
 

 

รหัสทัวร VTG2000409 
ทัวรยุโรป ออสเตรีย เช็ค เยอรมนั 8 วัน 5 คืน (BR) 
ชมเมืองเกานูเรมเบิรก เขาชม 2 ปราสาทดัง 
พระราชวงัที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรียและเยอรมัน 
พระราชวังเชิรนบรนุ  ปราสาทนอยชวานสไตน 
เท่ียวเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ  
เดินเลนชมเมืองเล็กๆ นารักริมทะเลสาบทีฮ่อลสตัท 
พรอมชอปปم�ง McArthurGlen Parndorf Outlet 
      

 
 
 
 



 

 

บริษัทฯ นําทานสัมผัสกับเสนทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก ไดแก ออสเตรีย,เยอรมันและ
สาธารณรัฐเช็ค นําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ทีง่ดงามดังนี ้
 
เวียนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญที่มีเสนหท้ัง
ทางดานศิลปะ ดนตรี และ 

ธรรมชาติที่งดงาม  
เชสกี้ครุมลอฟ  เมืองโบราณท่ีมีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย 

เปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตัง้แตป ค.ศ.1992  
ปราค เมืองหลวงแหงปราค ที่เต็มไปดวยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชารล 

และชมเสนหของเขตเมืองเกาแหงกรุงปราคพรอมชอปปم�งสินคาพื้นเมืองมากมาย 
นูเรมเบิรก  เมืองเกาแกทางดานสถาปตยกรรมอีกแหงหนึ่งของประเทศเยอรมัน และมีความ

งดงามนารักของอาคารบานเรือน  
มิวนิค นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย ศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ และมี
อารตแกลเลอรี่ดทีี่สุด 

โฮเฮนชวานเกา เมืองที่ต้ังอยูในเขตแควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมนี ติดกับ
ชายแดนประเทศออสเตรีย เปนเมือง  เกามาต้ังแตครั้งจักรวรรดิโรมัน และเปนที่ต้ังของ
ปราสาทของกษัตริยบาวาเรียและยังแวดลอมไปดวย   ทะเลสาบนอยใหญ ที่ตั้งของ
ปราสาทนอยชวานสไตน” ซึ่งอยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชาของกษัตริยลุด  วิคที่ 2 
และยังเปน ปราสาทตนแบบที่วอลทดีสนียไดนํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและ
เปน   สัญลักษณของบริษัทดิสนีย 
ซาลสเบิรก   เมืองแหงศิลปนเพลง ซึ่งเปนสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสารตทีเ่พ่ิงจะฉลอง

ครบรอบ 250 ป ในป 2006 ที่ผาน มา 
ฮอลสตัท   อีกเมืองหนึ่งที่งดงามในแถบยุโรปตะวันออก และเปนเมืองมรดกโลกที่เกาแก

ยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป  และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทาง
มากมาย 

 
กําหนดการเดินทาง    14-21 พ.ค. / 4-11 มิ.ย.63 
 
 
 
 



 

 

 วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
23.30 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคานเตอร

สายการบิน EVA Air เคานเตอร R เจาหนาที่คอยตอนรับและอาํนวยความ
สะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง (กรุณามาใหตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการ
บิน ทานตองมาแสดงตัวของทานเอง) 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบ

เวลาการเดินทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสาร
สวนตัวของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน รายการซรีี่และไดมีการดําเนินการไว
ลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

 
วันที่สอง เวียนนา (ออสเตรีย)-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราค 
02.45 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ นําทานบินตรงสูนครเวียนนา โดยสายการ
บิน EVA Air  
  เที่ยวบินที่ BR061 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากน้ันนําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรบัสัมภาระ จากนั้นรถโคชรอรับและนําทานเดินทางขาม
พรมแดนสู เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรัฐเช็ค 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) ผานชมบานเรือนตางๆ และทัศนียภาพ
งดงามระหวางเมืองจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต
ของประเทศสาธารณรัฐเช็ค ไดชื่อวาเปนไขมุกแหงโบฮีเมีย มีช่ือเสียงจาก
สถาปตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกาและปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเกาน้ี
ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ชื่อเมืองน้ีตั้งชื่อขึ้นเพือ่แยกความ
แตกตางจากเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ และครุมลอฟมอเรเวีย ท่ีอยูทางตะวันออก
เฉียงใตของประเทศ และยังเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ โดยเปนสถานที่
จัดเทศกาลและงานร่ืนเริงตางๆ มากมายในแตละป 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเมอืงมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่ 11 

จากการกอต้ังเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเปนของอาณาจักรโบฮีเมีย
และบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล 
Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยูในเสนทางการ
คาขายในอดีตและยังไดรับการยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยก



 

 

ยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ.1992  ชมเมืองเกาเชสกี้ครุมลอฟ พรอม
ถายภาพภายนอกของปราสาทครุมลอฟ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมใน
หลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของ
ปราสาทที่ต้ังอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา ตัวปราสาทกอสรางดวยสถาปตยก
กรรมในชวงศตวรรษที ่13 ยุคเรอเนสซองซและผสมปสานกับแบบโกธิคและร็อคโค
โค เปนที่อยูของลอรดโรเซนเบิรกและทานลอรดชวารเซนเบิรก ผูทรงอํานาจในยุค
น้ัน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู กรุงปราค Prague เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมียที่โดงดังในอดีต ตั้งแตยุคสมัย
ของกษัตริยชารลสท่ี 4 ไดสรางใหปราคกลายเปนหน่ึงในนครที่สวยที่สุดอีกแหง
หน่ึงของยุโรป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน  
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Hotel Duo หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่สาม  ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-นูเรมเบิรก (เยอรมัน) 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานชม กรุงปราค เมืองหลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค ปจจุบันเปนเมืองทองเท่ียว

ชื่อดังที่ไดรบัความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในกลุมยุโรปตะวันออก เปนเมืองที่นาต่ืน
ตาต่ืนใจ พร่ังพรอมไปดวยศิลปะ ดนตรี การเตนรํา ภาพยนตรและละครเวที ทั้งยัง
เปนอัญมณีแหงสถาปตยกรรมยุโรปขนานแท เปนเมืองที่มีความสวยงามและโร
แมนติก รอดพนจากภัยสงครามในอดีตและไดรับการอนุรกัษไวเปนอยางดแีละ
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 1992 นําทานชม
ความสวยงามของกลุมปราสาทแหงกรุงปราค ที่ต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําวัลตา
วาอดีตที่ประทับของจกัรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่ทําการของคณะรัฐบาล 
นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝم�งแมน้ํา ท่ี
ทานจะเห็นถึงชื่อท่ีมาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ท่ีทานจะเห็นยอดแหลมของ
อาคารตางๆ อีกดวย นําทานเดินชมภายนอกเขตของตัวปราสาท ซึ่งบริเวณ
เดียวกันมมีหาวิหารเซนตวิตัส ตั้งอยูในยานปราสาทปราค สรางในสมัยพระเจา
ชารลสท่ี 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝร่ังเศส Matthias of Arras เปนที่เก็บมงกุฎ
เพชรซึ่งทําข้ึนในสมัยพระเจาชารลสท่ี 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดจนทําให
เมืองปราค เปนการสรางแบบสถาปตยกรรมโกธคิที่ไดตกแตงประดบัประดาไปดวย
หัวสัตวประหลาดมากมายที่ทําดวยหินตั้งอยูบนหลังคาและปากทอรางน้ําฝน 
นอกจากน้ีรอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่นาสนใจอยูหลายแหง อยางเชนโบสถเซนตจอรจ 



 

 

ใหทานถายภาพของปราสาทอันสวยงาม และชมหอนาฬิกาดาราศาตร โดยทุกๆ 
ชั่วโมงต้ังแตเวลา 09.00 น. - 21.00 น. เมื่อถึงเวลาท่ีนาฬิกาบอกเวลา จะมี
หนาตางเล็กๆ สองบานเปดออก ขบวนตุกตารูปปم�นที่เปนสาวกพระเยซูจะพากันเดิน
พาเหรดออกมา โดยนาฬิกาดาราศาสตรแหงน้ีสามารถบอกเวลาไดทั้ง วัน เดือน ป 
รวมไปถึงจกัรราศีอีกดวยซึ่งถูกสรางขึ้นมากวา 600 ปมาแลว พรอมใหทานสัมผัส
กับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชารลส ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา สัญลักษณที่
สําคัญของปราคที่สรางขึ้นในยุคของกษตัริยชารลสที่ 4 ปจจุบันเปนสถานที่ท่ีเหลา
ศิลปนตางๆ นําผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูท่ีสนใจ ** เพ่ือ
ความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและเลอืกซื้อสินคาใหทานอิสระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย ** 

บาย นําทานออกเดินทางขามพรมแดนสู เมืองเนนิรแบรก หรือนูเรมเบิรก 
Nuremberg ในเขตประเทศเยอรมัน อีกหน่ึงเมืองแสนสวยนารักๆ ของ
เยอรมันเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง เมืองที่ต้ังอยูในรัฐบาวา
เรีย อันมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป โดยเปนเมืองของจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเปนศูนยประชุมหลักของพรรคนาซี 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน   
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Congress Hotel Mercure Nurnberg an der 
Messe หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่สี่   นูเรมเบิรก-มิวนิค (เยอรมัน) 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานเดินชมยานเมืองเกานูเรมเบิรกที่มีอายุกวา 900 ป ซ่ึงถูกทิ้งระเบิดอยาง

หนักในป 1945 จากสัมพันธมิตรแตปจจุบันไดทําการบูรณะขึ้นมาใหมใหงดงาม
ดังเดิม นําทานแวะถายภาพบริเวณดานหนาของโบสถเซนตลอรเรนซ ชมจัตุรัส
กลางใจเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญประจําเมือง อันถือเปนตลาดนัดคริสตมาสท่ี
ใหญที่สุดในประเทศเยอรมนี ดานตะวันออกของตลาดมีโบสถพระแมมาเรีย จุดเดน
คือมีนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่วของโบสถพระแมมาเรีย ตัวนาฬิกาและตุกตา
ประดบัน้ีถกูสรางเพ่ิมเติมภายหลังในป ค.ศ. 1509 เพ่ือเปนการรําลึกถึง พระราช
กฤษฎีกาทองคําป 1356 อิสระใหทานถายภาพความงดงามของน้ําพุเชินเนอรบรุน
เนนสรางขึ้นระหวางปค.ศ 1389-1396 ดวยหินรูปทรงปรามิดยาว 19 เมตร มี



 

 

ลักษณะคลายยอดหอคอยสไตลกอธิค ในแตละช้ันมีรูปปم�นประดับอยูรวมท้ังหมด 
40 ตัว โดยรูปช้ันบนสุดเปนรปูปم�นโมเสสและ 7 นักพยากรณ   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสูนครมิวนิค Munich นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.30    ชั่วโมง) ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศเยอรมนีริมฝم�ง
แมน้ําอิซาร เปนศูนยกลางความเจริญกาวหนาทาง   เทคโนโลยี การเงิน การ
ธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทาง  
 วัฒนธรรม เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ และมีอารตแกลเลอรี่ดีที่สุด
ดวย นําทานแวะชม  บริเวณหองจัดแสดงหรือเฉพาะบริเวณโชวรูม BMW โชวรูมแหง
ใหมลาสุดของ BMW ยนตรกรรมที ่   โดงดงัของบาวาเรีย ใหเวลาทานเดินชม
รถบีเอ็มรุนใหมๆ พรอมเลือกซื้อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมินิคูเปอร   นําทานผานชม 
โอลิมปคทาวเวอร  สนามกีฬาอลิอันซอรีนา หรืออาคารพิพิธภัณฑบาวาเรียน เปนตน   
 จากน้ันนําทานชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแหงน้ี กอต้ังใน ค.ศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย 
เต็มไปดวย   อาคารเกาแกสวยงามจากยุคสมัยอันรุงเรือง ไมวาแบบเรอเนอซองส
คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม และเปน   แหลงรวมหางสรรพสินคาอันทันสมัย
มากมาย  นําทานสูบริเวณ จตัุรัสมาเรียน ยานใจกลางเมืองเกาของ  มิวนิค ซึ่งมีส่ิง
ที่นาชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปم�นพระแมมารีทองคําบนเสาสูง ศาลาวาการเมืองใหม 
  ที่มีจุดเดนอยูที่หอนาฬิกาที่เรียกวา Glockenspiel มีระฆังและตุกตาซึ่งจะ
ออกมาเตนระบํา ใหชมกันในเวลา   11 โมงเชาในหนาหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็น
อีกหน่ึงรอบในหนารอน และมีโบสถแมพระที่งดงามท่ีมีโดม  เปนรูปทรงหัวหอมคูเปน
สัญลักษณ อีกทั้งบริเวณยานน้ียังมีรานจําหนายสินคาแบรนดเนมชื่อดังเรียงรายอยู 
 มากมาย (รานคาสวนใหญจะปดในวนัอาทิตย)  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน   
 จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Azimut Hotel Munich หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่หา   มิวนิค-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-ซาลสเบิรก (ออสเตรีย) 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานเดินทางสูเมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ต้ังอยูในเขต

แควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมนีติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เปน
เมืองเกามาตั้งแตครั้งจกัรวรรดิโรมัน และเปนที่ต้ังของปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย
และยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
จากน้ันนําทานเขาชม “ปราสาทนอยชวานสไตน” Neuschwanstein Castle  



 

 

ซึ่งอยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชาของกษตัริยลุดวคิที่ 2 ท่ีตองการสรางปราสาท
ตามเทพนิยายของริชารด วากเนอร ศิลปนคนโปรดของพระองค นําทานชมวิวสวย
จากสะพานแมร่ีจุดที่ถายรูปกบัปราสาทน้ีไดดีที่สุด ด่ังรูปโปสเตอร โปสการดตางๆ 
ซึ่งความงามน้ียังทําใหปราสาทแหงน้ีเปนปราสาทตนแบบที่วอลทดีสนียไดนํามา
สรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและเปนสัญลักษณของบริษัทดิสนียดวย 
(การเดินทางไปสูปราสาทบริการดวยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปดใหบริการดวย
กรณีใดๆจะตองใชการเดินเทาแทนหรือนั่งรถมาซึ่งบริการรถมาไมรวมอยูใน
คาบริการ หากโดยสารขึ้นลงชําระเพ่ิมทานละประมาณ 10 ยูโร) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองดวยเมนูขาหมูสไตล
เยอรมัน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาลสเบิรก Salzburg เมอืงแหงศิลปนเพลง ซึ่งเปน

สถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสารตทีเ่พ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ป ในป 2006 ที่ผาน
มา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  นําทานชมเมืองซาลสเบิรก เมืองที่ไดชื่อ
วาเปนเมืองแหงศิลปนเพลง และยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลกอยาง 
The Sound of Music ที่โดงดัง รวมถึงยงัเปนเมืองที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรม
แบบบาร็อค และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย นําทานเดินขามแมน้ํา
ซาลสอัคชเพ่ือเดินเลนชมเมืองเกาของ ซาลสเบิรก สูจัตุรัสกลางเมืองเพื่อถายรูปคู
กับอนุเสาวรียโมสารต ชมมหาวิหารใหญหรือมหาวิหารแหงเมืองซาลสเบิรก สราง
ขึ้นตั้งแตสมัยเรอเนอซองสตอนปลายตอบารอ็คตอนตน ถือเปนโบสถบาร็อคยคุแรก 
โดยสรางขึ้นใหมเพ่ือแทนโบสถหลังเดิมท่ีถูกไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถูก
ระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ถลมเสียหาย จากน้ันใหทานเดินเลนบนถนนเกไตร
เด ที่มีบานเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสรางขึ้นชวงในศตวรรษที่ 15-18 ลกัษณะเดนคือมี
ลานบานที่มีหลังคาสวยงาม ป�ายเหล็กที่บงบอกชื่อรานคาหรือบานเรือนท่ีทําดวย
มือและกรอบหนาตางที่เปนภาพปูนแกะสลัก ปจจุบันเปนยานชอปปم�งที่มีรานคาแบ
รนดเนมมากมายและเปนที่ต้ังของบานเกิดของโมสารต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 
ปเม่ือป 2006 ตั้งอยูบนถนนเสนน้ีดวย (เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํา
นักทองเที่ยวเขาในเขตบริเวณเมืองเกา)  ** เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมและ
เลือกซื้อสินคา อิสระอาหารกลางคํ่าตามอธัยาศัย ** 
จากน้ันนําทานเขาสูทีพ่ัก Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วนัที่หก   ซาลสเบิรก-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย) 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานเดินทางสูเมือง ฮอลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลัง

กลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สดุในอดีตประมาณป 800-400 กอน
คริสตกาล และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ใหทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบ
ทะเลสาบที่เรียกวา “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
อีกดานมีรานขายของที่ระลึก ท่ีศิลปนพื้นบานออกแบบเองเปนระยะสลับกับ
บานเรือนสไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนาผา
ลดหลั่นกันเปนชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดบัประดาดวยของเกา ดอกไม
หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ทานจะไดชมจตัุรัสประจําเมืองซึ่ง
เปนลานหินขนาดยอม ประดบัดวยน้ําพุกลางลาน และอาคารบานเรือนท่ีสวยงาม 
อิสระใหทานไดพักผอนน่ังจิบกาแฟ หรือเดินเท่ียวชมเมือง   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองดวยเมนูปลาเทรา 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมืองที่มี

ความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ ที่
สะทอนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทั่วเมือง 
เวียนนา ยังเปนเมืองใหญที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแมน้ําสายสําคัญของยุโรปคือ
แมน้ําดานูบไหลผาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) จากน้ันนําทานสูยาน
ถนนคนเดินหรือ Walking Street ที่ถนนคารทเนอร ถือเปนยานถนนคนเดินที่
มีความสําคัญมากที่สุดของเมืองเวียนนา อาคารตางๆ ในบริเวณน้ีรอดพนจากการ
ถูกทําลายเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการปรบัปรุงอีกคร้ังดวยสไตล
แบบโนเบิล ใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ รวมถึงของที่ระลึกมากมาย 

 ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาใหทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
**  
สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเขาสูที่พัก Novum Hotel Kavalier Wien หรือ
ระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจด็  เวียนนา-ชอปปم�งเอาทเล็ต-สนามบิน (ออสเตรีย) 
เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 นําทานเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชรินนบรุนน Schonbrunn Palace 

พระราชวังฤดรูอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพ
พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแตงหองดวยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อค
และร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุตจากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช
ตางๆ ประดบัอยูอยางวิจิตรงดงาม รวมท้ังสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพท่ี
ใด ซ่ึงสรางขึ้นตั้งแตสมัยพระเจาโยเซฟท่ี 1 เปนผูดําริในการสรางใหมีความหรูหรา
โออาเทียบเทากับพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศสเปนพระองคแรกแตพระราชวัง
เดิมไดรับความเสียหายจากการทําสงครามจึงไดมีการกอสรางและบูรณะขึ้นมาใหม
โดยสถาปนิกประจําราชสํานักและมีการสานตอการกอสรางมาโดยตลอดมาเสร็จ
สมบูรณในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ในป 1749 โดยพระราชวังแหงน้ีมีหอง
ตางๆ มากมายกวา 1,400 หอง สีท่ีโดดเดนคือสีเหลืองซึ่งเปนสีสัญลักษณแหง
ความเรืองโรจนของระบอบราชาธิปไตยภายใตราชวงศฮบัสบวรก ทําใหเวียนนามี
ความโดดเดนจนไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโกในป ค.ศ.
1996  นําทานถายรูปกับภายนอกของมหาวิหารเซนตสตีเฟ�น St.Stephens 
Cathedral หรือในภาษาเยอรมันวา ชเตฟานสดอม Stephansdom เปนโบสถ
เกาแกสรางในศิลปะโกธิก เปนสัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 
โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน 
มีเอกลักษณเดนคือยอดปลายแหลมของสถาปตยกรรมแบบโกธคิ ตัวโบสถของมหา
วิหารเซนตสตีเฟ�น มีขนาดใหญ ทรงสูง หลังคามุงดวยกระเบ้ืองเคลือบกวา 
230,000 แผนและโมเสคที่เปนรูปนกอินทรีสองหัวอันโดดเดน โดยสวนที่เกาแก
ที่สุดของโบสถคือกําแพงทางทิศตะวันตก ซึ่งสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1237 แวะถายรูป
กับอาคารรฐัสภา ซึ่งใชเปนที่ประชุมสภาออสเตรียมานับตัง้แตศตวรรษท่ี 19 
ในชวงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ โยเซฟ เปนอาคารโออาใหญโตที่สุด
หลังหน่ึงบนถนนสายวงแหวน Ringstrasseโดยสถาปนิกออกแบบอาคารหลังน้ี
ในรูปแบบสถาปตยกรรมฟم�นฟูกรีก ดวยเสาตนใหญ รูปปم�น และหองโถงตางๆ
ภายในอาคาร ภายนอกอาคารตกแตงดวยรูปปم�นเทพและทูตสวรรคกวา 100 องค 
รวมถึงรถมาทําศึกขนาดใหญสี่คันบนหลงัคา บริเวณดานหนาเปนทีต่ั้งของน้ําพุ
พัลลัสอะธีนาอันโดงดัง โดยมีเทพีอะธีนายืนเดนเปนสงา เสริมดวยรูปปم�นอ่ืนๆ ซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนเขตแควนตางๆ ของจักรวรรดิออสเตรียและจักรวรรดิฮังการ ีนํา



 

 

ทานเดินทางสู เมืองพารนดอรฟ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ที่ต้ังของพรี
เม่ียมเอาทเล็ตใหญที่สุดของออสเตรีย 

 ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาใหทานอิสระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย ** อิสระใหทาน 

 ชอปปم�ง แม็คอาเธอรเกลนดีไซเนอรเอาทเล็ต McArthur Glen Designer 
Outlet เอาทเล็ตแหงแรกของประเทศออสเตรีย และเปนแหลงชอปปم�งใหญ มี
รานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือก
มากมายอาทิ เชน รองเทา เสื้อผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนด
เนมมากมายหลากหลายแบรนด 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 เปนตน และอ่ืนๆ อีกมากมายที่ตางนําสินคามาลดราคา  (เอาทเล็ท 
ปดทุกวันอาทิตย)    

15.00 น. สมควรแกเวลาใหทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเวียนนา 
18.25 น.  นําทานออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ EVA Air เที่ยวบินที่ 
BR062 
  
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ  
10.30 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ  โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางทานเดินทางตอไปตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบ
เวลาการเดินทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตัว๋โดยสาร
สวนตัวของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไว
ลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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รายการทวัรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณอื่นๆ  

ที่ไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  และหากที่พักตามรายการไมไดรับ
การยืนยัน  

บริษัทฯ ขอทําการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกลเคียงให  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

 
 
 
อัตราคาเดินทาง  14-21 พ.ค. / 4-11 มิ.ย.63 
 

Beautiful Bavaria 8 D 
(ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน) 8 วัน / BR 14-21 พ.ค.63 4-11 มิ.ย.63 

ผูใหญ ทานละ 47,500 49,900 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 7,500 9,900 
ราคาสําหรับทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลวมา
เดินทางรวมกับคณะทวัร 29,900 34,900 

**ไมรวมคาบริการดานวซีาและคาบริการทานละ 3,500 บาท //  
คาทิปคนขับและคาทปิหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท ชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย ** 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษนีํ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียก
เก็บเพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเดก็อายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
  
 
หมายเหตุ 

 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 20-25 ทาน  และ
จะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันท ี

 อัตราคาตั๋วโดยสารนี้เปนอัตราราคาพิเศษ  ดังน้ันหากมีการออกตั๋วโดยสารแลวไมสามารถ
ขอคืนเงินไดทุกกรณี 

 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร  
กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการย่ืนวีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถย่ืนวีซา
พรอมคณะได  



 

 

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังน้ันจึงขอความรวมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบรูณ ทั้งนี้เพ่ือเปนผลดีและ
ความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวซีา 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน EVA Air เสนทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้น

ประหยัด 
 คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ, คาอาหารและเครื่องด่ืม, คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่

ระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาบรกิารหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และ

ผูใหญที่อายุเกิน 75 ป กรมธรรมพ 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรพบริษัท
ประกัน) (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน ไมไดรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ 
อาทิ คาตั๋วโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหาร หรืออ่ืนๆ ท้ังน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่15  พ.ย.2562 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคา
น้ํามันหรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของ สายการบิน   
 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนและคาบริการดานการนัดหมายและเอกสาร ทานละ 3,500 บาท 

โดยชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง 
 คาทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหนาทัวรทีเ่ดินทางไป-กลับพรอมคณะ ทานละ 1,800 บาท 

โดยชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง 
 คาบรกิารและคาทิปพนักงานยกกระเป�าทุกแหง ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินของ

ทานดวยตัวทานเอง หรือหากตองการการบริการยกกระเป�าจะตองชาํระคาทิปตามที่โรงแรม
น้ันๆ เรียกเก็บ 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา
โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ 

 คาอาหารหรือเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรบัคาน้ํามัน, คาบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับวีซา 

หรืออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 



 

 

 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร) 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงใน

ตางประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตทุี่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อประกนั
เพ่ิมเติมได 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน 
สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอน
เดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจาํ
ทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินมัดจําคาตั๋ว

โดยสารของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามท่ีทางสายการบินเรียกเกบ็) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 60 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมัดจํา

ทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 30 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใดยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามท่ีสถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนคาทัวรทั้งหมด  
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 



 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือ
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือส่ิงของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ
ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา

เมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานที่ตองใชวีลแชรตลอดการเดินทาง 
เปนตน ขอใหแจงทางบริษัทฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการ
รักษาความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรับความ
สะดวกสําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรบั
การดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมไิดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาว
ได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขา
ชมน้ัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการ



 

 

ลาชา หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่
ดังกลาวได ทางบรษิัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา 
Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดังน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตออสเตรีย)   
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
- ผูย่ืนคํารองตองแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายย่ืนคํารองที่ศูนยย่ืน 
- วัน/เวลานัดหมายเปนไปตามกฏของสถานทูตและศูนยย่ืน 
- รูปถายหากไมไดมาตรฐาน ตองทําการถายใหมที่ศูนยย่ืน โดยผูย่ืนคํารองตองชําระเงิน
คาถายรูปดวยตนเอง 
- การถายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย่ืนคํารองชําระเงินดวยตนเอง 



 

 

- ผูย่ืนคํารอง กรุณาสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางที่อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน  พรอมกรอกขอมูลเบื้องตนสําหรับเพ่ือใชในการทํานัดหมาย กรุณากรอกขอมูลตาม
ความเปนจริง พรอมเบอรโทร.ที่สามารถติดตอได ไมควรใชเบอรโทร.ผูแทน ยกเวน ผูย่ืน
คํารองสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได 

แตหากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลม
ใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 
o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวซีา 
(ไมควรสวมเส้ือสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาด
ผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดบั 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายไุมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอ

สําเนาสูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  



 

 

o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัว
จริง) โดยมีรายละเอียดการวันเริ่มทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน พรอมระบุวันลา
และประเทศที่เดินทางตามรายการทัวร โดยเอกสารตองออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวัน
ยื่นวีซา 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(ตัวจริง) โดยระบตุําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปทีเ่ร่ิมทํางานกับหนวยงาน 
หรือ องคกร พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางตามรายการทัวร โดยเอกสารตอง
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซาพรอมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 
ชุด 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา 
หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมเกิน 3  เดือนนับ
จากวันยื่นวีซา  

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ท้ังน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการ
เปนสามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกบัความสัมพันธการ
เปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ
ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชดิ   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไม
สามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียน

หรือจากสถาบัน  เปน 



 

 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตร
นักเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก  
 

o หลักฐานการเงิน   
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงช่ือเจาของบัญช ีของธนาคารใดๆ 

ถายสําเนา ทุกหนายอนหลัง 6 เดือนและปรับสมุดอพัเดทไมเกิน 15 วันนับจากวัน
นัดหมายย่ืนวีซา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีช่ือเจาของบญัชี  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีช่ือเจาของบัญชีของเลมเกาท่ี
ตอ พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจบุนั 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement โดย
ออกจากธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุดไมต่ํากวา 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยังคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน 
ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปน
จริง อาทิ ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผล
อ่ืนๆ ตามแตละบุคคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ 
เชน บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครวั หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวซีา ตองออกหนังสือ
รับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครวัดวย  แตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา 
จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม 
หากมีการเงินในบัญชนีอย ฝ�ายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงิน
พรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  

 
o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา 

หยาราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรบัรองคาใชจายและ
ยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปน



 

 

ภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย 
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชย
คาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับผูปกครองอ่ืนโดยระบคุวามสัมพันธและมีเอกสาร
ชี้แจงความสัมพันธแนบโดยมเีน้ือหายินดีชดเชยคาเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแกบุตรดวย และจดหมายช้ีแจงการรับรองคาใชจายพรอมระบุความสัมพันธเปน
ภาษาอังกฤษจากบิดาและมารดา รวมถึงผูปกครองที่เดินทางไปดวยทานน้ันๆ 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทาน
ไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของ
บริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม



 

 

สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการ
ขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก                  

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

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกับตอนนําเอกสารสง

ย่ืนคํารองขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศึกษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมนี้และกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือป�องกันความผิดพลาดในการสะกด

ตัวอักษรและเพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 

 
1.  ชื่อ-สกุล 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือช่ือ-สกลุเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................  
 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 



 

 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด 
................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง 
................................................ 
     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 
............................................................... 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... 
หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียด
ของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา 
..................................... 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย 
............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above 
(ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ...........................................................................................................................................................
..... 



 

 

 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน 
................................................................... 
 โทรศัพทมือถือ ................................................. อีเมลล 
...........................................................................  
 
5.  ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด 
..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูที่ทํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย 
............................. 
  
 ตําแหนงหนาท่ี (ภาษาอังกฤษ) 
..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) 
................................. 
 
 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดบัชั้นหรือระดบัการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
...................................................... 



 

 

 
7.  ช่ือบุคคลท่ีรวมเดินทางไปดวย
.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งน้ี 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยให
ระบุวันที่) 
    ออกใหโดยสถานทูต.......................................ตั้งแตวันที่ ................. ถึงวันที่ 
..........................  รวม ........... วัน 
   
   ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
 
   กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูก
ปฏเิสธ) 
 
 ........................................................................................................................................................... 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มี
ผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและ
เดินทางดวยกันหรือไม) 
 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ 
......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธกับทาน 
......................................................................................................................................... 
 
เดินทางดวยกันกบัทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกนั 
 


