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NT096
ทวัรย์ุโรปตะวันออก ออสเตรยี ฮังการ ีสโลวัค เช็ค เยอรมัน 8 วัน 5 คนื (TG)
ทัวรเ์ยอรมัน สโลวาเกยี ฮังการี ออสเตรีย ยุโรป เชค , 8 วัน 5 คนื ,

ยโุรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง ออสเตรยี-ฮงัการ-ีสโลวัค-เช็ค-เยอรมนั 
** การบนิไทย บนิตรงสู่กรงุเวยีนนาและกลับทมีวินิค** 

เขา้ชม 3 ปราสาทดัง พระราชวังเชริน์บรนุ,  หมูป่ราสาทปราคและปราสาทนอยชวานสไตน์ 
ชมทศันียภาพทงีดงามในบราตสิลาวา 
ล่องเรอืชมแมน่ ้าํดานูบทบีดูาเปสต์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

22.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิจ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้ระหวา่งหมายเลข 2-3
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย เคานเ์ตอรเ์ช็คกรุ๊ป D 
**กรณีทบีางทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรือตา่งจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะกําหนดการเดนิทางอกีครังกอ่นทําการจองตัวโดยสารสว่นตัวของทา่น
เนืองจากรายการทัวรเ์ป็นรายการซรีีและไดม้กีารดําเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมอืเปลยีนฤดกูาล
เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงเล็กนอ้ย**



วนัท ี2
กรุงเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรยี) - บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี

01.20 น.
นําทา่นออกเดนิทางบนิตรงสู ่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG-936

07.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระ 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืง กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย หนงึในเมอืงทมีคีวามโรแมนตกิมากทสีดุเมอืงหนงึของยุโรป
สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะตา่ง  ๆทสีะทอ้นถงึวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรอั์นรุ่งเรืองในอดตีกระจายอยู่ทัวเมอืง เวยีนนา
ยังเป็นเมอืงใหญ่ทสีดุในประเทศออสเตรีย มแีม่น ้าํสายสําคัญของยุโรปคอืแม่น ้าํดานูบไหลผา่น
เวยีนนาจงึเป็นทังศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมคีวามสําคัญในระดับนานาชาต ิ

นําทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชริน์บรุนน ์Schonbrunn Palace
พระราชวังฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮั์บสเบริก์ทมีคีวามสวยงามและยงิใหญ่ไม่แพพ้ระราชวังใดในยุโรป
ทมีกีารตกแตง่หอ้งดว้ยศลิปะในหลายรูปแบบทังบาร็อคและร็อคโคโค หรือศลิปะประยุกตจ์ากทางเอเซยี และยังมเีครืองเรือนเครืองใชต้า่งๆ
ประดับอยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทังสวนภายในพระราชวังทสีวยงามไม่แพท้ใีด ซงึสรา้งขนึตังแตส่มัยพระเจา้โยเซฟท ี1
เป็นผูดํ้ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรูหราโอ่อ่าเทยีบเทา่กับพระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศสเป็นพระองคแ์รก
แตพ่ระราชวังเดมิไดรั้บความเสยีหายจากการทําสงครามจงึไดม้กีารกอ่สรา้งและบรูณะขนึมาใหม่โดยสถาปนกิประจําราชสํานักและมกีารสานตอ่การกอ่สรา้งมาโดยตลอดมาเสร็จสมบรูณ์ในสมัยจักรพรรดนีิมาเรียเทเรซา่
ในปี ค.ศ.1749 โดยพระราชวังแหง่นีมหีอ้งตา่ง  ๆมากมายกวา่ 1,400 หอ้ง
สทีโีดดเดน่คอืสเีหลอืงซงึเป็นสสีญัลักษณ์แหง่ความเรืองโรจนข์องระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮั์บสบวรก์
ทําใหเ้วยีนนามคีวามโดดเดน่จนไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1996

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์Budapest เมอืงหลวงของ ประเทศฮังการี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) 

นําทา่นชมเมอืงแสนสวยของ ประเทศฮงัการ ีไดช้อืวา่ "ไขมุ่กแหง่แมน่้าํดานูบ" ดว้ยความงดงามของสายน ้าํทคัีนแบง่เมอืงเป็นสองฝัง
ร่องรอยของอดตีเมอืครังอยู่ภายใตม้่านเหล็กคอื เสน่หอั์นน่าหลงใหลทผีสานไปกับความงดงามทางศลิปะทสีงัสมมาแตค่รังบรรพกาล
ชมถนนเสน้ทสีวยงามทสีดุของเมอืงบดูาเปสตพ์รอ้มชมนครทสีวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันล ้าํคา่รมิสองฝังแม่น ้าํดานูบ 

และนําทา่นแวะชมและ ถา่ยรูปภายนอกกบัป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซงึสรา้งขนึตังแตปี่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรียน
สรา้งขนึไวเ้พอืรําลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชพีจากการรุกรานของมองโกล
บนป้อมแหง่นีถอืไดว้า่เป็นจดุชมววิรอบเมอืงบดูาทสีวยทสีดุ สามารถชมความงามของแม่น ้าํดานูบไดแ้บบพาโนรามา
มองเห็นสะพานเชนและอาคารรัฐสภาฮังการีรมิแม่น ้าํดานูบทงีดงามตรงึตาตรงึใจ
(ทา่นสามารถเลอืกชําระเพมิเตมิคา่ขนึชมววิไดส้อบถามไดจ้ากหัวหนา้ทัวรห์ากมเีวลา) 

และแวะ ถา่ยรูปกบัภายนอกของโบสถแ์มทธอิสั Matthias Church
ซงึโบสถนี์เคยใชจั้ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองคช์อืโบสถม์าจากชอืกษัตรยิแ์มทธอัิส
ซงึพระองคท์รงเป็นกษัตรยิท์ทีรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองคถ์อืวา่เป็นสมัยฟืนฟศูลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ
สงิกอ่สรา้งทงีดงามเกดิขนึมากในเมอืงหลวงและเมอืงอนื  ๆซงึโบสถนี์ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้รียบรอ้ยแลว้ 

อสิระใหท้า่นชมและเลอืกซอืของฝากของทรีะลกึไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการเทยีวชมเมอืงและเลอืกซอืสนิคา้

ทพีกั
โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี3



บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี - บราตสิลาวา (สโลวคั)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื เพอืนําทา่น ลอ่งเรอืแมน่้าํดานูบ Danube River Cruise แม่น ้าํดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮังการี
ชมความงดงามยามราตรีของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมตา่งๆ
ทตีา่งประดับประดาดว้ยแสงไฟโดดเดน่และสวยงามเรียงรายสองฝังแม่น ้าํดานูบ มนตเ์สน่หท์ไีม่เสอืมคลาย
และรับการยกย่องวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้าํแหง่หนงึของโลก 

จากนันนําทา่นถ่ายรูป ณ ฮโีรส่แควร ์หรือ อนุเสาวรยีจ์ตัรุสัวรีชน ซงึเป็นอนุเสาวรียท์สีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1896 เพอืเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000
ปี แหง่ชยัชนะของฮังกาเรียน เสาสงูตระหงา่นของอนุสาวรียเ์ป็นทตัีงของรูปหลอ่เทวทตูกาเบรียล อันเป็นสญัลักษณ์ของครสิตจักรคาทอลกิ
รอบเสาสงูเป็นทตัีงของรูปหลอ่ผูนํ้าของชนเผา่ทัง 7 ทรี่วมกันกอ่ตังอาณาจักรฮังการีขนึเมอืครสิตศ์ตวรรษท ี9

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมอืงบราตสิลาวา Bratislava (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวัคหรือสโลวาเกยี
ทตัีงอยู่รมิฝังแม่น ้าํดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศสโลวัค รวมทังเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุในภมูภิาคยุโรปกลาง
มปีระชากรประมาณ 450,000 คน บราตสิลาวาตังอยู่บนสองฝังแม่น ้าํดานูบ ทบีรเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกับออสเตรียและฮังการี
เมอืงนีตังอยู่หา่งจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร 

นําทา่นนังรถผา่นชม รัฐสภา, มหาวทิยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนืองจากเมอืงนีเคยตกอยู่ใตอํ้านาจของหลายชาต ิเชน่ ออสเตรีย
ฮังการี เยอรมัน จงึมชีอืเรียกในภาษาอนื  ๆมากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเกา่) เพรสสบ์รูก์
(เยอรมันและภาษาอังกฤษ) 

ใหท้า่นถ่ายรูปภายนอก ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle Courtyard)
ซงึปราสาทนีเป็นอาคารทรงสเีหลยีมผนืผา้ตังอยู่บนเนนิเขาร็อกกฮีลิล ์รมิฝังแม่น ้าํดานูบสรา้งขนึตังแตส่มัยศตวรรษท ี9 - 18
ซงึเคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย จากนันมกีารกอ่สรา้งเรือยมาและมกีารกอ่สรา้งใหม่อกีครังในปี 1956-1964
ซงึทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแหง่นี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี4
บราตสิลาวา (สโลวคั) - ปราค (สาธารณรฐัเช็ค) - ปราสาทปราค - เชสกบีูโยวชิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงปราค เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเช็ค นครหลวงแหง่อาณาจักรโบฮเีมยีทโีดง่ดังในอดตี
ตังแตยุ่คสมัยของกษัตรยิช์ารล์สท ี4 ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็นหนงึในนครทสีวยทสีดุอกีแหง่หนงึของยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30
ชวัโมง)

ผา่นชมทัศนียภาพสองขา้งทางจนถงึกรุงปราค เมอืงหลวงแหง่สาธารณรัฐเช็ค
ปัจจบัุนเป็นเมอืงทอ่งเทยีวชอืดังทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุแหง่หนงึในกลุม่ยุโรปตะวันออก เป็นเมอืงทน่ีาตนืตาตนืใจ พรังพรอ้มไปดว้ยศลิปะ
ดนตรี การเตน้รํา ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทังยังเป็นอัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท ้เป็นเมอืงทมีคีวามสวยงามและโรแมนตกิ
เป็นเมอืงทรีอดพน้จากภัยสงครามในอดตีและไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใ้นปี
1992 

นําทา่นชมความสวยงามของกลุม่ ปราสาทแหง่กรุงปราก ทตัีงอยู่บนเนนิเขารมิฝังแม่น ้าํวัลตาวาอดตีทปีระทับของจักรพรรดแิหง่โบฮเีมยี
ปัจจบัุนเป็นททํีาการของคณะรัฐบาล



กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นชม ววิสวยบนเนนิเขา ทสีามารถมองเห็นตัวเมอืงปราคทอียู่คนละฝังแม่น ้าํ ททีา่นจะเห็นถงึชอืทมีาของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด
ททีา่นจะเห็นยอดแหลมของอาคารตา่ง  ๆอกีดว้ย 

นําทา่นเขา้ชมเขต ปราสาทปราค ซงึบรเิวณเดยีวกันมมีหาวหิารเซนตว์ตัิส ตังอยู่ในย่านปราสาทปราค สรา้งในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ ี14
โดยมสีถาปนกิเอกชาวฝรังเศส Matthias of Arras เป็นทเีก็บมงกฎุเพชรซงึทําขนึในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ ี4
กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนทําใหเ้มอืงปราค
เป็นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรมโกธคิทไีดต้กแตง่ประดับประดาไปดว้ยหัวสตัวป์ระหลาดมากมายททํีาดว้ยหนิตังอยู่บนหลังคาและปากทอ่รางน ้าํฝน
นอกจากนันมหาวหิารแหง่นียังมหีอ้งสําหรับสวดมนตเ์ล็กทอียู่ดา้นขา้งรอบ  ๆและสงิหนงึทน่ีาทงึของหอ้งสวดมนตเ์ล็กของ เซนต ์เวนเซสลาส
คอืกําแพงฝาผนังทปีระดับดว้ยพลอยและหนิทมีสีสีนัสดใสระรานตา นอกจากนีรอบ ๆ
ตัวปราสาทมจีดุทน่ีาสนใจอยู่หลายแหง่อย่างเชน่โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และถนนโกลเดน้เลนซงึเป็นหอ้งแถวรา้นคา้เล็ก  ๆตังอยู่เรียงราย
ซงึครังหนงึในอดตีหอ้งแถวเหลา่นีเคยใชเ้ป็นบา้นพักของทหารยามเฝ้าพระราชวัง ใหท้า่นถ่ายภาพของปราสาทอันสวยงาม
พรอ้มสมัผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชารล์ส ททีอดขา้มแม่น ้าํวัลตาวา
สญัลักษณ์ทสํีาคัญของปราคทสีรา้งขนึในยุคของกษัตรยิช์ารล์สท ี4 ปัจจบัุนเป็นสถานททีเีหลา่ศลิปินตา่งๆ
นําผลงานมาแสดงและขายใหก้ับนักทอ่งเทยีวและผูท้สีนใจ จากนันอสิระใหท้า่นชมและเลอืกซอืของฝากของทรีะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกบีูโยวชิ Ceske Budejovice
เป็นเมอืงน ้าํแร่สปาอกีเมอืงหนงึของสาธารณรัฐเช็คเป็นเมอืงใหญ่ทสีดุในเขตโบฮเีมยีใตบ้นฝังแม่น ้าํวัลตาวา
เป็นเมอืงตน้กําเนดิของเบยีรบั์ดไวเซอร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

ทพีกั
โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี5
เชสกบีูโยวชิ (สาธารณรฐัเช็ค) - องิกอลสตดัท ์(เยอรมนั) - ฟสุเซน่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมอืงองิกอลสตดัท ์Ingolstadt ประเทศเยอรมัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) เมอืงใหญ่เป็นอันดับ 4
ของแควน้บาวาเรีย ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํดานูบ เป็นแหลง่ผลติรถยนตอ์อดแีละเครืองบนิแอรบั์สและสนิคา้อเิล็คโทรนคิตา่ง  ๆ

นําทา่นสู ่องิกอลสตดัทเ์อา้ทเ์ล็ตวลิเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าทเ์ล็ตขนาดใหญ่ทมีสีนิคา้หลากหลายแบรนดดั์ง อาท ิBally, Burberry,
Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger,
TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

เทยีง
อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

บา่ย
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟสุเซน่ Fussen (ใชเ้วลาเดนิทงประมาณ 3 ชวัโมง) 
นําทา่นเดนิเทยีวชม เมอืงฟสุเซน่ เมอืงทมีอีายุมากกวา่ 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ
ทเีคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตังแตยุ่คโรมันซงึใชเ้มอืงฟสุเซน่นีเป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้และซอืขายเกลอืมาแตโ่บราณ
นอกจากนีเมอืงฟสุเซน่ยังเป็นเมอืงทมีคีวามน่ารัก และตกแตง่ไปดว้ยสสีนัทสีวยงามของบา้นเรือนดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ซงึปัจจบัุนเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทพัีก และรา้นคา้ทตีกแตง่อย่างมสีไตล ์ใหท้า่นเดนิเลน่ถ่ายรูปชวัครู่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนีจนี

ทพีกั
โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่



วนัท ี6
ฟสุเซน่ -โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- มวินคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทตัีงอยู่ในเขตแควน้บาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมนี
ตดิกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมอืงเกา่มาตังแตค่รังจักรวรรดโิรมัน
และเป็นทตัีงของปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรียและยังแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 

นําทา่นเขา้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน”์ ซงึอยู่บนเนนิเขาสงูทสีรา้งจากบัญชาของกษัตรยิล์ดุวคิท ี2
ทตีอ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์

นําทา่นชม ววิสวยจากสะพานแมร ีจดุทถี่ายรูปกับปราสาทนีไดด้ทีสีดุ ดังรูปโปสเตอร ์โปสการด์ตา่งๆ
ซงึความงามนียังทําใหป้ราสาทแหง่นีเป็นปราสาทตน้แบบทวีอลทด์สีนียไ์ดนํ้ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์นูและเป็นสญัลักษณ์ของบรษัิทดสินียด์ว้ย
(การเดนิทางไปสูป่ราสาทบรกิารดว้ยรถชทัเทลิบัส หากรถปิดใหบ้รกิารดว้ยกรณีใด  ๆจะตอ้งใชก้ารเดนิเทา้แทน
หรือนังรถมา้ซงึบรกิารรถมา้ไม่รวมอยู่ในคา่บรกิาร หากโดยสารขนึ ลงชําระเพมิทา่นละประมาณ 10 ยูโร)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงมวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรีย ตังอยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนี รมิฝังแม่น ้าํอซิาร์
เป็นศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน
มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นทตัีงของมหาวทิยาลัยทใีหญ่ทสีดุในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีดทีสีดุดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทงประมาณ 2.30
ชวัโมง) 

นําทา่นชม นครมวินคิ ซงึมหานครแหง่นี กอ่ตังในคศ.1158 มบีรรยากาศรืนรมยเ์ต็มไปดว้ยอาคารเกา่แกส่วยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง
ไม่วา่แบบเรอเนซองสค์ลาสสคิหรือแบบสมัยใหม่ และเป็นแหลง่รวมหา้งสรรพสนิคา้อันทันสมัยมากมาย 

นําทา่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีน ย่านใจกลางเมอืงเกา่ของมวินคิ ซงึมสีงิทน่ีาชมมากมาย อาท ิMariensaule รูปปันพระแม่มารีทองคําบนเสาสงู
ศาลาวา่การเมอืงใหม่ ทมีจีดุเดน่อยู่ทหีอนาฬกิาทเีรียกวา่ Glockenspiel มรีะฆังและตุก๊ตาซงึจะออกมาเตน้ระบํา ใหช้มกันในเวลา 11
โมงเชา้ในหนา้หนาว และเพมิรอบ 5 โมงเย็นอกีหนงึรอบในหนา้รอ้น และมโีบสถแ์ม่พระทงีดงามทมีโีดมเป็นรูปทรงหัวหอมคูเ่ป็นสญัลักษณ์
อกีทังบรเิวณย่านนียังมรีา้นจําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังเรียงรายอยู่มากมาย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั

ทพีกั
โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี7
มวินคิ - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
ใหท้า่นพักผอ่นและเช็คเอ๊าทจ์ากทพัีก ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิาทางสู ่สนามบนินครมวินคิ

14.25 น.
ออกเดนิทางจากนครมวินคิ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG-925

วนัท ี8
สนามบนิสวุรรณภมูิ

06.05น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ....



อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ยอรมนั สโลวาเกยี ฮงัการ ีออสเตรยี ยโุรป
เชค
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:53 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ยอรมนั สโลวาเกยี ฮงัการ ีออสเตรยี
ยโุรป เชค

หมายเหตุ

• อตัราคา่เดนิทางนตีอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญจ่าํนวนไมต่่าํกวา่ 25 ทา่น และจะตอ้งชําระมดัจํา หลงัจากยนืยันการจองทัวรท์ันที

• กรณที่านทมีตีวัของสายการบนิอนืหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้วัโดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษัิททัวร์
กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนอืงจากมกีารเกยีวขอ้งกบัการยนืวซีา่ ซงึผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้

• กรณที่านทตีอ้งการอยูต่อ่ กรณุาตรวจสอบวันเดนิทางอกีครงัของสายการบนิ ไมส่ามารถเปลยีนสนามบนิทบีนิออกได ้และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กนิ 7 วัน
นับจากวันกลบัออกจากยโุรป มคีา่ธรรมเนยีมในการเลอืนตวักลบั ท่านละ 4,500 บาท หากเปลยีนแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงอกีได ้
และการยนืวซีา่ไมส่ามารถยนืพรอ้มคณะได ้หากมกีารเดนิทางตอ่ไปยังกลุม่เชงเกน้อนื ท่านจะตอ้งตรวจสอบเมอืงทอียูต่อ่วา่อยูท่ไีหนนานทสีดุ
ท่านอาจจะตอ้งไปยนืวซีา่เชงเกน้ทเีมอืงนันๆ แทน
บรษัิทสามารถออกเอกสารสาํหรบัการยนืวซีา่ใหท้่านไดเ้พยีงเฉพาะตามรายการทัวรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน และท่านจะตอ้งดาํเนนิการดว้ยตวัท่านเอง

• การดาํเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วัน
ดงันันจงึขอความรว่มมอืในการจัดเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยนืขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ์
ทังนเีพอืเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วในการดาํเนนิการขอวซีา่และทุกท่านจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทสีถานทูตพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนวิมอื

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เวยีนนา // มวินคิ-กรงุเทพฯ ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) *บางโรงแรมในบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบพกั 3 ใหบ้รกิาร*

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ, คา่อาหารและเครอืงดมื, คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่บรกิารหวัหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ ทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซงึเดก็อายตุ่าํกวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายเุกนิ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท
(เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอนืๆ อนัเกดิจากอบุัตเิหต ุอาท  ิคา่ตวัโดยสาร, คา่ทพีกั, คา่อาหารหรอือนืๆ
ทังนเีป็นไปตามเงอืนไขของบรษัิทประกนัฯ)

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี30 เม.ย.2562
หากมเีพมิเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้าํมนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารชําระเพมิตามกฏและเงอืนไขของสายการบนิ

อัตรานไีมร่วม

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการทําวซีา่เชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ทา่นละ 3,900 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืกอ่นออกเดนิทาง)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ, มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรท์เีดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ 1,800 บาท
(ชําระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืกอ่นออกเดนิทาง)

• คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่บรกิารยกกระเป๋าและคา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง
หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชําระคา่ทปิตามทโีรงแรมนันๆ เรยีกเกบ็

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเองคา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดีฯลฯ



• คา่อาหารหรอืเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่น ้าํดมืระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าํดมืระหวา่งทัวร)์

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้าํมนั, การปรบัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืการปรบัคา่บรกิารอนืทเีกยีวกบัวซีา่ หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตรุา้ยแรงในตา่งประเทศทนีอกเหนอืจากประกนัอบุัตเิหตทุทีางบรษัิทฯ
จัดไวใ้หท้่านสามารถซอืประกนัเพมิเตมิได ้

การชําระเงนิ

• ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนงึท่าน สาํหรบัการจองทัวร ์โดยเรยีกเกบ็ทันทหีลงัจากการจองทัวร์
สว่นทเีหลอืจะขอเกบ็ทังหมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทําการ มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่มดัจําทังหมด

การยกเลกิ

• หากมกีารยกเลกิ 45 วันทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิมดัจําคา่ตวัโดยสารของท่านนันๆ (เงอืนไขคา่มดัจําตามททีางสายการบนิเรยีกเกบ็)

• หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิมดัจําทังหมด

• หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชําระคา่มดัจํา 20,000 บาท และคา่วซีา่ตามทสีถานทูตเรยีกเกบ็

• หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตวัโดยสารเครอืงบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจํา

• หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ทัวรท์ังหมด

หมายเหตุ

• หมายเหตุ

• รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในตา่งประเทศ
เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• กรณทีมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทังในประเทศไทยและตา่งประเทศทผีูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตกุารณต์า่งๆ
เกดิขนึและมเีหตทุําใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม
หรอืหนว่ยงานจากตา่งประเทศทบีรษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้
ไมว่า่จํานวนทังหมดหรอืบางสว่น

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทสีายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทยีวบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิ

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

• กรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด



• การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการกาํหนดตลอดทังปี หรอืกาํหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื
ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ
จะสลบัรายการเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนันๆ
แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ
ใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระคา่ Reservation Fee ไปแลว้

• หากช่วงทเีดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซงึเป็นช่วงวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่ดงันันขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร์

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดยีว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ
หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดยีว กรณทีมีา 3 ท่าน

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารในการขอวซีา่ (โดยยนืขอวซีา่ทสีถานทตูเยอรมัน)  
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15 วัน
• ผูย้นืคาํรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนวิมอื ณ วันนัดหมายยนืคาํรอ้งทศีนูยย์นื

• วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์นื

• รปูถา่ยหากไมไ่ดม้าตรฐาน ตอ้งทําการถา่ยใหมท่ศีนูยย์นื โดยผูย้นืคาํรอ้งตอ้งชําระเงนิคา่ถา่ยรปูดว้ยตนเอง

• การถา่ยสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย้นืคาํรอ้งชําระเงนิดว้ยตนเอง

• ผูย้นืคาํรอ้ง กรณุาสง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทเีป็นปัจจุบันทสีดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบอืงตน้สาํหรบัเพอืใชใ้นการทํานัดหมาย
กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทสีามารถตดิตอ่ได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้นืคาํรอ้งสงูอายมุากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ

• เอกสารตน้ฉบับทเีป็นภาษาไทย อาท  ิสาํเนาหนังสอืรบัรองบรษัิท/กจิการรา้นคา้, สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณเีดก็), สาํเนาสตูบิัตร (กรณผีูท้อีายตุ่าํกวา่ 20 ปี),
สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาทะเบยีนหยา่, สาํเนาใบเปลยีนชอื, สาํเนาใบเปลยีนนามสกลุ จะตอ้งถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทังนทีางบรษัิทฯ จะบรกิารท่าน
ยกเวน้ สาํเนาหนังสอืสญัญาซอืขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษทมีเีนอืหาระบุเจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ
เพอืหลกีเลยีงความผดิพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้่ายผูย้นืคาํรอ้งจะตอ้งชําระดว้ยตนเอง

• 

• หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• โดยนับวันเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่กีองหนังสอืเดนิทาง

• หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสาํหรบัวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่่าํกวา่ 3 หนา้

• หากท่านเปลยีนหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่

• ท่านทมีปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ําเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททัวร ์หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ

• 

• 
รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จาํนวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้

• ฉากหลงัสขีาวเท่านัน เนอืงจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสอืสขีาว)

• รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครอืงประดบั



• บดบังหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสหีรอืบกิอายส ์**

• 

• 
สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

• กรณเีป็นเดก็ อายตุ่าํกวา่ 20 ปี

• -ใชส้าํเนาสตูบิัตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ

• -หากเดก็อายมุากกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี และยังศกึษาอยูถ่งึแมม้บีัตรประชาชนแลว้
ทางสถานทูตขอสาํเนาสตูบิัตรดว้ยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ

• หมายเลขโทรศพัทท์สีามารถตดิตอ่ไดท้ังเบอรท์ทีํางาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื

• สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณที่านทสีมรสแลว้

• สาํเนาใบเปลยีนชอื กรณที่านทมีกีารเปลยีนชอื

• สาํเนาใบเปลยีนนามสกลุ กรณที่านทมีกีารเปลยีนนามสกลุ

• สาํเนาใบหยา่ กรณที่านทหียา่แลว้

• หนังสอืรบัรองการทํางาน หรอืเอกสารบ่งชกีารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง

• กรณลีูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการทํางานของบรษัิทททีํางานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน,
ตาํแหนง่งาน,พรอ้มระบุวันลาหยดุ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยนืวซีา่ เป็นตน้

• กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบัหนว่ยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวันลาหยดุ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยนืวซีา่ พรอ้มใบลาและสาํเนาบัตรประจําตวัราชการ 1 ชุด

• กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธรุกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนังสอืรบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ
โดยจะตอ้งคดัมาไมต่่าํกวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ

• กรณทีา่นทเีป็นแมบ่า้น

• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส

• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิัตรบุตร
ทังนเีพอืแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน

• กรณทีา่นทวีา่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนนุคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและหลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง
พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ชแีจงการรบัรองคา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบอืงตน้
ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ (กรณนีหีากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยนืคาํรอ้งขอวซีา่น)ี

• กรณเีป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา

• ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบัน เป็น

• ภาษาองักฤษ (ฉบับจรงิ)

• หลกัฐานการเงนิ

• ใชห้นงัสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบับ และสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชอืเจา้ของบัญช  ีของธนาคารใดๆ ถา่ยสาํเนาทุกหนา้
และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบันทสีดุไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันนัดหมายยนืวซีา่ พรอ้มสาํเนาหนา้บัญชหีนา้แรกทมีชีอืเจา้ของบัญชี

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาสาํเนาหนา้แรกทมีชีอืเจา้ของบัญชขีองเลม่เกา่ทตีอ่ พรอ้มกบัตวัเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจุบัน

• หากรายการปรบัสมดุบัญชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น Statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่่าํกวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุ ไมต่่าํกวา่ 15
วันนับจากวันนัดหมายยนืวซีา่ แตห่ากใช  ้statement แลว้ยังคงไมม่กีารเคลอืนไหวทุกเดอืน
ขอใหท้ําหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษรชแีจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาทิ
ไมม่กีารเคลอืนไหวเนอืงจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตผุลอนืๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นตน้

• กรณมีเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบัญชอีนืแนบดว้ย อาท  ิเช่น บัญชเีงนิฝากประจํา เป็นตน้

• กรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย แตอ่ยา่งไรกต็าม
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบัญชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย
ฝ่ายทมีกีารเงนิมากกวา่จะตอ้งทําจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธช์แีจงตอ่สถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย



รวมถงึการขอจดหมายรบัรองทางการเงนิจากธนาคารและระบุรบัรองคา่ใชจ้่ายใหอ้กีฝ่ายหนงึดดยระบุชอืลงไปในจดหมายดว้ย

• *** สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวันทุกกรณ ี***
ทังนเีพอืแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา

• กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 20 ปี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)

• จะตอ้งมใีบอนญุาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา

• หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา
โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบับจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ
หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทังแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย

• หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา
โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบับจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ
หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทังแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย

• หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทังกบับดิาและมารดา
โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มชแีจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทไีปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบับจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ
หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทังแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย

• กรณเีดก็ทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ

• *** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• *** หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ
ทังนทีางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ
ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• *** กรณทีทีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• *** เมอืท่านไดช้ําระเงนิคา่มดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด

• ** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยนืวซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้
แตห่ากกรณที่านทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวันยนืวซีา่และท่านไมส่ามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้ัน
ท่านนันจะตอ้งมายนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทูตตามกาํหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั **

•  *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังประเทศตามทรีะบุเท่านัน
การปฏเิสธวซีา่อนัเนอืงมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ทังนจีะคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั
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