
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eastern Europe Classic 
ออสเตรีย-สโลวคั-ฮงัการี 6 วนั 3 คืน 

บินตรงไม่เหน่ือย ไม่ต้องลางานยาวๆ  
เท่ียว 3 ประเทศชิวๆ นัง่รถไม่ไกล 

พร้อมช้อปป้ิง McArthurGlen Parndorf Outlet 
     

    โดยสายการบิน 
 

 ** บินตรงสู่กรงุเวียนนา ** 

 

 



 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก อำท ิออสเตรยี สำธำรณรฐัสโลวคัและฮงักำร ีน ำท่ำน
เดนิทำงสู่เมอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำมและเป็นทีต่ัง้ของพระรำชวงัเชริน์บรนุทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ดของนครเวยีนนำและสะทอ้นถงึ

 ควำมงดงำมมัง่คัง่ของประเทศออสเตรยีในอดตี  
บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ทีต่ ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ

สโลวคั 

เอสเตอรก์อม  เมอืงหลวงดัง้เดมิเก่าแก่ของฮงักำร ีในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่10-13 เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิแ์ละศนูยก์ลำง
ของศำสนำครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลกิมำกว่ำ 1,000 ปี ไดร้บัสมญำว่ำ “รำชนีิแห่งดำนูบ” อกีเมอืงหนึง่ เมอืงที ่
สวยงำมดว้ยสถำปตัยกรรมและธรรมชำตขิองสำยน ้ำ และเตม็ไปดว้ยเรือ่งรำวประวตัศิำสตร ์วฒันธรรมอนั
น่ำสนใจ  

เซนเทนเดร้  เมอืงท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ ตัง้อยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลทีต่ัง้อยู่ทำงตอนกลำงของ
ประเทศ เมอืงเลก็ๆ น่ำรกั เมอืงน้ีไดร้บัฉำยำว่ำเป็นเมอืงศลิปิน 

บูดาเปสต์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี ดนิแดนแสนงำมของแม่น ้ำดำนูบ ชมเมอืงเก่ำบูดำและเมอืงชมถนนเสน้ที ่
สวยงำมทีสุ่ดของเมอืงบูดำเปสต์พรอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปตัยกรรมอนัล ้ำค่ำ รมิสองฝ ัง่แม่น ้ำดำนูบ  
ใหม่พรอ้มล่องเรอืชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนตคิ 

ก าหนดการเดินทาง      8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 พ.ย.2561 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ 
23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์

เคาน์เตอร ์R  เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการเชค็อนิและสมัภาระ 
 
วนัทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-เอสเตอรก์อม-บูดาเปสต์ (ฮงัการี) 
02.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอีวีเอแอร ์  

เท่ียวบินท่ี  BR 061 
08.35 น. เดนิทางถงึ นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ  น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมอืงบราติสลาวา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชัว่โมง)  นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั ทีต่ ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในภูมภิาค ยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 
450,000 คน บราตสิลาวาตัง้อยู่บนสองฝ ัง่แม่น ้าดานูบ ทีบ่รเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกบัออสเตรยีและ
ฮงัการ ีเมอืงน้ีตัง้อยู่ห่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร  น าท่านนัง่รถผ่านชม รฐัสภา,มหาวทิยาลยัโรง
ละครและสถาบนัวฒันธรรม ฯลฯ เน่ืองจากเมอืงน้ีเคยตกอยู่ใต้อ านาจของหลายชาต ิเช่น ออสเตรยี ฮงัการ ี
เยอรมนั จงึมชีื่อเรยีกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮงัการ)ี เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสส์
บูรก์ (เยอรมนัและภาษาองักฤษ)  น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) 

ซึง่ปราสาทน้ีเป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บนเนินเขารอ็กกีฮ้ลิล ์รมิฝ ัง่แม่น ้าดานูบสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่9 - 18 ซึง่เคยถูกเพลงิไหมเ้สยีหาย จากนัน้มกีารก่อสรา้งเรื่อยมา และมกีารก่อสรา้งใหม่อกีครัง้ใน
ปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งน้ี พรอ้มทัง้เขา้ชม
โบสถเ์ซ้นต์มารติ์น St.Martin’s Cathedral หรอื Crown Church หรอืเรยีกว่าโบสถ์มงกุฏเน่ืองจากรปูทรง
การก่อสรา้ง โบสถ์นี้ถอืเป็นโบสถ์แห่งนิกายโรมนัคาทอลคิ ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1863 ถอืเป็นโบสถ์ทีใ่หญ่
ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงบราตสิลาวา ภายในก่อสรา้งดว้ยหนิอ่อนและยงัเป็นทีเ่กบ็ร่างกายของนกับุญ
เซน้ต์จอหน์ตัง้แต่ช่วงสมยัศตวรรษที ่7   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฮงัการ ีผ่านเขา้สู่ เมืองเอสเตอรก์อม (Esztergom) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงดัง้เดมิเก่าแก่ของฮงัการ ีในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่10-13 เคยเป็นทีป่ระทบั
ของกษตัรยิแ์ละศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิมากว่า 1,000 ปี ผ่านความรุ่งเรอืงและล่ม



สลายมาหลายต่อหลายครัง้ น าท่านเทีย่วชมเมอืงเอสเตอรก์อม ทีไ่ดร้บัสมญาว่า “ราชนีิแห่งดานูบ” อกีเมอืง
หน่ึง เน่ืองจาก ตัง้อยู่ในลุ่มน ้าดานูบ เป็นเมอืงทีส่วยงามดว้ยสถาปตัยกรรมและธรรมชาตขิองสายน ้า และเตม็
ไปดว้ยเรื่องราวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมอนัน่าสนใจ เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานหลายแห่ง น าท่านเขา้สู่เขต
เมอืงเก่า ทีอ่าคารบ้านเรอืนไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านถ่ายรปูภายนอก มหาวหิาร 
เอสเตอรก์อม (Esztergom Basilica) หรอือกีชื่อคอื “มหาวหิารเซนต์อดาลเบริต์ บาสลิกิา้” ศาสนสถานทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในฮงัการ ีตวัอาคารในปจัจุบนัถูกสรา้งขึน้เพื่อทดแทนวหิารทีถู่กท าลายโดยกองทพัเตริก์ใน
ครสิต์ศตวรรษที ่18 โดยใชเ้วลาก่อสรา้งเกอืบ 50 ปี จงึแลว้เสรจ็ จากนัน้เดนิขา้มสะพานมาเรยีวาเลเรยี หรอื 
สะพานแห่งการรอคอย ทีใ่ชใ้นการสญัจรไปมาระหว่างเมอืงเอสเตอรก์อมกบัเมอืงสตูรโ์รโวของสโลวกั ชม
ทศันียภาพของสองประเทศไดจ้ากบนสะพาน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองบูดาเปสต ์Budapest 
เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี เมอืงทีม่แีม่น ้าดานูบไหลผ่านกลางเมอืงแยกเป็นเมอืงเก่าบูดาและเมอืงใหม่
เปสต์ออกจากกนัก่อนทีจ่ะรวมกนัในภายหลงัอนัเป็นทีม่าของเมอืงบูดาเปสต์ 

 ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดงั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  บูดาเปสต์ –เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮงัการี) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซนเทนเดร ้Szentendre (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงท่องเทีย่วเลก็ๆ 

ทีต่ ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายส าคญัทีม่คีวามยาวเป็นอนัดบั 2 ของทวปียุโรป มปีระชากรประมาณ 
25,000 คน ตวัเมอืงตัง้อยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลทีต่ัง้อยู่ทางตอนกลางของประเทศ และอยู่ห่างจากกรุง
บูดาเปสต์ ประมาณ 19 กโิลเมตร เป็นเมอืงเลก็ๆ น่ารกั เมอืงน้ีไดร้บัฉายาว่าเป็นเมอืงศลิปินเพราะเป็นเมอืง
ทีเ่หล่าบรรดาศลิปินแขนงต่างๆ ไปอยู่อาศยัและเปิดบา้นของตนจ าหน่ายงานศลิปะ ทัง้ภาพเขยีนงานปกัผา้ 
เซรามคิ ฯลฯ โดยจะสามารถพบเหน็ไดเ้กอืบทุกถนนภายในตวัเมอืง   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองบูดาเปสต์ น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ แม่น ้าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศ
ฮงัการ ีชมความงดงามของอาคารรฐัสภาและอาคารสถาปตัยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสอง
ฝ ัง่แม่น ้าดานูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่เสื่อมคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้าแห่งหน่ึงของ
โลก จากนัน้น าท่านชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงัการ ีไดช้ื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ" ดว้ยความงดงาม
ของสายน ้าทีค่ ัน่แบ่งเมอืงเป็นสองฝ ัง่ ร่องรอยของอดตีเมื่อครัง้อยู่ภายใต้ม่านเหลก็คอื เสน่หอ์นัน่าหลงใหลที่
ผสานไปกบัความงดงามทางศลิปะทีส่ ัง่สมมาแต่ครัง้บรรพกาล ชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงบูดาเปสต์
พรอ้มชมนครทีส่วยงามดว้ยสถาปตัยกรรมอนัล ้าค่า รมิสองฝ ัง่แม่น ้าดานูบ  ถ่ายรปู ณ ฮโีร่สแควร ์หรอื
อนุเสาวรยีจ์ตุัรสัวรีชน ซึง่เป็นอนุเสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่ง
ชยัชนะของฮงักาเรยีน  เสาสงูตระหง่านของอนุสาวรยีเ์ป็นทีต่ ัง้ของรปูหล่อเทวทตูกาเบรยีล อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของครสิตจกัรคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นทีต่ ัง้ของรปูหล่อผูน้ าของชนเผ่าทัง้ 7 ทีร่่วมกนัก่อตัง้
อาณาจกัรฮงัการขีึน้เมื่อครสิต์ศตวรรษที่ 9  ถ่ายภาพกบัภายนอกของ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion 

ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน สรา้งขึน้ไวเ้พื่อร าลกึถงึความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สยีสละชพีจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งน้ีถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิรอบเมอืงบูดาทีส่วย
ทีสุ่ด สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบได้แบบพาโนรามา มองเหน็สะพานเชน และอาคารรฐัสภาฮงัการี
รมิแม่น ้าดานูบทีง่ดงามตรงึตาตรงึใจ (ท่านสามารถเลอืกช าระค่าขึน้ชมววิไดส้อบถามไดจ้ากหวัหน้าทวัรห์าก
มเีวลา)  น าท่านถ่ายรปูกบัภายนอกของโบสถ์แมทธอิสั Matthias Church ซึง่โบสถ์นี้เคยใชจ้ดัพธิสีวม
มงกุฎใหก้ษตัรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถ์มาจากชื่อกษตัรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษตัรยิท์ี่ทรง
พระปรชีาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถ์อืว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงาม
เกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอื่นๆ ซึง่โบสถ์นี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้
เรยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแม่น ้าดานูบแม่น ้าดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงัการ ีชมความงดงามของอาคาร
รฐัสภาและอาคารสถาปตัยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ดดเด่นและสวยงามเรยีงรายสองฝ ัง่แม่น ้าดานูบ มนต์เสน่หท์ีไ่ม่
เสื่อมคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก มเีวลาใหท้่านเล่นชมเมอืง



พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ จากเมอืบูดาเปสต์ (เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและ
เลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั)  

 สมควรแก่เวลานดัหมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีสี่ ่  บูดาเปสต์ (ฮงัการี)-ปารน์ดอรฟ์เอ๊าท์เลต็-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศออสเตรยี โดยผ่านเขา้สู่ เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3 ชัว่โมง) น าท่านสู่ ปารน์ดอรฟ์เอ๊าทเ์ลต็ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อ๊าท์เลต็ 
McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ 
มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเช่น รองเทา้ 
เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของตกแต่งบ้าน สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายหลากหลายแบรนด ์อาท ิAdidas, Almani, 
Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, 
Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, 
Timberland, Skechers เป็นต้น และอื่นๆ อกีมากมายทีต่่างน าสนิคา้มาลดราคา  (เอ๊าท์เลท็ ปิดทุกวนั
อาทิตย)์   ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั **  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่กรงุเวียนนา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทางผ่านถนน
สายวงแหวน เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลกัของกรุงเวยีนนาทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่ อนั
งดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารทีเ่คย
เป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮปัสบูรก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.
1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถ์เซน้ต์สตเีฟ่น เป็นต้น และใหท่้านได้มเีวลาเลอืกซือ้
สนิคา้แบรนดเ์นมจากย่านถนนคนเดนิของตวัเมอืงเวยีนนา 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

    น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศ์

ฮบัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลาย
รปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกต์จากทางเอเซยี และยงัมเีครื่องเรอืนเครื่องใชต่้างๆ ประดบั
อยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไม่แพท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟ
ที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองค์
แรกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบูรณะขึน้มาใหม่โดย
สถาปนิกประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบูรณ์ในสมยัจกัรพรรดนีิมาเรยี 
เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งน้ีมหีอ้งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็น
สสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธปิไตยภายใต้ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดด
เด่นจนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมความงามของอาคารส าคญัๆ รอบถนนวงแหวน อาท ิอาคารรฐัสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการ

นครเวยีนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ  ก่อนน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิพรอ้มท ารฟีนัดภ์าษี 
18.35 น.  ออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์เท่ียวบินท่ี BR 062  
  บินตรงกลบัสู่ประเทศไทย 
  

วนัทีห่ก   กรงุเทพฯ 
10.00 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  
 



 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

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

 

Eastern Europe Classic 
(ออสเตรีย-สโลวคั-ฮงัการี 6 วนั/BR) 

8-13 ก.ย.61 20-25 ต.ค.61 
3-8 พ.ย. /  

17-22 พ.ย.61 
ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 36,900 38,900 35,500 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 4,900 6,900 4,900 
ทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ประสงคจ์ะเดนิทางไปกบัคณะ 
ทา่นละ 

18,900 20,900 17,900 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 25 ท่าน ไมมี่ราคาเดก็ และจะต้องช าระ
มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไมส่ามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่า 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ อ ีว ีเอ แอร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 



 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ
คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 7 พ.ย.
 2560 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
 การบนิ 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช าระเพ่ิมท่านละ 2,900 บาท (พร้อมค่าทวัรก่์อน

เดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินในพระราชวงัหรือตามเขตเมืองเก่าและหวัหน้าทวัร ์ช าระเพ่ิมท่านละ 

1,500 บาท (พร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการบรกิารยก

กระเป๋าจะต้องช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะต้องแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที่บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 



o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูฮงัการี) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนัท าการ 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มกีารท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซ่ีา   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอื 
- เครื่องประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส์ ** 

 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปีแต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูิ
บตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใช้หนงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น อายขุองการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซ่ีา 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง,   
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซ่ีา 

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     
 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   
 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั

สมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ีหากมกีารต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่า
พรอ้มถ่ายส าเนาหน้าชื่อบญัชมีาดว้ย  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  



- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 



     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์         

 ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 

 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
 

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     



 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่ ..............................  ถึงวนัที่ ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที่มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดนิทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดนิทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


