
 

 

 

EASTERN EUROPE SPECIAL 
8 วัน 5 คนื 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทวัร์ 
 บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบินไทย 50% 

 พกัหรูโรงแรม 4 ดาว (พกัออสเตรีย 2 คืน /ปราก 1 คืน/สโลวคั 1 คืน / ฮงัการี 1 คืน) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท ์!! 

 ปราก  : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนตวิ์ตุส สะพานชารล์ส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร ์  

 เชค    : ปราสาทครุมลอฟ เมืองคารโ์ลวีวารี่ เมืองซาลสบ์วรก์ 

 ออสเตรีย    : เมืองฮลัสตดัด ์พระราชวงัเบลลว์าแดร ์อนุสาวรียโ์ยฮนัสส์เตรา้ท ์พระราชวงัเชินบรุนน ์

 สโรวคั : เมืองบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา 

 ฮงัการี : กรุงบูดาเปสต ์ ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอสั สะพานเชนบริดจ ์ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ!!! พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท 

อาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ!! เป็ดโบฮีเมียน 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  936 BKK – VIE 01.20 – 07.15 

เทีย่วบินขากลบั TG  937  VIE - BKK     14.35 - 05.35+1 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,500- บาท) 
 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
23.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้าหนา้ท่ี

ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 

กรุงเทพฯ –  ประเทศออสเตรีย – กรุง
เวยีนนา – ฮลัลส์ตทัท ์- ทะเลสาบเซนต์
วลูฟ์กงั – เมืองซาลส์บวร์ก- เมือวลินซ์ 

 
- 
 

 
 

 

 
 

 

PARK INN RADISSON LINZ 
ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองลินซ์ – เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (ประเทศเชค)– 
เมืองคาร์โลววีาร่ี – กรุงปราก 

   
HOTEL INTERNATIONAL 

PRAGUE  หรือเทียบเท่า 

4 
กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – มหาวกิาร
เซนตว์ิตูส – สะพานชาลส์์ – เมืองบราติสลาวา 
(ประเทศสโลวคั) - ปราสาทบราติสลาวา 

   
FALKENSTEINER HOTEL 

BRATISLAVA  หรือเทียบเท่า 

5 บราติสลาวา -  บูดาเปสต ์(ฮงัการี)    
PARK INN by RADISSON 
BUDAPEST  หรือเทียบเท่า 

6 
เมืองบูดาเปสต-์ ปานดอร์ฟเอาทเ์ลต- กรุง
เวยีนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ 

 
 

 
  

AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI  
หรือเทียบเท่า 

7 กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ     

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  กรุงเทพฯ     

เดือนธันวาคม 14-21 ธ.ค. 61   49,991.- 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง      กรุงเทพฯ –  ประเทศออสเตรีย – กรุงเวยีนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กงั – เมืองซาลส์บวร์ก- 
เมืองลนิซ์ 

01.20 น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG 936 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ท่ีมีอายุกวา่ 1,000 ปี 

ศูนยก์ลางอ านาจของจกัรวรรดิออสโตร ฮงักาเรียน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋า และ ผ่านตรวจ
ศุลกากร เป็นเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (HALLSTATT) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา่ 4,500 ปีเดินเท่ียวชมเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าว
กนัว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง 
ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีวา่เป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage 
เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก เมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการใช้สถานท่ีต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายท า

ภาพยนตร์ช่ือกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” เมืองท่ีแสนโรแมนติกท่ีมีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บา้นเกิดของ
คีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ าซาลซ่า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวงัเดิม ท่ีตกแต่งพนัธ์ุ
ไมห้ลากหลายสีสัน ขา้มฝ่ังสู่เมืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ผา่นไปชมบา้นเกิด
คีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ท่ีสร้างผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย น าท่านผ่านชม มหาวิหาร
แห่งซาลส์บวร์ก ท่ีสร้างข้ึนจากความร ่ ารวยท่ีเกิดจากการท าเหมืองเกลือถนนเกรไทรเดท่ี้มีช่ือเสียง ประดบัประดาได้
ดว้ยป้ายบอกช่ือร้านคา้เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์(Linz) เป็นเมืองท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบโดยอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมยัการปกครองของ

http://bit.ly/2NMk5YE


เยอรมนัโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์นับเป็นเมืองท่ีแฝงไวด้้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาร์โร๊ค
และร็อคโคโคนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พัก PARK INN RADISSON LINZ ระดับ 4 
ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม เมืองลนิซ์ – เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (ประเทศเชค)– เมืองคาร์โลววีาร่ี – กรุงปราก  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านผา่นชมจตุัรัสกลางเฮาพทพ์ลทัซ์(Haupt Platz) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจ าเมืองท่ีสร้างข้ึนในปี
ค.ศ.1513 น าท่านถ่ายรูปคู่มหาวิหารเก่า (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูฮิตท่ีมีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้าตามอธัยาศยั
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของ
สาธารณรัฐเชค มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า จึงได้
ข้ึนทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค  .ศ . 1992 น าท่านถ่ายรูปปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV 
CASTLE) ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมยั เปล่ียนมือเจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความ
งดงามของปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาในคุง้น ้ าวลัตาวา อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองมรดกโลก สัมผสับรรยากาศ
พกัผอ่นกนัอยา่งเตม็อ่ิม และร้านอาหารร้านเบียร์ริมน ้าสุดชิวตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพเิศษ!! เป็ดโบฮีเมียน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวาร่ี(KARLOVY VARY) หรืออีกช่ือหน่ึงคือเมืองคาร์ลบาดเป็นเมืองท่ีมีการ

คน้พบน ้ าแร่โดยพระเจา้คาร์ลท่ี4ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นเมืองน ้ าแร่ท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโบฮีเมีย ตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้าเทปลา้ มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์
สสปาเพื่อรักษาสุขภาพน าท่านเดินเท่ียวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงามเหมาะแก่การเดินเท่ียวชม
เมืองเป็นอย่างยิ่งร้านคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทางอิสระให้ท่านซ้ือของท่ีระลึกหรือหาซ้ือเหล้าพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง 
Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตจากสมุนไพรเป็นของท่ีระลึกสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก 
(PRAGUE) ดินแดนท่ีมีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็นท่ีเลืองลือทัว่โลก มีผูค้นเดินทางไปชมเมืองประวติัศาสตร์
ท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายเช่น โรมนัเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ท าให้
กรุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองคก์าร UNESCO ไดเ้ลือกให้
เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี 1992 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั HOTEL INTERNATIONAL 
PRAGUE ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่  กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - 
ปราสาทบราติสลาวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยูบ่นเนินเขา 
ริมฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา อดีตท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล ชมววิสวยบนเนิน



เขาท่ีสามารถมองเห็นตวัเมืองปรากท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่น ้า ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอด
โบสถต่์างๆ อีกดว้ยจึงท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด น าท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST. VITUS 
CATHEDRAL) วหิารประจ าราชวงศซ่ึ์งสร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ท่ีประดบัดว้ยกระจกสีแบบสเตนกลาสอยา่ง
สวยงาม แลว้ยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลสท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุด ใหท้่านถ่ายภาพ
จากภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (GOLDEN LANE) สถานท่ีท่ีเคยเป็น
ร้านขายของในยคุแรกๆ และเปล่ียนมาเป็นท่ีพกัขององครักษ ์มหาดเล็ก และปัจจุบนัเป็นแกลเลอร่ี ร้านขายของท่ีระลึก
ต่างๆจากนั้นน าท่านเดินลงจากตวัปราสาทสู่ สะพานชาลส์ท่ีสร้างทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14  ถือ
วา่เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงปรากท่ีนกัท่องเท่ียวจดจ าไดม้ากท่ีสุด น าท่านเดินต่อไปยงั เขตเมืองเก่า (OLD TOWN 
SQUARE) ท่ีตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัใชง้านไดอ้ยูจ่ริง ใหท้่านเดินเล่นชมบรรยากาศ
อนัสวยงามบริเวณจตุัรัสท่ีมีร้านคา้แบรนดเ์นม ร้านเคร่ืองแกว้  ร้านขายของท่ีระลึก ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีมมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY) (200 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกีย 

และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและ
ฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐ เชค ดว้ย เมืองน้ีมีทศันียภาพของอาคารบา้นเรือนริมสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีมีความ
สวยงาม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พัก FALKENSTEINER HOTEL 
BRATISLAVA ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า บราติสลาวา -  บูดาเปสต์ (ฮังการี)  
 
 
 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านข้ึนชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวาท่ีท่านจะได้เห็นตวัเมืองบราติสลาวาท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบก่อนน า
ท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮงัการี ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของชนเผา่แม็กยาร์ ท่ีมี
อารยธรรมอนัยิง่ใหญ่ตั้งแต่สมยัโรมนั โดยตวัเมืองมีแม่น ้ าดานูบไหลผา่น ท าให้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง คือฝ่ังปราสาท 
ท่ีเรียกว่า “บูดา” และฝ่ังเมืองใหม่ท่ีขยายออกมา เรียกว่า “เปสต์” ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า “บูดาเปสต์”  ในปัจจุบนัมี
ประชากรอยูห่นาแน่นมากกวา่ 3 ลา้นคน น าท่านไปยงั ฮีโร่สแควร์ (HERO SQUARE) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นลานโล่ง
กวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมีอนุสาวรียแ์ห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่สแควร์ 
อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ หน่ึงพนัปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย ์
เป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสัญลกัษณ์ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีเป็นดัง่หลักของอาณาจกัร 
ฮงัการี เชิญท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั   



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ ป้อมปราการชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของ

แม่น ้ าดานูบไดอ้ยา่งดี ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงแม็กยาร์ ท่ีช่วยกนัต่อสู้ป้องกนัขา้ศึกท่ี
เขา้มารุกราน จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรูปดา้นนอกศาสนสถานคาธอลิคเก่าแก่ ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 ถือเป็นโบสถ์
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศหลงัจากนั้นน าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบแม่น ้ าสายส าคญัของทวีปยุโรป ท่ีมีความยาว
มากกว่า 2,800 กิโลเมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ท่ีเรียงรายริมสองฝ่ังแม่น ้ า  ชมความ
สวยงามของ สะพานเชนบริดจ์ หน่ึงในแลนด์มาร์คท่ีส าคญัของบูดาเปสต์รวมถึง  อาคารรัฐสภา ท่ียิ่งใหญ่ท่ีทุกคนยก
ยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พัก PARK INN by RADISSON 
BUDAPEST ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  

วนัทีห่ก เมืองบูดาเปสต์- ปานดอร์ฟเอาท์เลต- กรุงเวยีนนา  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ปานดอร์ฟเอาทเ์ลต(PARNDORF OUTLET) เอาเล็ตขนาดใหญ่กวา่130 ร้านคา้ อิสระให้ท่านช้

อ ป ป้ิ ง จุ ใ จ กับ สิ น ค้ า แ บ ร น ด์ เ น ม ต า ม อัธ ย า ศั ย  อ า ทิ เ ช่ น  Armani,Bally,Burberry, Gucci,Hugo 
Boss,Lacoste,Prada,Samsonite และแบรนดช์ั้นน าอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

 อิสระอาหารกลางวนั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนยก์ลาง

อ านาจของจกัรวรรดิออสโตร ฮงักาเรียน น าเท่ียวชมกรุงเวยีนนา ผา่นชมถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทาง
ท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนาท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อนังดงามโรงละครโอเปร่าท่ีสร้างข้ึน
ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราช
ส านกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี13-20, ตึกรัฐสภา ซ่ึงสร้างข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.1873-1883  

 
น าท่าน ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้
ต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนตส์เตฟาน ซ่ึงตั้งอยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซ้ือ
สินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เส้ือผา้ เคร่ืองประดับ ของตกแต่งบา้น สินค้าเคร่ืองแก้ว สวาร็อฟสก้ี, 
ซคัเคอร์เคก้ เคก้ช็อคโกแลต ช่ือดงัของเวยีนนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI ระดบั 4 ดาว
หรือเทียบเท่า 

 วนัทีเ่จ็ด  กรุงเวยีนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านเก็บภาพสวยๆของ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อดีตท่ีประทบัของเจา้ชายยูจีน แห่งซาวอย นายทหารชาว
ฝร่ังเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ปัส์บวร์ก แห่งออสเตรีย น าท่านนัง่รถผา่นชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตา



เซ่ อาทิ ศาลาวา่การเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวงัหลวงฮอฟบวร์ก จตุัรัสมาเรียเทเรซ่า  แวะถ่ายภาพ
สวยๆกับ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัท์พาร์ค น าท่านถ่ายรูปบริเวณภายนอกของพระราชวังเชรินน์บรุนน์ 
พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบัส์บูร์กท่ีสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่ง
ภายนอกดว้ยสีเหลือง ซ่ึงเป็นสไตล์ท่ีโปรดปรานของจกัรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าผูย้ิ่งใหญ่ท่ีครองอ านาจอยา่งยาวนานถึง 
40 ปีสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX  
REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

14.35 น.  บินลดัฟ้าออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินทีT่G 937  

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ-  กรุงเทพฯ 
05.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
 

HASHTAG EASTERN SPECIAL 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่14-21 ธันวาคม 2561   
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 49,991.- 

             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 48,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 9,900.- 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 2,500- บาท) 
*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต า่กว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)  
ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเขา้พกั 3 ท่าน มีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมี
การแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 



หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของ

ลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 



 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ 
ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูตระบุ
เท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกวา่ 3 สัปดาห์
ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หาก
ท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศ
เป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทาง
บริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 



เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ี
ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง 
และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจ านวนและทางบริษทัฯ
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่านเน่ืองจากการยื่นวีซ่า
จะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น

สุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบินหรือ
การยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ 
โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี 
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้ โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อ
ความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้หรือ

ออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ี
ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานการยื่นวีซ่าออสเตรีย 

 
เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยย่ืนขอวซ่ีาทีส่ถานทูตออสเตรีย)  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 15 วนั 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิว้มือ ทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีาของสถานทูต ตามวนัและเวลานัดหมาย  
 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผู ้

เดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้   

 
** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน หนังสือ

เดินทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา 
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสูติบตัร 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ย 

 
4. หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้ท างาน, 
อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด
(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 



- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองความเป็น
เจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท าอาชีพอสิระตอ้งท าจดหมายแนะน าตวัเองวา่ท าอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง

ส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้นการเงิน
ของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทางพร้อม
แสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหากความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้
หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ 

(ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

10. หลกัฐานการเงิน 
-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่ง

นอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  
**หากสมุดบัญชีมีการอพับุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอพัเดทต่อเน่ือง หรือเดือนกระโดด ต้องขอสเตจเม้น

เท่าน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 
กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,มารดา,พี่,นอ้ง  ท า

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพนัธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ทีถู่กออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนาสมุด
บัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดือน 
(ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  

- และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย 1. ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย 3.
เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน

ครอบครัวดว้ยแต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจด
ทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่ือ
และความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี ***ทั้งนีเ้พ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 



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

- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ

กบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมี
การรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมช้ีแจงระบุความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั
ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร พร้อม
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 

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



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  ................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง............................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ.  .......................................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ ..............................  สัญชาติ ..............................   สถานท่ีเกิด .................................. ประเทศ ............................................ 
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
           แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
     *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถานภาพ .................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  
( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 
.................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์ .............................. 
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................  ท่ีท างาน ................................................ 
มือถือ ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail................................................................................................................................................................................................มี
หนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ....................................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอาย.ุ........................................................ 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
............................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด ............................................................................................................................................................. 
รวมทั้งหมดก่ีวนั ................................................................................................................................................................................ 
วตัถุประสงคใ์นการไป ...................................................................................................................................................................... 



ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  
     ไม่เคย 
      เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)........................................................................................................................................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสังกดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน ............................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน.....................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศพัท ์................................................................................................................................................................................... 
อีเมลล ์................................................................................................................................................................................................ 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด .............................................................................................................................................................. 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า ........................................................................................................................................... 
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได.้...................... บาท      
     ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด ..................................................................................................... ............................................................     
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
       มี        
      ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม................................................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ ..................................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ ............................................................................................................................................... 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน ...................................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร ................................................................................................................. 
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ............................................................ 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ................................................................................................... 
 
 
 
 



ประวติัของบิดา  
ช่ือของบิดา ........................................................................... นามสกุลของบิดา ............................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ......................................................สถานท่ีเกิดของบิดา ........................................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ ......................................................... 
 
ประวติัของมารดา  
ช่ือของมารดา ...........................................................................นามสกุลของมารดา......................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมารดา......................................................สถานท่ีเกิดของมารดา....................................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ ......................................................... 
 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 
ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส .......................................................................................มือถือ................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส ............................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ .............................................................................. สัญชาติ ................................................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส..................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................  โทรศพัทท่ี์บา้น ..................................................... 
ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร ....................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร ..................................................................................................................................................................... 
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