาณ 200 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมอืงหลวงของประเทศฮังการี
และเป็นศนูยก์ลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม และการคมนาคมขนสง่ของประเทศ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี13) ลมิลองซุปกูราซ เขม้ขน้ทมีสีแีดงสดของพรกิปาปรกิา้

ทพีกั
Park Inn By Radisson Budapest หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี5)

วนัท ี7
บูดาเปสต ์– ป้อมปราการฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน – ลอ่งแมน่้าํดานูบ – จตัรุสัวรีบุรุษ –– ชอ้ปปิงถนนคารท์เนอร ์– เวยีนนา (ออสเตรยี)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท ี14)
นําทา่นเดนิทางผา่นชมุชนโรมันโบราณชม ป้อมปราการฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน ทสีะทอ้นประวัตศิาสตรก์ารสรา้งชาตฮัิงกาเรียน
สรา้งขนึเพอืระลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติปกป้องบา้นเมอืงในตอนทถีูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242



ซงึสรา้งขนึตังแตปี่ ค.ศ. 1905 เป็นจดุชมววิทวิทัศนร์อบเมอืงทสีวยทสีดุ สามารถชมความงามของแม่น ้าํดานูบไดแ้บบพาโนราม่า
มองเห็นสะพานโซแ่ละอาคารรัฐสภาฮังการีรมิแม่น ้าํดานูบทงีดงามตรงึตาประทับใจกับการทไีดม้าเยือน “บดูาเปสต”์
นครหลวงอันงดงามแหง่สาธารณรัฐฮังการี บรเิวณนียังเป็นทตัีงของ โบสถแ์มทเทยีส เป็นโบสถใ์หญ่เกา่แกอ่ายุ 700 ปี
ทไีดรั้บขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก โบถสแ์หง่นีตังชอืตามพระนามของกษัตรยิแ์มทเทยีส กษัตรยิผ์ูย้งิใหญ่แหง่ฮังการี
เมอือดตีโบสถแ์หง่นีเคยเป็นสถานทปีระกอบพระราชพธิเีถลงิราชสมบัตขิองกษัตรยิแ์หง่ฮังการี แตใ่นชว่งทฮัีงการีถูกรุกรานจากกองทัพเตริก์
สมบัตสิว่นใหญ่ถูกขนออกไปและถูกเปลยีนสภาพใหเ้ป็นมัสยดิหลักของเมอืงภายใตก้ารปกครองของตรุกใีนปี ค.ศ. 1541
และในชว่งสงครามขับไลก่องทัพเตริก์ โบสถแ์มนเทยีสไดรั้บความเสยีหายเป็นอย่างมาก
กระทังเมอืสงครามสงบลงจงึมกีารบรูณะโบสถแ์มทเทยีสใหก้ลับมายงิใหญ่และงดงามดังเดมิ มหีลังคาสลับสอัีนสวยงามตามสไตลนี์โอ-โกธกิ
สว่นดา้นในโบสถป์ระดับประดาไปดว้ยภาพเขยีนสแีละกระจกสทีบีอกเลา่เรืองราวทางศาสนาทแีสนงดงาม และยังมี
อนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นท ี1
ปฐมกษัตรยิข์องชาวแมกย่ารตั์งเดน่เป็นสงา่ใหไ้ดช้มกันเป็นอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ผลงานประตมิากรรมทงีดงามของศตวรรษท1ี1

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงและของทรีะลกึตามอธัยาศยั
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพอืลงเรอืลอ่งแมน่้าํดานูบ แม่น ้าํสายโรแมนตกิ มนตเ์สน่หไ์ม่เสอืมคลาย
เพลดิเพลนิกับววิทวิทัศนข์องธรรมชาตติลอดจนอาคารบา้นเรือนและความเป็นอยู่ของผูค้นสองฟากฝังแม่น ้าํดานูบ ณ กรุงบูดาเปสต ์โดยเฉพาะ
อาคารรฐัสภาฮงัการ ีถอืวา่สญัลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตังโดดเดน่อยู่รมิแม่น ้าํดานูบบนฝังเปสต์
เป็นอาคารรัฐสภาทชีาวฮังกาเรียนภมูใิจวา่เป็นอาคารรัฐสภาทสีวยทสีดุในโลก เพราะตัวอาคารมคีวามสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-
โกธกิทดีคูลาสสคิดว้ยหลังคาสแีดง อาคารรัฐสภาแหง่นีเรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบรูณ์
โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอทิธพิลมาจาก อาคารรัฐสภาแหง่ลอนดอนสหราชอาณาจักร 
จากนันนําทา่นชม จตัรุสัวรีบุรุษ สถานทแีหง่นีเป็นลานโลง่กวา้งขนาดใหญ่ทมีอีนุสาวรียแ์หง่สหัสวรรษตังตระหงา่นอยู่กลางลานฮโีร่แควร์
อนุสาวรียแ์หง่นีสรา้งขนึเพอืเฉลมิฉลองการกอ่ตังอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี
เสาสงูตระหงา่นของอนุสาวรียเ์ป็นทตัีงของรูปหลอ่เทวทตูกาเบรียล
อันเป็นสญัลักษณ์ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิทเีป็นดังหลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสงูเป็นทตัีงของรูปหลอ่ผูนํ้าของชนเผา่ทัง 7
ทรี่วมกันกอ่ตังอาณาจักรฮังการีขนึเมอืครสิตศ์ตวรรษท ี9

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี15)

บา่ย
จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา (ประมาณ 244 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 40 นาท ี)
เมอืงหลวงของประเทศออสเตรียและในอดตีเป็นศนูยก์ลางอํานาจของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน
เมอืงแหง่ดนิแดนในฝันของนักทอ่งเทยีวอกีมากมายทตีา่งพากันมาเยือน ดนิแดนอันแสนโรแมนตคิเป็นศนูยก์ลางทังเศรษฐกจิและการปกครอง
มปีระชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มแีม่น ้าํดานูบไหลผา่น เวยีนนายังเป็นทตัีงของหน่วยงานในสหประชาชาตหิลายแหง่ เชน่ United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO) และองคก์รระดับนานาชาตหิลายแหง่ เชน่ โอเปก (OPEC)
นําทา่นเดนิชอ้ปปิงย่านใจกลางเมอืงย่าน ถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตราเซ ่ทมีรีา้นคา้นานาชนดิ ของแบรนดเ์นมชอืดังหลากหลายยีหอ้
และยังเป็นทตัีงของ วหิารเซนต ์สตฟีาน ซงึเป็นวหิารศักดสิทิธขิองกรุงเวยีนนา

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี16) พเิศษกับเมนู ซโีครงหมูยา่งเวยีนนา

ทพีกั
Austria Trend Park Hotel Schonbrunn หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืท ี6)

วนัท ี8
เวยีนนา – พระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์– Designer Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มอืท ี17)

นําทา่นเขา้ชมภายใน พระราชวงัเชรนินบ์รุนน์
พระราชวังฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮั์บสเบริก์ทมีคีวามสวยงามและยงิใหญ่ไม่แพพ้ระราชวังใดในยุโรปทมีกีารตกแตง่หอ้งดว้ยศลิปะในหลายรูปแบบทัง
บารอค, รอคโคโค หรือศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี จากนันนําทา่นผา่นชมเมอืงเวยีนนา
เมอืงแหง่ดนิแดนในฝันของนักทอ่งเทยีวอกีมากมายทตีา่งพากันมาเยือนดนิแดนอันแสนโรแมนตคิ โดยทจีะผา่นชมความงามของอาคารสําคัญๆ
อาท ิอาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาวา่การกรุงเวยีนนา นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีข์องสมเด็จพระนางมารยีเทรเรซา่
จักรพรรดนีิผูย้งิใหญ่ของอาณาจักร ออสโตรฮังการี และนําทา่นไปถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวงัฮอปสบ์ูรก์ ซงึเป็นพระราชวังฤดหูนาว และในปี
1938 อดอฟ ฮติเลอร ์ผูนํ้านาซเียอรมนีไดเ้ดนิทางมายังพระราชวังแหง่นีเพอืประกาศรวมออสเตรียใหเ้ป็นหนงึเดยีวกับประเทศเยอรมนี



ผูใ้หญ่ ฿89,999
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿21,000

4-12 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT294-40055 : ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกยี ฮังการี 9 วัน (EK)
฿89,999

ผูใ้หญ่ ฿89,999
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿21,000

3-11 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT294-40056 : ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกยี ฮังการี 9 วัน (EK)
฿89,999

ผูใ้หญ่ ฿95,555
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿21,000

27 กรกฎาคม-4 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT294-40057 : ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกยี ฮังการี 9 วัน (EK)
฿95,555

ผูใ้หญ่ ฿95,555
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿21,000

11-19 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT294-40058 : ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกยี ฮังการี 9 วัน (EK)
฿95,555

อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยัเพอืสะดวก และใหเ้วลากบัการชอ้ปปิงสนิคา้ตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที
จากนันใหท้า่นแวะเลอืกซอืสนิคา้แรนดดั์งทัวโลก ณ Designer Outlet Parndorf ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม ซงึตังอยู่เมอืง Parndort
ชานกรุงเวนียนา โดยสนิคา้ทขีายมคีวามหลากหลาย มทัีงสนิคา้แฟชนัทัวไป กฬีา เครืองประดับ และมักจะจัดแคมเปญลดราคาตังแต ่30-70%
โดยมสีนิคา้แบรนดเ์นมชนันํา อาท ิPrada, Gucci, Calvin Klein เป็นตน้ไดเ้วลานัดหมายนําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงเวยีนนา
เพอืเตรียมเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

23.20 น.
คณะออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ สายการ EMIRATES(เอมเิรตส)์ (เอมเิรตส)์ เทยีวบนิท ีEK126 / EK 372 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิดไูบ

วนัท ี9
กรุงเทพมหานคร

19.15น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ดว้ยความสวัสดี

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวาเกยี เชค
เยอรมนั ยโุรปตะวนัออก

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอาทติยท์ ี16 เมษายน 2566 เวลา 11:08 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวาเกยี เชค
เยอรมนั ยโุรปตะวนัออก

อตัราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ (ECONOMY CL ASS) ทรีะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
จํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายททีางสายการบนิกาํหนด (น ้าํหนักกระเป๋าใบใหญท่่านละ 25 กโิลกรมั/กระเป๋าถอืขนึเครอืงท่านละ 7 กโิลกรมั)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัวโมง/วัน)

• คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเท่า (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ
เนอืงจากอยูใ่นภมูปิระเทศทมีอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขนึหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล
งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลทําใหต้อ้งมกีารเปลยีนยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ
จะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั)

• คา่อาหารเลศิรสทุกมอืทรีะบุตามรายการ

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่วซีา่ท่องเทยีวยโุรปแบบยนืปกต ิ(ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยนืวซีา่ให  ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในวงเงนิ 200,000 บาท กบั ACE INSURANCE LIMITED
(ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณตีอ้งการใบเสร็จเตม็รปูแบบ)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ

• คา่น ้าํหนักสว่นทเีกนิ 25 กโิลกรมั และมจีํานวนมากกวา่ 1 ชนิ (ระเบยีบของสายการบนิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยโูร ตอ่ทา่น

• คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 15 ยโูร ตอ่ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 50 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระงวดแรก 45,000 บาท

• สว่นทเีหลอืชําระทนัทหีรอืกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัไมว่า่ผลของวซีา่จะออกหรอืไมอ่อกก็ตาม
มฉิะนนัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 50 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิงวดแรก (ท่านละ45,000บาท)

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทัวร์

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทัวร์

• กรณยีกเลกิกะทันหนักอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ 10 วัน เนอืงจากมคีา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิการทไีดช้ําระไปแลว้จํานวนมาก บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทังหมดไมว่า่กรณใีดๆ

• ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของท่านกต็อ่เมอืในคณะมผีูส้าํรองทนัีงครบ 15 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต



เอกสารทใีชใ้นการยนืขอวซีา่ VISA (ตอ้งมาโชวต์วัทสีถานทตูเพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น)

เนอืงจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุป๊ในการยนืวซีา่ อาท  ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพกัทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• ในการยนืวซีา่ ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต เพอืมาสแกรนลายนวิมอื
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษิทัคอยดแูล และอํานวยความสะดวก

• เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวรเ์ป็นผูก้าํหนด
ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทูตตอ้งการ
เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เท่านัน
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางท่าน

• กรณวีซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปนี
- ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา
- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ดาํเนนิการและ คา่บรกิาร 5,500 บาท
- คา่ตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสีาํคญัในการยนืวซีา่ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณา
ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นอืงจากบรษัิทจองตวัเป็นตวักรุป๊ซงึตวักรุป๊จะไมส่ามรถ REFUND คนืได ้
- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันที
หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 100%ไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิ

• ในกรณทีทีางบรษิทัขอเอกสารเพมิเตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทขีอมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่นไมน่า่เชอืถอื /
มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไมท่นัเวลานดัหมายตามทสีถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไมร่บัโทรศพัทส์ถานทูต / การใชค้าํพูดไมสุ่ภาพกบัสถานทูต
และสง่ผลทําใหว้ซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากสถานฑตู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิใหท้า่น

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุใน รายการเดนิทาง
บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ

• ทางบรษิทัเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสุวรรณภมู ิกรณที่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตวัเครอืงบนิ
หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี
เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนนัทา่นควรจะใหก้รุป๊คอนเฟิรม์ 100% กอ่นทจีะสํารองยานพาหนะ
หมายเหต ุ
1. กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภยัธรรมชาต ิรถตดิ ทําใหไ้มส่ามารถกนิ-
เทยีวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์รีะบุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการทจีะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทังสนิ
เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทเีกดิขนึโดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใด ๆ ทังสนิจากทางสายการบนิ แตท่างบรษัิทฯ
จะคงไวซ้งึผลประโยชนส์งูสดุทลีกูคา้พงึจะไดร้บัอยา่งเตม็ความสามารถ
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลยีนแปลงการเดนิทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้
และสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวในกรณทีมีเีหตจุําเป็นสดุวสิยั โดยจะพยายามใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัท่าน
3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัการเปลยีนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง
ภยัธรรมชาต ิสถานทที่องเทยีวทมีคีวิยาวจนทําใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่ังคงจะรกัษา มาตราฐานการบรกิาร
และประโยชนข์องลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมอืนเดมิ
4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบในสว่นทเีป็นทรพัยส์นิสว่นตวั ไมว่า่บางสว่นหรอื ทังหมด อาทเิช่น พาสปอรต์, ของมคีา่, กระเป๋าเงนิ,
กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้

1. หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาแนบมาดว้ย ตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย
2 หนา้
2. รปูถา่ยปจัจบุนัหนา้ตรง 2x1.5 นวิ จาํนวน 2 รปู (ใชร้ปูส ีพนืฉากหลงัสขีาวเท่านัน อายรุปูไมเ่กนิ 6 เดอืน เหมอืนกนัทัง 2 รปู) ไมเ่ห็นฟัน
หา้มใสค่อนแทคเลนส ์หรอื บกิอายในการถา่ยรปู / หา้มใสเ่ครอืงประดบัในการถา่ยรปู
3. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบัตร/ สาํเนาใบเปลยีนชอืหรอืนามสกลุ/ เอกสารเพมิเตมิกรณอีนื ๆ 
4. สาํเนาบัตรประชาชน 
5. สาํเนาทะเบยีนบา้น
6. สาํเนาสตูบิัตร (สาํหรบัเดก็ต่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 
7. กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ:์ เดนิทางตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงัน ี
7.1 เดก็เดนิทางกบับุคคลอนื บดิามารดาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่อนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพนัธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชัดเจน
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเท่านัน** (พอ่และแมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.2 เดก็เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่มารดาอนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิาและระบุชอืบดิา
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั** (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)



7.3 เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่บดิาอนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาและระบุชอืมารดา
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั** (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.4 กรณพีอ่และแมห่ยา่รา้ง หรอืเสยีชวีติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรอื ใบมรณะบัตร เพอืเป็นการยนืยัน
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอรต์ของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ใีหแ้นบสาํเนาบัตรประชาชนของพอ่และแม)่
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น สาํเนาใบหยา่
พรอ้มทังบันทกึการหยา่ซงึแสดงวา่เป็นผูร้บัผดิชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น
ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน) , หนังสอืรบัรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้
พรอ้มแนบหลกัฐานของบดิาหรอืมารดาหรอืผูท้เีดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น 
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั**
8. หลกัฐานการทํางาน 
8.1 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ(สาํเนาอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)
8.2 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้(สาํเนา)
8.3 กรณทีเีป็นพนักงานบรษัิทฯ : จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุชอื-นามสกลุ , ตาํแหนง่ , วัน/เดอืน/ปีทเีรมิทํางาน , เงนิเดอืน
ในจดหมายตอ้งมหีวักระดาษบรษัิท เบอรโ์ทร และตราประทับบรษัิทดว้ย จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
(ไมต่อ้งระบุสถานฑูต) ไมต่อ้งระบุวันลา และประเทศทเีดนิทาง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน)
8.4 กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูต)
ไมต่อ้งระบุวันลา และประเทศทเีดนิทาง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ใสปี่ เป็น ค.ศ. เท่านนัน หา้มใสปี่เป็น พ.ศ.) (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน) 
8.5 กรณเีกษียณอายรุาชการ ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ
8.6 กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษานันวา่กาํลงัศกึษาอยูร่ะบุชันปีทศีกึษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ
1 เดอืน) / พรอ้มสาํเนาบัตรนักเรยีน นักศกึษา 
8.7 กรณเีป็นแมค่า้, ทําธรุกจิสว่นตวั, ทําอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทังแนบรปูถา่ยสถานททีํางานมาดว้ย
รปูถา่ยอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 
9. หลกัฐานการเงนิ (บญัชอีอมทรพัยเ์ทา่นนั) สเตทเมนท  ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชอื-นามสกลุเป็นภาษาองักฤษ
+ ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นเจา้หนา้ทธีนาคาร นาํเลม่จรงิมาแสดงวนัทยีนืวซีา่
? เงนิฝากออมทรพัย ์(ยอดเงนิในสมดุบัญชธีนาคาร ตอ้งมไีมต่่าํกวา่ 100,000 บาท ตอ่การยนืวซีา่ 1 ท่าน และ ตอ้งมกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
หา้มทําการโอนเงนิเขา้ไปในครงัเดยีวเป็นยอดใหญก่อ่นการยนืวซีา่เดด็ขาด!!)
? กอ่นยนืวซีา่ 7 วัน รบกวนปรบัสมดุบัญช  ีใหม้ยีอดลา่สดุ 7 วัน กอ่นถงึวันยนืวซีา่ และสาํเนาหนา้ทปีรบัสมดุ + หนา้แรกทมีชีอืบัญชี
นํามายนืเพมิเตมิในวันทยีนืวซีา่ หากนําสมดุไปปรบัแลว้ไมม่ยีอด รบกวนนําเงนิเขา้ หรอื นําเงนิออก เผอืจะไดม้ยีอดในการปรบัสมดุ
****** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ี******
10. ในกรณทีมีผีูร้บัรองคา่ใชจ้่าย ตอ้งมเีอกสารเพมิเตมิดงัน ี
10.1 จดหมายจากผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดนิทางกบัผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย เช่น ทะเบยีนบา้น
และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั (พอ่, แม ่สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้/ สาม ีภรรยา ทจีดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย
ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหห้ลานได)้
- กรณเีป็นสามภีรรยากนัแลว้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และรบัรองคา่ใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี
? เขยีนจดหมายชแีจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกนั
? กรณมีลีกูดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกดิของลกู 
10.2 สเตทเมนท  ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชอื-นามสกลุเป็นภาษาไทย พรอ้มตราประทบัจากธนาคาร
บญัชอีอมทรพัยข์องผูร้บัรองคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ
**ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนัเท่านัน** 
11. ผูส้งูอายทุมีอีายเุกนิกวา่ 70 ปี บรบิูรณก์รณุาแนบใบรบัรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางไดเ้พอืเป็นเอกสารประกอบการยนืวซีา่
12. กรณผีูท้กีาํลงัศกึษาอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งยนืขอวซีา่อติาล ีณ ประเทศทที่านกาํลงัศกึษาอยู ่

*** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้เบอืงตน้ททีางบรษัิทฯ ไดจ้ัดทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทูต
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณแ์ละคณุสมบัตขิองลกูคา้

วนัทมีายนืวซีา่กรณุานาํสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาดว้ย (กรณมีเีลม่ตอ่จากสมดุเดมิรบกวนนาํเลม่เกา่มาดว้ย)
เอกสารทุกอยา่งทเีป็นสําเนา เชน่ ทะเบยีนบา้น , ทะเบยีนสมรส , ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ , สูตบิตัร , นาํตวัจรงิมาวนัทยีนืวซีา่ดว้ย

***** สําหรบัคนทจีะใชเ้ลม่ไปทอีนืกอ่น สถานทูตจะไมใ่หด้งึเลม่ไมว่า่กรณใีด ๆ *****

กรมการกงสลุไดแ้จง้เตอืนวา่ :
1.ในหนังสอืเดนิทางตอ้งมเีพยีงตราประทับของทางราชการเท่านัน
2. การขดีเขยีนหรอืประทับเครอืงหมายอนืใดในหนังสอืเดนิทาง ถอืวา่ “ หนังสอืเดนิทางชํารดุ ” อาจถกูปฎเิสธเขา้ประเทศตา่งๆ หรอืถกู Blacklist
หา้มเขา้ประเทศนันอกี

* ในกรณเีลอืนการเดนิทางกลบั



• ในกรณเีลอืนการเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นทําการยนืวซีา่ ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง และตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเลอืนตวั
และเอกสารเพมิเตมิ เชน่เอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทอียูต่อ่

• หมายเหตุ

บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธใินการยกเลกิหรอืเปลยีนแปลงราคากรณผีูร้ว่ม เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น***

สําหรบัทา่นทเีป็นมสุลมิ , ทานมงัสวริตั ิ, ไมท่านหม ู, ไมท่านเนอื , ไมท่านไก ่, ไมท่านปลา โปรดแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห  ์

***หมายเหตขุอ้สําคญัททีา่นควรทราบ***
1.)ในการยนืวซีา่ ทางบรษัิท จะทําการนัดหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวันและเวลาใหเ้ขา้ไปยนืวซีา่
เป็นการยนืวซีา่แบบกรุป๊เท่านัน(ปกตสิถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยนืวซีา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง) ซงึอตัราคา่ใชจ้่ายรวมอยูใ่นรายการทัวรแ์ลว้
***กรณุาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัรแ์ละเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจาํงวดแรกแลว้
ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงอืนไขตา่งๆ ของบรษิทัเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ***
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