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

บินตรงไม่เหน่ือย ไม่ต้องลางานยาวๆ  
เท่ียว 3 ประเทศชิวๆ นัง่รถไม่ไกล 

พร้อมช้อปป้ิง McArthurGlen Parndorf Outlet 
     

    โดยสายการบิน 
 

 ** บินตรงสู่กรงุเวียนนา ** 

 
 บริษัทฯ น ำท่ำนสัมผสักับเส้นทำงแสนงำมในเขตยโุรปตะวนัออก อำทิ ออสเตรีย สำธำรณรัฐสโลวคัและฮังกำรี น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่เมืองต่ำงๆ ท่ีงดงำมดังนี ้



GRAND TRAVEL 
65 LARDPROW ROAD SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK 10310 

TEL:0-2539-3681-2       FAX:0-2539-3682      HOTLINE 24 HOURS:087-717-9334 
 WEBSITE:WWW.GRANDTRAVELTHAILAND.COM  

 TAT. LICENSE: 11/08616                 EMAIL:GRANDTRAVELTHAILAND@HOTMAI.COM , 
INFO@GRANDTRAVELTHAILAND.COM  

“เปิดโลกใหม่ไปกับเรา”          “OPEN YOUR EYES WITH US” 

 

เวียนนา  เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ท่ีมีเสน่ห์ท้ังทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ 
ธรรมชำติท่ีงดงำมและเป็นท่ีตั้งของพระรำชวงัเชิร์นบรุนท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของนครเวียนนำและสะท้อนถึง

 ควำมงดงำมมัง่ค่ังของประเทศออสเตรียในอดีต  
บราติสลาวา  นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวคั ท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ำ้ดำนูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

สโลวคั 
เอสเตอร์กอม  เมืองหลวงดั้งเดิมเก่ำแก่ของฮังกำรี ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 10-13 เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์และศูนย์กลำง

ของศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิกมำกว่ำ 1,000 ปี ได้รับสมญำว่ำ “รำชินีแห่งดำนูบ” อีกเมืองหน่ึง เมือง
ท่ีสวยงำมด้วยสถำปัตยกรรมและธรรมชำติของสำยน ำ้ และเตม็ไปด้วยเร่ืองรำวประวติัศำสตร์ วฒันธรรมอัน
น่ำสนใจ  

เซนเทนเดร้  เมืองท่องเท่ียวเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่ ริมฝ่ังแม่น ำ้ดำนูบ ตั้งอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลท่ีตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ 
เมืองเลก็ๆ น่ำรัก เมืองนีไ้ด้รับฉำยำว่ำเป็นเมืองศิลปิน 

บูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี  ดินแดนแสนงำมของแม่น ำ้ดำนูบ ชมเมืองเก่ำบูดำและเมืองชมถนนเส้นท่ี
สวยงำมท่ีสุดของเมืองบูดำเปสต์พร้อมชมนครท่ีสวยงำมด้วยสถำปัตยกรรมอันล ำ้ค่ำ ริมสองฝ่ังแม่น ำ้ดำนูบ  
ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติค 

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

 วันแรก  กรุงเทพฯ 

23.30 น.  คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบินอ ีว ีเอ แอร์ 
เคาน์เตอร์ R  เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเช็คอินและสัมภาระ 

 

วันทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวาเกยี)-เอสเตอร์กอม-บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

02.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอวีเีอแอร์   
เทีย่วบินที ่ BR 061 

08.35 น. เดินทางถึง นครเวยีนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและตรวจรับสัมภาระ  น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง)  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศสโลวคั รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 
450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและ
ฮงัการี เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพียง 50 กิโลเมตร  น าท่านนัง่รถผา่นชม รัฐสภา,มหาวทิยาลยัโรง
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ละครและสถาบนัวฒันธรรม ฯลฯ เน่ืองจากเมืองน้ีเคยตกอยูใ่ตอ้  านาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮงัการี 
เยอรมนั จึงมีช่ือเรียกในภาษาอ่ืนๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮงัการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเก่า) เพรสส์
บูร์ก (เยอรมนัและภาษาองักฤษ)  น าท่านเขา้ชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซ่ึง
ปราสาทน้ีเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ตั้งอยูบ่นเนินเขาร็อกก้ีฮิลล ์ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบสร้างข้ึนตั้งแต่สมยั
ศตวรรษท่ี 9 - 18 ซ่ึงเคยถูกเพลิงไหมเ้สียหาย จากนั้นมีการก่อสร้างเร่ือยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกคร้ังใน
ปี 1956-1964 ซ่ึงท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งน้ี พร้อมทั้งเขา้ชม
โบสถ์เซ้นต์มาร์ติน St.Martin’s Cathedral หรือ Crown Church หรือเรียกวา่โบสถม์งกุฏเน่ืองจากรูปทรง
การก่อสร้าง โบสถน้ี์ถือเป็นโบสถแ์ห่งนิกายโรมนัคาทอลิค ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1863 ถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองบราติสลาวา ภายในก่อสร้างดว้ยหินอ่อนและยงัเป็นท่ีเก็บร่างกายของนกับุญ
เซน้ตจ์อห์นตั้งแต่ช่วงสมยัศตวรรษท่ี 7   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฮงัการี ผา่นเขา้สู่ เมืองเอสเตอร์กอม (Esztergom) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงดั้งเดิมเก่าแก่ของฮงัการี ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 10-13 เคยเป็นท่ีประทบั
ของกษตัริยแ์ละศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกมากวา่ 1,000 ปี ผา่นความรุ่งเรืองและล่ม
สลายมาหลายต่อหลายคร้ัง น าท่านเท่ียวชมเมืองเอสเตอร์กอม ท่ีไดรั้บสมญาวา่ “ราชินีแห่งดานูบ” อีกเมือง
หน่ึง เน่ืองจาก ตั้งอยูใ่นลุ่มน ้ าดานูบ เป็นเมืองท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและธรรมชาติของสายน ้า และเตม็
ไปดว้ยเร่ืองราวประวติัศาสตร์ วฒันธรรมอนัน่าสนใจ เป็นท่ีตั้งของศาสนสถานหลายแห่ง น าท่านเขา้สู่เขต
เมืองเก่า ท่ีอาคารบา้นเรือนไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านถ่ายรูปภายนอก มหาวหิาร 
เอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) หรืออีกช่ือคือ “มหาวิหารเซนตอ์ดาลเบิร์ต บาสิลิกา้” ศาสนสถานท่ีใหญ่
ท่ีสุดในฮงัการี ตวัอาคารในปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนเพื่อทดแทนวหิารท่ีถูกท าลายโดยกองทพัเติร์กใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 โดยใชเ้วลาก่อสร้างเกือบ 50 ปี จึงแลว้เสร็จ จากนั้นเดินขา้มสะพานมาเรียวาเลเรีย หรือ 
สะพานแห่งการรอคอย ท่ีใชใ้นการสัญจรไปมาระหวา่งเมืองเอสเตอร์กอมกบัเมืองสตูร์โรโวของสโลวกั ชม
ทศันียภาพของสองประเทศไดจ้ากบนสะพาน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ Budapest 
เมืองหลวงของประเทศฮงัการี  เมืองท่ีมีแม่น ้าดานูบไหลผา่นกลางเมืองแยกเป็นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่
เปสตอ์อกจากกนัก่อนท่ีจะรวมกนัในภายหลงัอนัเป็นท่ีมาของเมืองบูดาเปสต ์

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดัง 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม  บูดาเปสต์ –เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม   
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร้ Szentendre (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีตั้ง
อยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายส าคญัท่ีมีความยาวเป็นอนัดบั 2 ของทวปียุโรป มีประชากรประมาณ 25,000 
คน ตวัเมืองตั้งอยูใ่นมณฑลเปสต ์มณฑลท่ีตั้งอยูท่างตอนกลางของประเทศ และอยูห่่างจากกรุงบูดาเปสต ์
ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก เมืองน้ีไดรั้บฉายาวา่เป็นเมืองศิลปินเพราะเป็นเมืองท่ีเหล่า
บรรดาศิลปินแขนงต่างๆ ไปอยูอ่าศยัและเปิดบา้นของตนจ าหน่ายงานศิลปะ ทั้งภาพเขียนงานปักผา้ เซรามิค 
ฯลฯ โดยจะสามารถพบเห็นไดเ้กือบทุกถนนภายในตวัเมือง   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองบูดาเปสต์ น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ แม่น ้าดินแดนโรแมนติคของประเทศ

ฮงัการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีโดดเด่นและสวยงามเรียงรายสอง
ฝ่ังแม่น ้าดานูบ มนตเ์สน่ห์ท่ีไม่เส่ือมคลาย และรับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนติกบนสายน ้าแห่งหน่ึงของ
โลก จากนั้นน าท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮงัการี ไดช่ื้อวา่ "ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ" ดว้ยความงดงาม
ของสายน ้าท่ีคัน่แบ่งเมืองเป็นสองฝ่ัง ร่องรอยของอดีตเม่ือคร้ังอยูภ่ายใตม้่านเหล็กคือ เสน่ห์อนัน่าหลงใหลท่ี
ผสานไปกบัความงดงามทางศิลปะท่ีสั่งสมมาแต่คร้ังบรรพกาล ชมถนนเส้นท่ีสวยงามท่ีสุดของเมือง
บูดาเปสตพ์ร้อมชมนครท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า ริมสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ  ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ 
หรืออนุเสาวรียจ์ตุัรัสวีรชน ซ่ึงเป็นอนุเสาวรียท่ี์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี 
แห่งชยัชนะของฮงักาเรียน  เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็น
สัญลกัษณ์ของคริสตจกัรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อผูน้ าของชนเผา่ทั้ง 7 ท่ีร่วมกนัก่อตั้ง
อาณาจกัรฮงัการีข้ึนเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 9  ถ่ายภาพกบัภายนอกของ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซ่ึง
สร้างข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน สร้างข้ึนไวเ้พื่อร าลึกถึงความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นจุดชมววิรอบเมืองบูดาท่ีสวย
ท่ีสุด สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮงัการี
ริมแม่น ้าดานูบท่ีงดงามตรึงตาตรึงใจ (ท่านสามารถเลือกช าระค่าข้ึนชมววิไดส้อบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์หาก
มีเวลา)  น าท่านถ่ายรูปกบัภายนอกของโบสถแ์มทธิอสั Matthias Church ซ่ึงโบสถน้ี์เคยใชจ้ดัพิธีสวมมงกุฎ
ใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทธิอสั ซ่ึงพระองคท์รงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระ
ปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถื์อวา่เป็นสมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาอยา่งแทจ้ริง ส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามเกิดข้ึน
มากในเมืองหลวงและเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงโบสถน้ี์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้
เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งชมแม่น ้ าดานูบแม่น ้าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮงัการี ชมความงดงามของอาคาร
รัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีโดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ มนตเ์สน่ห์ท่ีไม่
เส่ือมคลาย และรับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนติกบนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก มีเวลาใหท้่านเล่นชมเมือง
พร้อมเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ จากเมือบูดาเปสต ์(เพือ่ความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและเลอืก
ซ้ือสินค้า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย)  
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 สมควรแก่เวลานดัหมาย จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันทีส่ี่  บูดาเปสต์ (ฮังการี)-ปาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม 
 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย โดยผา่นเขา้สู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) น าท่านสู่ ปาร์นดอร์ฟเอา๊ทเ์ล็ต อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เลต็ McArthur 
Glen Designer Outlet เอ๊าท์เลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 
120 ร้าน สินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มีใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั 
ของตกแต่งบา้น สินคา้แบรนดเ์นมมากมายหลากหลายแบรนด ์อาทิ 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 เป็นตน้ และอ่ืนๆ 
อีกมากมายท่ีต่างน าสินคา้มาลดราคา  (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทติย์)   ** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซ้ือสินค้า
ให้ท่านอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย **  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  ผา่นชมทศันียภาพสองขา้งทางผา่นถนน
สายวงแหวน เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนาท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อนั
งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าท่ีสร้างข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบิร์ก กลุ่มอาคารท่ีเคย
เป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี13-20, ตึกรัฐสภา ซ่ึงสร้างข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.
1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถเ์ซน้ตส์ตีเฟ่น เป็นตน้ และใหท้่านไดมี้เวลาเลือก
ซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมจากยา่นถนนคนเดินของตวัเมืองเวยีนนา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
    น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
   

วันที่ห้า  เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม   
 น าท่านชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บั

สเบิร์กท่ีมีความสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ท่ีมีการตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลาย
รูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุตจ์ากทางเอเซีย และยงัมีเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชต่้างๆ 
ประดบัอยูอ่ยา่งวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวงัท่ีสวยงามไม่แพท่ี้ใด ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัพระเจา้
โยเซฟท่ี 1 เป็นผูด้  าริในการสร้างใหมี้ความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากบัพระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศสเป็น
พระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดิมไดรั้บความเสียหายจากการท าสงครามจึงไดมี้การก่อสร้างและบูรณะข้ึนมา
ใหม่โดยสถาปนิกประจ าราชส านกัและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมยั
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จกัรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งน้ีมีหอ้งต่างๆ มากมายกวา่ 1,400 หอ้ง สีท่ีโดดเด่น
คือสีเหลืองซ่ึงเป็นสีสัญลกัษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวร์ก ท าให้
เวยีนนามีความโดดเด่นจนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมความงามของอาคารส าคญัๆ รอบถนนวงแหวน อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาวา่การ

นครเวยีนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ  ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบินพร้อมท ารีฟันดภ์าษี 
18.35 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวยีนนา โดยสายการบินอ ีว ีเอ แอร์ เทีย่วบินที ่BR 062  
  บินตรงกลบัสู่ประเทศไทย 
  

วันที่หก   กรุงเทพฯ 

10.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ..  
 

 
 

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมีผลกบัการ
เดินทางและรายการทวัร์  หรือสถานที่ใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานทีปิ่ดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อืน่ๆ ทดแทนให้ ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
 

 

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

 

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

8-13 ก.ย.61 20-25 ต.ค.61 
3-8 พ.ย. / 17-

22 พ.ย.2561 
ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 36,900 38,900 35,500 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 4,900 6,900 4,900 

ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ประสงคจ์ะเดินทางไปกบั
คณะ ท่านละ 

18,900 20,900 17,900 
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**ไม่รวมค่าบริการด้านวซ่ีาและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //  
ค่าทปิคนขับและค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัร์ก่อนเดินทาง ** 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

  
 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางนีต้้องมีจ านวนผู้โดยสารทีเ่ป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องช าระมัดจ า หลงัจาก
ยนืยนัการจองทวัร์ทนัที 

 อตัราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ ดังน้ันหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 กรณีท่านทีม่ีตั๋วของสายการบินอืน่หรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททวัร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการ
เกีย่วข้องกบัการยืน่วซ่ีา ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยืน่วซ่ีาพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดังน้ันจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับ
การยืน่ขอวซ่ีาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนีเ้พือ่เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการขอวซ่ีา 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบิน อี ว ีเอ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ,  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซ่ึงเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกิน 75 ปี วงเงิน

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนัฯ) 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 7 พ.ย.
 2560 หากมีเพิ่มเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิ่มตามกฏและเง่ือนไขของสาย
 การบิน 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช าระเพิม่ท่านละ 2,900 บาท (พร้อมค่าทวัร์ก่อนเดินทาง) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวงัหรือตามเขตเมืองเก่าและหัวหน้าทวัร์ ช าระเพิม่ท่านละ 1,500 บาท 

(พร้อมค่าทวัร์ก่อนเดินทาง) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรือหากตอ้งการการบริการยก

กระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทิปตามท่ีโรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวซ่ีา หรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้

ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าด่ืมระหวา่งทวัร์ (ไม่ไดแ้จกน ้าด่ืมระหวา่งทวัร์) 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางหรือประกนัสุขภาพหรือประกนัวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากประกนั

อุบติัเหตุท่ีทางบริษทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซ้ือประกนัเพิ่มเติมได ้

การช าระเงิน  
 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทวัร์ โดยเรียกเก็บ
ทนัทีหลงัจากการจองทวัร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
 

การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท างาน มิฉะนั้นบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามท่ีสถานทูต

เรียกเก็บ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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o กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมี
เหตุท าใหก้ารเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการ
ยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้ 

o บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผดิชอบกรณีเท่ียวบินล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ี
ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ี
สถานท่ีเขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะ
เขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวใหไ้ด ้หรือ 
คืนเงินค่าเขา้ชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาท่ีไดรั้บจากทาง บริษทั supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหน่ึง
เหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 
ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงท่ีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสตห์รือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยดุของชาวยุโรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น
ขอใหพ้ิจารณาก่อนการจองทวัร์ 

 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกั
แบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 
เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณทีีม่า 3 ท่าน  
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2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี

อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยยื่นขอวซ่ีาท่ีสถานทูตฮงัการี) 
ใชเ้วลาพิจารณาวซ่ีาโดยรวม 15 วนัท าการ 

-    ผู้ยืน่ค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพือ่ ถ่ายรูป และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรือศูนย์ยืน่วซ่ีา
ของสถานทูตน้ันๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยนืยันได้หากไม่มีการท า
นัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตน้ันๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพือ่ท าการนัดหมายการยื่นวซ่ีา 
-    ในวนัยื่นวซ่ีาหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารทีค่รบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบยืน่เพิม่เติมในวนันัดหมายยืน่และหากมี

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายน้ันๆ ด้วยตนเอง 
  

 
 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 

เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้   
- หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา  
- ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ  าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่

รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา   
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรือ 
- เคร่ืองประดบับดบงัหนา้ตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส์ **  

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  

- ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติ
บตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
o หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นช่ือ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณท่ีานทีม่ีการเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้
ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ อายขุองการออกหนงัสือไม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนันดัยืน่วซ่ีา 
 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง,   
อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
อายขุองการออกหนงัสือไม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนันดัยืน่วซ่ีา 

 
- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองความ

เป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     
 

- กรณีท่านทีว่่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผู ้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหาก
ความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี)   
 

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงช่ือเจ้าของบัญชี ถ่ายส าเนาทุกหนา้ยอ้นหลงั 6 เดือน และปรับสมุด

อพัเดทไม่เกิน 15 วนั พร้อมส าเนาหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี หากมีการต่อเล่มใหแ้นบบญัชีเล่มเก่าพร้อม
ถ่ายส าเนาหนา้ช่ือบญัชีมาดว้ย  
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- หากรายการปรับสมุดบญัชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากวา่ 6 
เดือนและปรับยอดใหล่้าสุด ไม่ต ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มีการ
เคล่ือนไหวทุกเดือน ขอใหท้ าหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจริง 
อาทิ ไม่มีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากไม่ไดติ้ดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรับรอง
ค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษพร้อมระบุความสัมพนัธ์เพื่อช้ีแจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม 
หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรับรอง
ค่าใชจ่้ายพร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณ ี*** ทั้งนี้เพือ่แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา  

 
o กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริง
จากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 



GRAND TRAVEL 
65 LARDPROW ROAD SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK 10310 

TEL:0-2539-3681-2       FAX:0-2539-3682      HOTLINE 24 HOURS:087-717-9334 
 WEBSITE:WWW.GRANDTRAVELTHAILAND.COM  

 TAT. LICENSE: 11/08616                 EMAIL:GRANDTRAVELTHAILAND@HOTMAI.COM , 
INFO@GRANDTRAVELTHAILAND.COM  

“เปิดโลกใหม่ไปกับเรา”          “OPEN YOUR EYES WITH US” 

 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีา
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
***   เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหวา่งการยืน่วซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่
หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั้น
จะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีา
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง
ภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั                   

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

+++ 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกขอ้มูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ทางศูนยย์ืน่หรือ

สถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน 
กรุณากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปล่อยวา่งไว ้อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ไดศึ้กษาแลว้ / รอศึกษาต่อ เป็นตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รียบร้อย 
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1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

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

     หมายเลขหนงัสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนงัสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        แต่งงานไม่จดทะเบียน        หยา่        หมา้ย 
 
3.   กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูปั่จจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 
 
 ............................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์         
 ท่ีอยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น ........................................... 
 โทรศัพท์มือถือ ............................................ อเีมลล์ ..............................................................................  
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5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศัพท์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชั้นหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 
7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 
 ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ดินทางร่วมคร้ังน้ี (ระบุ)....................................................................................          
8.  ท่านเคยเดินทางเขา้ยโุรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่         ไม่เคย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
    ตั้งแต่วนัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................   รวม ........... วนั 
 ท่านเคยไดรั้บการสแกนน้ิวมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีท่ีท่านเคยไดรั้บการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 
9.  ท่านสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางดว้ยตวัท่านเองหรือไม่  ตวัเอง        มีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย  

(กรณีท่ีมีผูส้นบัสนุดค่าใชจ่้ายใหร้ะบุผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายของท่านและระบุความสัมพนัธ์ และเดินทางดว้ยกนัหรือไม่) 

ผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายของท่าน คือ ................................................................................................................... 

ความสัมพนัธ์กบัท่าน .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัท่านหรือไม่         เดินทางดว้ยกนั        ไม่ไดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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