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VIENNA THE SERIES 1 

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด ์ 

10 วนั 7 คืน  

11 วัน 8 คืน  เดินทาง พฤศจกิายน 62 – มกราคม 63 

เร่ิมต้นเพียง 56,900.- 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์– บดูาเปสต ์- ลอ่งเรอืแม่น  า้ดานบู 

วนัที่ 3. บดูาเปสต ์– บราติสลาวา - Outlet – เบอรโ์น 

วนัที่ 4. เบอรโ์น – พิพิธภัณฑค่์ายกกักนัเอาซว์ิทช ์– คราคฟู 

วนัที่ 5. เหมืองเกลอืเวียลีซกา้ – เชสโตโซว่า – แบลค็มาดอนน่า - วรอตสวฟั 

วนัที่ 6. วรอตสวฟั – ปราก – สะพานชารล์ 

วนัที่ 7.ปราสาทปราก - เชสกี ้ครุมลอฟ 

วนัที่ 8. เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัที่ 9.เวียนนา – สนามบิน 

วนัที่ 10 กรุงเทพ 

วนัที่ 11 กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์– บูดาเปสต ์- ล่องเรือ
แม่น า้ดานูบ 

01.30 น. ออกเดินทางสูเ่วียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 
07.00 น. ถงึสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมง

ในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน  าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน ์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึ่งมีประวติัการสรา้งมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ให้สรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนหอ้งถึง 1 ,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็น
พระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทับ ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส จากนั้นน  าชมบริเวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) 
สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของ
ประชาชน จากนัน้เชิญชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องแกว้สวารอ็ฟสกี ้หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา 
Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ ในย่านถนน
คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาติที่มี อารยธรรม 
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รุง่เรอืงมานานกว่าพนัปี ถงึกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น  า้ดานูบ” ชมเมืองที่ไดช้ื่อว่างดงามติดอันดับโลก
ดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น  า้ดานบู น  าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนแ์ละอารยะธรรม
ฮงัการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรยีงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่ง
งดงามเป็นที่ร  ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม 
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น  า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็ก
ทกุชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน  ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุ
หนาว น ้าในแม่น ้าอาจกลายเป็นน ้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงนิจ านวน 5 ยูโรต่อท่าน) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั ACHAT PREMIUM H. BUDAPEST หรอืเทียบเท่า  

วันที ่3 บูดาเปสต ์– บราตสิลาวา - Outlet – เบอรโ์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคาร
พระราชวังโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้
กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถม์าจากชื่อกษัตริยแ์มทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริยท์ี่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็น
กษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ่งก่อสรา้งที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอัน
เป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่  15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่  1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่าน
สามารถชมความงามของแม่น  า้ดานบูไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรียน   จากนั้น
น  าท่านเดินทางสูเ่มืองปารน์ดอรฟ์ เพื่อน  าท่านสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 
*** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์นวนันั้น ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไป
ในวนัอื่นไปแทน*** จากนัน้น  าเดินทางสูก่รุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศสโลวัค
(Slovak) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น  า้ดานบูที่บรเิวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 
น  าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรฐัสภาแห่งสโลวัก น  าท่านถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราติสลาวา
(Bratislava Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น  า้ดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน
งดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี ้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบอร์โน (Brno) เมืองใหญ่อันดับสองประเทศ
สาธารณรฐัเช็ก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BRNO หรอืเทียบเท่า 

วันที ่4 เบอรโ์น – พพิธิภัณฑค่์ายกักกันเอาซว์ทิช ์– คราคูฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑค์่ายกักกันเอาซว์ิทช์ (Auschwitz concentration camps) ประเทศโปแลนด ์ซึ่งเป็นค่าย
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กักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2  พิพิธภัณฑค่์ายกักกันแห่งนี ้
สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเขา้ยึดโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และ
หาค่ายกกักนัเชลยศกึต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รฐับาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงได้
ดัดแปลงตามความตอ้งการของนาซีและเริ่มตน้ใช้ปีค.ศ.1940 เป็นตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน 
รวมทัง้ของจรงิที่มีการเก็บรกัษาภายในตกึต่างๆ ถงึ 20 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต่้างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้
มาอยู่ ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเทา้ แปรงสีฟัน หวี และเสน้ผมที่ว่ากันว่ามี น  า้หนักรวมกว่า 7 ตัน และชมหอ้งอาบน า้ 
หอ้งที่พวกนาซีใชส้  าหรบัก าจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสงัหารหมู่ กล่าวกันว่าสถานที่นีม้ีคนตาย กว่า 1.5 ลา้นคน โดนเกือบ
ทัง้หมดเป็นชาวยิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเมืองคราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคฟูนัน้เป็น บา้นเกิดองคส์มเด็จพระสนัตะปาปา จอหน์ ปอลที่ 2 

อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รบัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม มีอาคารบา้นเรอืนที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทกุยคุทกุสมนัตัง้แต่ โรมาเนสก ์กอธิค เรอเนสซองส ์บาร็อก ร็อค
โคโค จนถงึนีโอคลาสสคิ และอารต์นโูว 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL CENTRUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 เหมอืงเกลือเวยีลีซก้า – เชสโตโซว่า – แบล็คมาดอนน่า - วรอตสวัฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสูเ่หมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) ตัง้อยู่ที่เมืองวิลชิกา้ เหมืองเกลอืที่เก่าแก่ที่สดุของโปแลนดแ์ห่งนีม้ี
ประวติัการท าเหมืองยาวนานกว่า 1,000 ปี ถือเป็นเหมืองใตดิ้นที่มหัศจรรยท์ี่สดุแห่งหนึ่งของโลก  น าท่านลงลิฟทส์ู่ใตดิ้น
ของเหมืองเกลอื ที่มีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็น 9 ชัน้ ลกึลงจากพืน้ดินถงึ 327 เมตร ยาวกว่า 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองหอ้ง
ซึ่งสรา้งและแกะสลกัจากเกลือทั้งหมด โดยสมัยก่อนเกลือมีค่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหาร ชมความงามของ
ทะเลเกลอืใตพ้ืน้ดิน ซึ่งท่านไม่เคยไดเ้ห็นที่ใดมาก่อน โดยเหมืองเกลอืในเมืองวีลิซกา องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
หนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกดว้ย  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสโตโซว่า (Czestochowa) เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป 

ครสิตศ์าสนิกชนกว่า 4-5 ลา้นคน เพื่อเขา้บชูาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ณ อารามจัสนากอร่า 

(Jasna Góra Monastery) รูปพระแม่มาเรยีสดี  า ศนูยร์วมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใชว้าดมานานกว่า 600 ปี
ท  าให้รูปพระแม่เป็นสีด  า ที่รอยบากที่พระพักตร ์ซึ่งพวกต่อตา้นศาสนาต้องการท าลาย อารามแห่งนีร้อดพน้จากการถูก
ท าลาย ในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นปาฎิหารย์ที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุด จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมือง   
วรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ยวฒันธรรมของประวติัศาสตรใ์นเมืองนี ้เป็นดังสะพาน
เชื่อม ที่ เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเขา้ด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพืน้ฐานทาง
ประวติัศาสตร ์ชีวิตที่เต็มดว้ยวฒันธรรมและการศึกษา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่6 วรอตสวัฟ – ปราก – สะพานชารล์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวา
เกีย  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ    

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองปราก น  าท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น  า้วัลตาวา สไตล์

โกธิคที่สรา้งขึน้ตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองขา้งราว
สะพานกว่า 30 องค ์จากนั้นน  าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมือง
หลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยงัตีบอกเวลาทกุๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเลน่ และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมย่านเมืองเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั OCCIDENTAL PRAHA หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่7 ปราสาทปราก - เชสกี ้ครุมลอฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเข้าชมปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj 
แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจบุันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตว์ิตุส (St.Vitus 

Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่ที่สดุใน
กรุงปราก     ซึ่งพระเจา้ชารล์ที่  4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์  าคัญในอดีต เช่น 
พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรดิ์นานดท์ี่ 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเลี่ยนที่  2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ

ไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใช้
เป็นที่ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีรา้นขายของที่
ระลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น  าชมเมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ั้งอยู่ริมสองฝ่ัง
ของแม่น  า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนุรกัษ์และขึน้ทะเบียน
ไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อปี
ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น  า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และ
โบสถเ์ก่ากลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดสไตลโ์บฮิเมียน) 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MLYN HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันที ่8 เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวยีนนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย
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ขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู ่สูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติ

ของทิวเขาสงู และพืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคาร
อนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท  าลาย
ไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็น
กลุม่อาคารที่เคยเป็นที่ประทบัของราชส  านกัฮปัสบรูก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE WESTBAHNHOF หรอืเทียบเท่า  

วันที ่9 เวยีนนา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูส่นามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937 

วันที ่10 กรุงเทพ 
05.20 น. เดินทางถงึกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ VIENNA THE SERIES 1 
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก โปแลนด ์ 

10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันท่ี 15 - 24 พ.ย. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,900.- 8,900.- 

วันที ่22 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,900.- 8,900.- 

วันท่ี 29 พ.ย. - 08 ธ.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 36,900.- 8,900.- 

วันท่ี 15 - 24 ธ.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,900.- 8,900.- 

วันที ่29 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 62 72,900.- 72,900.- 72,900.- 42,900.- 15,900.- 

วันที ่25 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 37,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนยย่ื์นวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6.  ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (18 ยโูร) 
7.           ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปี

ข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูป้กครองสามารถโอนเงนิให้

ครอบคลุมคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตัว

ของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอื

ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 
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4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
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เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเชก 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  15 VIENNA THE SERIES 1  ออสเตรีย ฮงัการ ีสโลวัก เชก โปแลนด ์ 10 DAYS 7 NIGHTS  BY TG     [GQ3VIE-TG027] 

 

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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