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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 

 มกราคม : 15 - 24    58,900 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์ ✈ O O KAVALIER HOTEL 

3 
เวยีนนา – ฮลัสตัท – ขนึกระเชา้ไฟฟ้าสูเ่หมอืงเกลอืโบราณ  
และ จุดชมววิ SKY WALK – ซาลสบ์วรก์    

O O O 
AUSTRIA TREND 
HOTEL SALZBURG 
WEST 

4 ซาลสบ์วรก์ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟสเุซน่ O O O EURO PARK 

5 ฟสุเซน่ – มวินคิ – เชสก ีครมุลอฟ – เชสก ีบเูดโจวชิ O O O 
CLARION CONGRESS 
HOTEL 

6 เชสก ีบเูดโจวชิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก  O O O 
INTERNATIONAL 
PRAGUE 

ออสเตรยี เยอรมน ีเชค 
สโลวคั ฮงัการ ี
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 
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นําท่านบนิตรงสู่กรุงเว ียนนา ประเทสออสเตรีย ชืนชมกับความงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) ทวีจิติรตระการตา  ขนึกระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALKทเีมอืงฮลัสตทั

และชมความสวยงามของเมอืงฮลัสตทัทไีดร้บัการขนานนามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE 

VIEW เดนิเลน่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) บา้นเกดิของนักดนตรเีอก “โมสารท์” เขา้ชมปราสาทนอย

ชวานสไตน ์ (Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา ชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์

(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเรมิตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ (Munich) เดนิเลน่เมอืง

มรดกโลก เชสก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สัมผัสมนตเ์สน่หข์องกรุงปราก (Prague) อดตีเมอืง

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี เยอืนกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่

ทสีุดของประเทศสโลวคั ลอ่งเรอืแม่นําดานูบอนัเลอืงชอืเพือชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรม

ฮังการ ี 

 

วนัแรกของการเดนิทาง                  กรงุเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบนิ อ.ีว.ีเอ แอรป์ระต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง               กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์ 

02.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ อ.ีว.ีเอ แอร ์เทยีวบนิท ีBR 061  

08.10 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถนิชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชวัโมงในวันท ี25 มนีาคม 2561) ผ่าน

ขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืนําทา่นเขา้สูก่รงุเวยีนนา  จากนันนําเขา้ชมความ

งดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัป

สเบริก์ ซงึมปีระวัตกิารสรา้งมาตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี16 และตอ่มาพระนางมา

เรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่ง

ปีค.ศ.1744-1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง

และพลับพลาทปีระทับ ซงึไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไม่แพ ้

พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทสีรา้งขนึในระหว่างปีค.ศ.1863-

1869 แตต่ัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครังท ี2 และเปิดใหมอ่กี

ครังในปีค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซงึเป็น

 

7 ปราสาทแหง่ปราก – บราตสิลาวา่  O O O HOLIDAY INN   

8 
บราตสิลาวา่ – กรงุบดูาเปสต ์– จัตรุัสวรีบรุษุ – CASTLE HILL– 
ลอ่งเรอืแมนํ่าดานูบ 

O O O MERCURE BUDAPEST 

9 บดูาเปสต–์ เวยีนนา – Outlet  – สนามบนิ O X ✈  

10 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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กลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13 

จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 จากนันนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. 

Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี6 โปรด

ใหส้รา้งขนึในปีค.ศ.1713 เพือเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของประชาชน 

จากนันเชญิชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงแกว้สวาร็อฟสก ีหรือสนิคา้นานาชนิด อาทเิช่น 

Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สนิคา้เสอืแฟชนัวัยรุ่นทันสมัย เชน่ 

Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ ในย่านถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หมทูอดสไตลอ์อสเตรยี)  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม KAVALIER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีามของการเดนิทาง           เวยีนนา – ฮลัสตทั – ขนึกระเชา้ไฟฟ้าสูจ่ดุชมววิSKY WALK 

                                                 ซาลสบ์วรก์    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย ทมีอีายุกว่า 

4,500 ปี เมอืงทตีังอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut เขตที

อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี

ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพนืทมีรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่ง

ความฝัน อสิระใหท้า่นเดนิชมหมูบ่า้นมรดกโลกอยา่งเต็มอมิ 

ระยะทาง 290 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 นําท่านขนึกระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK ทตีังอยู่บนภูเขาทมีอีายุ

มากกวา่ 7,000 ปี มคีวามสงูกวา่ระดับนําทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาใน

การเดนิทางขนึสูข่อดเขาเพยีง 3 นาท ีใหท้่านไดถ้่ายภาพความสวยงามของเมอืง

ฮลัสตัททไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ 

จดุชมววิ SKY WALK จากนันเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศ

ออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิสุ โมสารท์” ทมีี

ชอืเสียงกอ้งโลก นําเทียวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กทีมีความหมายว่า 

“ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศลิปะบารอคทีตังอยู่บนฝังแม่นําซัลซาค เมือง

ซาลสบ์วรก์เคยเป็นทปีระทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนา

ครสิตน์กิายคาทอลกิทสํีาคัญยงิของบรรดาประเทศทใีชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนมริา

เบล (Mirabell Garden) ซงึเป็นฉากหนงึในการถ่ายทําภาพยนตรเ์รอืง “มนต์

รกัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทโีดง่ดังไปทัวโลก 

 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 72 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสีขีองการเดนิทาง              ซาลสบ์วรก์ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟสุเซน่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที ระยะทาง 213 กม.



VIE-BR004      หนา้ 4 จาก 15 
               

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี  ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)  

บา่ย นําทา่นเดนิทางขนึปราสาทเพอืเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอย ชวานส

ไตน ์ (Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา

ในดสินยีแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตน ์ตังตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาท

ในเทพนยิาย ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท ี 2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว  ชม

ความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทไีดร้ับการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบ

ของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซงึเป็นนักประพันธเ์พลงททีรงโปรดปรานยงิ จากนันเดนิทาง

สู่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเก่ามาตังแต่ครังจักรวรรดโิรมัน เป็นทีตัง

ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ทมีคีวามงดงาม

ทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทเีคยมคีวามรุ่งเรอืงใน

อดตีตังแตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนีเป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซอืขายเกลอื

มาแตโ่บราณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 10 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10 นาท ี

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม EURO PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง               ฟสุเซน่ – มวินคิ – เชสก ีครมุลอฟ – เชสก ีบเูดโจวชิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี

และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึงในเมืองมังคังทีสุดของยุโรป ซงึมี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

กอ่น ก่อนทจีะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึงของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลอืงชอื ซงึไดแ้ก ่ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นําชมจตัุรสัมาเรียนพลาสท ์

(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเรมิตน้ของประวัตศิาสตร์และธุรกจิของนครมวินิค 

บรเิวณนเีป็นทตีังของศาลาวา่การเมอืงทมีรีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงาม

ซงึสรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 

เมตร ซงึจะมนัีกทอ่งเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิา

ตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

ระยะทาง 122 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชม

เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นเพชรนํางามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทไีดร้ับการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมอืงนีตังอยู่

รมิสองฝังของแม่นําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทมีอีาคารเก่าแก่ตังแต่ยุค

กลางกวา่ 300 ปี หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแหง่

หนงึของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซงึ

สรา้งขนึเมือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาททีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

รองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี ซงึตังอยูร่มิฝังแมนํ่าวอลตา

ระยะทาง 122 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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วา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํา ฝังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ 

Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เชสก ีบเูดโจ

วชิ (Ceske Budejovic) 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม CLARION CONGRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีกของการเดนิทาง                 เชสก ีบเูดโจวชิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนันนําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทไีดช้อืว่า

เป็นเมอืงแห่งสปาทใีหญ่ทสีดุของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก

วา่เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ  

ระยะทาง 237 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)  

 นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซงึปัจจบุนัเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใชบ้รกิาร

รักษาสขุภาพตามความเชอืทมีมีาแต่สมัยโบราณ เชญิทดลองดมืนําแร่ซงึตอ้งดมื

กบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทมีปีากยนืออกมาเหมอืนกานํา นําคณะ

เดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืง

หลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่ง

ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ  

ระยะทาง 127 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 เขา้สูท่พีัก ณ โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง                       ปราสาทแหง่ปราก – บราตสิลาวา่    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซงึ

ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตังแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนต ์วติสุ 

(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษ

ท ี14  นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญท่สีดุในกรงุปร๊าก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี4 

โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี 

เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลยีนท ี2 

เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แกท่สีดุของปราสาท 

ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ 

(Golden Lane) ซงึปัจจุบันมรีา้นขายของทรีะลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย 

จากนนันําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้ม

แม่นําวัลตาวา สไตลโ์กธคิทสีรา้งขนึตังแต่กลางครสิตศ์ตวรรษท ี14 สมัยพระเจา้

ชารล์ท ี4 ชมรปูปันโลหะของเหลา่นักบญุทตีังอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์ 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนันนําท่านเดนิเทยีวชมประตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัย

โบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทสีรา้งมาตังแต่ปี ค.ศ.
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1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทสีวยงาม

และยงัตบีอกเวลาทุกๆชวัโมง ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเล่นยา่นเมอืงเกา่ ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง เชน่ เครอืงแกว้โบฮเีมยีน หรอืเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม 

อาทเิชน่ Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้

สู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศ

สโลวคั ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าดานูบทบีรเิวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรยี และ

ฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

 
 
 
 
ระยะทาง 330 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่  

วนัทแีปดของการเดนิทาง         บราตสิลาวา่ – กรงุบดูาเปสต ์–จตัรุสัวรีบรุษุ – CASTLE HILL – 

                                                ลอ่งเรอืแมน่าํดานบู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซงึไดช้อืว่าเป็น

เมอืงททีันสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชอืชาตทิมี ี      อารย

ธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํา

ดานูบ”  ชมเมอืงทไีดช้อืว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝังแมนํ่า

ดานูบ  

ระยะทาง 220 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 ชมจตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝังเปสต์ ทีตังของ Millenary 

Monument อนุสาวรยีท์สีรา้งขนึฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร ์ นํา

ท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอัน

ทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซงึเคยใชเ้ป็นสถานทจัีดพธิสีวมมงกฎุให ้

กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชอืโบสถม์าจากชอืกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซงึเป็นกษัตรยิ์

ททีรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสงิกอ่สรา้งทงีดงามใน

เมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซงึสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงาม

อนัเป็นจุดเดน่ทสีดุในศตวรรษท ี15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่น

ท ี1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทงีดงามของศตวรรษท ี11 อยู่หนา้ 

ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาทีท่าน

สามารถชมความงามของแมนํ่าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นสีรา้งขนึตังแต ่ค.ศ.1905 

โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรยีน จากนันนําทา่นลอ่งเรอืแมน่ําดานูบอนัเลอืงชอื 

ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทตีังเรยีง

รายกันอยู ่2 ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซงึ

งดงามเป็นทรํีาลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงู

ถงึ 365 ยอด นอกจากนทีา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทสีรา้งขา้ม

แมนํ่าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุก

ชนิทใีชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กัน    
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คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม MERCURE BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่  

วนัทเีกา้ของการเดนิทาง            บดูาเปสต ์– เวยีนนา– Outlet – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําเดนิทางขา้มพรมแดน ฮงัการ ี– ออสเตรยี สูป่ระเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพนืทอีันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี เพอืนํา

ทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ระยะทาง 190 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทยีง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 ใหเ้วลาท่านไดอ้ ิสระชอ้ปปิง McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย 

***เนอืงจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนันนั ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***  

 

15.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรงุเวยีนนา เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี

(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

18.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิอ.ีว.ีเอ แอร ์โดยเทยีวบนิท ีBR 062  

วนัทสีบิของการเดนิทาง               กรงุเทพฯ  

10.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีที

เมอืงนนัมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม) 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงัในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมอืทา่นทาํการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
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กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

โปรแกรม :  ออสเตรยี เยอรมน ีเชค สโลวกั ฮงัการ ี

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

    กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 

มกราคม : 15 – 24 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 58,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 58,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 58,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
58,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 
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คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรานไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (18ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยูโร) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

เงอืนไขการจอง 
1. ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

  5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

9. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ังหมด 
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เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเห 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เงอืนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยนืวซีา่ ดงันนัควรเตรยีมเอกสาร

ตามทสีถานทูตแจง้เงอืนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทํา

ใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําหรอื

คา่ทวัรท์งัหมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันี

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านนั อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัวเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซี่าและการยนืขอวซีา่ 
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7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ทงัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชนักนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  

3. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  
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สดัสว่นใบหนา้ 90% 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นวิ ใบหนา้ 90 %

ของพนืทรีปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์ หรอืเครอืงประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทูงั 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน 
 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคาร

ทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นยนืวซีา่ (กอ่นยนืวซีา่อาจจะ

ขอใหท้า่นปรับอัพเดทอกีครัง)   

3.2  กรณีเปลยีนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบัญชมีาทังเลม่เกา่และเลม่ใหม ่

3.3 กรณียอดเงนิกระโดด ใหล้กูคา้ขอเป็น BANK CERTIFICATE เทา่นนั 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทอีอกจากทางธนาคารเทา่นัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุอืเจา้ของบัญช ี (บคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายนืขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 15 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทมีกีารชแีจงความสมัพันธอ์กีหนงึฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.  หลกัฐานการทํางาน   

5. เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

6. กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตัน 

7. เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
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ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

8. เอกสารสว่นตวั 

-สําเนาทะเบยีนบา้น 

-สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

-ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

9. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

-กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทังสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

10. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน 

 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศออสเตรยี 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  
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6. ประเทศทเีกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี..................................... ถงึวนัท.ี........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

  

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 



VIE-BR004      หนา้ 15 จาก 15 
               

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื.................................................   

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


