
 

BHT9191358 ทวัร์ยโุรป มหศัจรรย ์EASTERN EUROPE 9 วนั 6 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

22.00 น. พร้อมกนัที( สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที(อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

วนัที�สอง มิวนิค • อลัลอินัซ์ อารีนา • จตุรัสมารีนเพทส • เมืองชวงัเกา • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • เมืองฟุสเซ่น  

          � (-/กลางวนั/เยน็) 

 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค (บินตรง) ประเทศเยอรมัน เที(ยวบินที( TG 924 **บริการอาหารและเครื(องดื(ม 

บนเครื(อง** (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชั(วโมง) 

07.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียประเทศ

เยอรมนั ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถิ(นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ)  

        **หมายเหตุ  พเีรียดตั�งแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะถึงสนามบินนานาชาตมิวินิค เวลา 06.45 น.** 

 

จากนั@น แวะภ่ายรูปที� สนามฟุตบอล อลัลอินัซ์ อารีนา (Allianz Arena) รังเหยา้ของทีมสโมสรฟุตบอลดงัอยา่ง บาเยร์ิน 

มิวนิค ทีมยกัษใ์หญ่จากบุนเดสลีกา สนามฟุตบอลแห่งนี@สามารถจุผูช้มไดม้ากวา่ 75,000 คน ซึ(งใหญ่เป็นอนัดบั 



 

2 ของประเทศเยอรมนั ดว้ยทุกสร้างกวา่ 340 ลา้นยโูร ดว้ยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื(อเรียกเล่นๆ วา่ 

Schlauchboot ซึ(งแปววา่เรือยาง 

จากนั@น นาํท่านเขา้สู่ตวั เมืองมิวนิค ใหท่้านไดอิ้สระที(บริเวณ จัตุรัสมารีนเพทส (Marienplatz) ซึ(งมีอาคารสาํคญัของ

เมืองมากมาย อาทิ อนุสาวรีย์ St. Marry ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า และศาลาว่าการเมืองหลงัใหม่ ซึ(งจะมีหอระฆงั

ตุก๊ตากล ซึ(งประกอบไปดว้ยระฆงั 43 ใบ และ ตุก๊ตา 32 ตวั ซึ(งจะมีโชวใ์นช่วงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆ 

วนั นอกจากนั@นภายในจตุัรัสยงัมีร้านคา้ต่างๆ ทั@งแบรนดเ์นม และแบรนดท์อ้งถิ(นใหท่้านไดเ้ลือกซื@อไดต้าม

อธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้ 

ต่อดว้ยเดินทางต่อไปยงั เมืองชวงัเกา (Schwangau)  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองอนัเป็นที(ตั@งของ

ปราสาทที(โด่งดงัไปทั(วโลกอยา่ง ปราสาทนอย

ชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) 

จากนั@น  นาํท่านขึ�นมินิบัสชมววิปราสาทและถ่ายรูปเป็นที� 

ระลกึที� สะพาน Marienbrucke (มินิบสัจะวิ(งเฉพาะ

ในช่วงที(สภาพอากาศดี หากมีฝนหรือหิมะตก ขอสงวนสิทธิL ในการพาท่านเดินชมววิ) จุดชมววิไฮไลทข์องปรา

แห่งนี@  ซึ(งจะเห็นตวัปราสาทตั@งเด่นตระหง่านท่ามกลางขนุเขาอยา่งสง่างาม  

จากนั@น พาชมด้านใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ มหาปราสาทแห่งยคุกลาง ถือเป็นหนึ(งในสญัลกัษณ์ทางการ

ท่องเที(ยวของแควน้บาวาเรียเลยทีเดียว โดยถูกสร้างขึ@นจากพระราชดาํรัสของพระเจา้ลูทวิชที( 2 ในปี 1864 ซึ(ง



 

ปราสาทแห่งนี@นั@น โด่ดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทาํใหเ้ป็นตน้แบบของ

ปราสาทในเทพนิยายของดิสนียที์(เราเห็นกนั โดยคาํวา่ นอยชวานชไตน์ แปลวา่ ปราสาทหงส์ศิลาแห่งใหม่ ซึ(งมี 

Christian Jank นกัออกแบบฉากละครเป็นผูอ้อกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั@น ใชเ้วลาเลก็นอ้ยเดินทางต่อไปยงั เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเลก็ๆ ใกลช้วงัเกา ที(มีบา้นเรือนสีสนัสดใสสลบักนั

ไปมาดูอบอุ่น และน่ารัก ในบรรยากาศสบายๆ 

คํ�า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 

ที�พกั Best Western Plus Hotel Fussen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วนัที�สาม เมืองฟุสเซ่น • เมืองการ์มิช พาร์เทนิเคยีร์เซิน • นั�งรถไฟ Cogwheel Train • ยอดเขาซุกชพติเซ่อ • เมืองวาลบวร์ก 

พระราชวงัและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • บ้านเกดิโมซาร์ท • เซ็นท์ วูฟกงั  � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ Box Set (เนื�องจากต้องออกเดินทางแต่เช้าเพื�อไปยงัสถานีรถไฟ) 



 

นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองการ์มิช-พาร์เทนิเคยีร์

เชิน (Garmisch-Partenkirchen) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม.) แต่เดิม เมืองนี@แบ่งเป็น 2 เมือง 

คือเมืองการ์มิช และเมืองพาร์เทินเคียร์เชิน ต่อมา

ไดร้วมกนัเมืองเดียว เนื(องจากเยอรมนัไดเ้ป็น

เจา้ภาพในการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวใน

ปี 1936 ระหวา่งวนัที( 6 -16 กมุภาพนั โดยเมือง

แห่งนี@ยงัเป็นจุดเริ(มตน้ของการพิชิต ยอดเขา

ซุกชพิตเซ่อ (Zugspitze) ภูเขาที(ไดชื้(อวา่เป็น Top 

Of Germany พาท่านนั�งรถไฟ Cogwheel Train 

(รอบ 08.45 Eibsee - Zugspitzplatt) รถไฟรางแบบ

ฟันเฟือง หนึ(งในสุดยอดสิ(งประดิษฐท์างวศิวกรรม 

ซึ(งในปัจจุบนัมีเพียงแค่ 4 แห่งเท่านั@น ที(ยงัเปิด

ดาํเนินการในเยอรมนัอยูแ่ละถือเป็นวธีิการขึ�นเขา

ซุกชพติเซ่อที�คลาสสิคที�สุด (กรณีที(

รถไฟไม่สามารถทาํการได ้หรือ 

ไม่สามารถไปทนัรอบเวลา ขอสงวนสิทธิL

ในการพาท่านขึ@นยอดเขาดว้ย Cable car) 

โดยปลายทางของรถไฟอยูที่(ระดบั

ความสูง 2,650 เมตรเหนือระดบั 

นํ@ าทะเล นบัเป็นสถานีรถไฟที(สูง

ที(สุดอนัดบั 3 ของยโุรป รองจาก 

Jungfrau และ Gornergrat ของสวิสเซอร์แลนดเ์ท่านั@น จากนั@น นาํท่านไปยงัระดบัความสูง 2,962 เมตรเหนือ

ระดบันํ@าทะเล จุดที(สูงที(สุดของยอดเขา Zugspitze และของเยอรมนั ใหท่้านไดเ้กบ็ความประทบัใจ และ

ประสบการณ์ครั@ งหนึ(งที(ไดพ้ิชิตจุดสูงสุดของแดนอินทรีเหลก็ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

จากนั@น นาํท่านสู่เมืองบา้นเกิดของคีตกวีเอกที(โด่งดงัที(สุดคนหนึ(งของโลกนาม วอ็ลฟ์กงั อมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองที(มีความหมายวา่ ปราสาทเกลือ เนื(องดว้ยสมยัก่อนนั@นเกลือ



 

ถือเป็นวตัถุดิบลํ@าค่า มีราคาเทียบเท่ากบัทองคาํ และที(นครแห่งนี@นั@นมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ทาํใหส้ภาพทาง

เศรษฐกิจในซาลบวร์กเฟื( องฟูมากที(สุดเมืองหนึ(งของยโุรปเลยทีเดียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นําท่านชม

ความงามของ พระราชวงัและสวนมิราเบล (Marabell Palace and Gardens) สร้างขึ@นตั@งแต่ปี 1606 โดยเจา้ชาย

อาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึ(งรับสั(งใหส้ร้างพระราชวงัขึ@นเพื(อ Salome Alt หญิงผูเ้ป็นที(รักของพระองค ์โดยคาํ

วา่มิราเบล มาจากคาํ 2 คาํ คือ admirable ที(แปลวา่น่าชื(นชม และ คาํวา่ beautiful ที(แปลวา่สวย จึงมีความหมาย

โดยรวมวา่ ความ 

โสภาที(น่าอภิรมย ์ดั(งความโรแมนติกอนัเป็นเหตุแห่งการสร้างพระราชวงัแห่งนี@  ปัจจุบนันิยมใชเ้ป็นสถานที(ใน
การจดัพิธีแต่งงาน และถ่ายรูป Pre wedding ไฮไลทข์องพระราชวงัแห่งนี@นั@นคือ ตวัสวนมิราเบล สวนที(ถูก
จดัเป็นสไตลบ์าโรค ที(ถูกรังสรรคเ์พิ(มเติมจนแลว้เสร็จในปี 1690 เป็น 1 ในฉากถ่ายทาํภาพยนต์เพลงชื�อก้องโลก

อย่าง The Sound Of Music ที(ฉายในปี 1965 นาํแสดงโดย จูลี( แอนดรูว ์กบัเพลงที(โด่งดงัอยา่ง “Do Re Mi”    

จากนั@น พาท่านขา้มแม่นํ@า Salzach ไปยงัเขตเมืองเก่า สาํรวจเมือง Salbrug เพิ(มเติม นําท่านเดินเล่นและแวะ

ถ่ายรูปบริเวณ ถนน Getreidegasse โดยถนนแห่ง
นี@  ในวนัที( 27 มกราคม ปี 1756 ณ บา้นเลขที( 9 

โมสาร์ท เอกกวีที(โด่งดงัไดถื้อดาํเนินขึ@น ซึ(งเขา
ไดใ้ชชี้วิตอยูที่(บา้นหลงันี@กวา่ 20 ปี ก่อนยา้ยไป
ยงัเมืองหลวงที(เวียนนา โมสาร์ทไดใ้ชต้วัโน็ตรัง
สรรคท์าํนองบทเพลงอมตะมากมาย อาทิ ซิมโฟ
นี(หมายเลข 1 – 41, Krönungsmesse, Don 

Giovanni และอีกมากมาย แต่เป็นที(น่าเสียดายที(
เขามีโอกาสไดป้ระพนัธ์เพลงเพียง 35 ปี กต็อ้ง
จบชีวิตลง ถดัไปนั@นเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จตุัรัสที(รวมสถานที(สาํคญัของเมือง ไม่วา่จะเป็น 

อาสน์วหิารซาลบวร์ก พระราชวงัเรสซิเดนท์ รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี@ ท่าน
จะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ไดอ้ยา่งชดัเจน หลงัจากชมเมืองซาลบวร์ก
เสร็จสิ@นแลว้ นาํท่านเขา้พกัผอ่นที(หมู่บา้นงามริมทะเลสาบท่ามกลางขนุเขาที(อวลไปดว้ยบรรกาศสุดโรแมนติก
ที(เซ็นท์วูฟกงั St.Wolfgang 

 

คํ�า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ�น เสิร์ฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้ 

ที�พกั  SCALARAIA หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  



 

วนัที�สี�  ฮัลล์สตัท • เช้สกี� ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์    

            � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั@น พาท่านเดินทางต่อไปยงั หมู่บ้านมรดกโลกที�ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที�สวยที�สุดในโลก 

 ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที(อยูท่่ามกลางขนุเขาและทะเลสาบ ตั@งอยูใ่น
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนกัท่องเที(ยวเดินทางมาเยอืนกวา่ 800,000 คนต่อปี ดว้ย
ทศันียภาพตระการตา ที(ธรรมชาติและมนุษยร่์วมกนัประกอบขึ@นทาํให ้ เป็นสถานที�ที�เป็น The Must ของยุโรป

ตะวนัออกเลยทีเดียว ใหท่้านอิสระในการซึมซบับรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั@น   มุ่งหนา้สู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง 
เช้สกี� ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุก
แห่งโบฮิเมียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.3  

ชม.) เป็นอกีเมืองสวยที�พลาดไม่ได้ 

ดว้ยเอกลกัษณ์ที(บา้นเรือนมีหลงัคา



 

สีสม้ มีแม่นํ@ าวอลตาวา่พาดผา่นเป็นรูปคลา้ยๆ หยดนํ@า ทาํใหเ้กิดภูมิทศัน์ที(งดงาม พาท่านชม ปราสาทเช้สกี� ครุ

มลอฟ ด้านนอก ปราสาทที(ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ซึ(งถือวา่ใหญ่มากหากเทียบกบัขนาดเมือง
นอกจากนั@นเมืองนี@ยงัไดรั้บการขึ@นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1992 อีกดว้ย 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

จากนั@น นาํท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ที( เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ที(หลาย

คนยกย่องว่าเป็นเมืองที�สวยที�สุดของยุโรปตะวนัออก ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาเตม็ที(ที(เมืองแห่งนี@  นําท่านชม สะพาน

ชาร์ล (Charle Bridge) สะพานหลกัสุด
คลาสสิคที(โด่งดงัที(สุดของเมืองเชื(อมฝั(งเมือง
เก่าและเมืองใหม่ที(ถูกแบ่งดว้ยแม่นํ@าวอลตา
วา่เขา้ดว้ยกนั สะพานแห่งนี@ เริ(มก่อสร้างในปี 

1357 ใชเ้วลาในการสร้างมากกวา่ 100 ปีกวา่
จะแลว้เสร็จ เดิมทีชื(อวา่ Stone Bridge หรือ 

Prague Bridgeและมาเปลี(ยนชื(อมาเป็น
สะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตวัสะพานมี
ความยาว 621 เมตร และมีความกวา้งเกือบ 

10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปที(ท่านตอ้งไม่
พลาดดว้ยประการทั@งปวง ไม่ไกลกนัจะพบกบั ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที(มีไฮไลทส์าํคญัของยา่นนี@นั(น
คือ การชมนาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซึ(ง ถือเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที�เก่าแก่ที�สุดในโลกที�ยงัทาํงานได้อยู่ 

ถูกสร้างขึ@นตั@งแต่ปี 1410 เท่ากบัวา่ตอนนี@ มีอายมุากกวา่ 600 ปีแลว้ ส่วนประกอบของนาฬิกา มีอยูส่ามส่วน
หลกัๆ ไดแ้ก่ หนา้ปัดที(แจง้
เกี(ยวกบัดาราศาสตร์ การ
อธิบายตาํแหน่งการโคจรของ
ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์บน
ทอ้งฟ้า และแสดงรายละเอียด
อื(นอีกเกี(ยวกบัดาราศาสตร์ ใน
ทุกๆ ตน้ชั(วโมงนั@นจะมีตุก๊ตา
กลพระสาวกพระเยซูทั@ง 12 

ท่านปรากฏขึ@นพร้อมกบัเสียง
ระฆงั ตั@งแต่เวลา 09.00 – 

21.00 ในทุกวนับริเวณ



 

ใกลเ้คียงยงัเป็นที(ตั@งของ Church of Our Lady before Týn ถือเป็นโบสถห์ลกัของยา่นเขตเมืองเก่า สร้างขึ@นดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสในตอนตน้ ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถมี์
ไปป์ออร์แกนที(เก่าแก่ที(สุดในกรุงปราก สร้างขึ@นเมื(อปี ค.ศ. 1673  

คํ�า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ�น 

ที�พกั  Astoria Hotel Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์ เซ็นท์วตีัส • ถนน Golden Lane • บราทสิลาว่า  

                                                                                     � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั@น นําท่านชม ปราสาทลาํดับที� 1 ของประเทศ ที( ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที(สร้างมากว่า 1,200 ปี 

Guinness World Records ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที�ใหญ่ที�สุดในโลก ครอบคลุมพื@นที(ถึง 70,000 

ตารางเมตร เคยเป็นที(ประทบัของบรรพกษตัริยข์องชาวโบฮิเมียน ปัจจุบนัใชเ้ป็นทาํเนียบประธานาธิบดี สูงเด่น

ตระหง่านอยู่บนเขาทางฝั(งตะวนัตกของแม่นํ@ าวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนั@ นมีสิ( งปลูกสร้างมากมาย

ประหนึ(งเมืองๆ หนึ(ง อาทิ อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถค์ริสตแ์ห่งแรกของปราก สร้าง

ขึ@นตั@งแต่ปี ค.ศ. 870 สร้างขึ@นเพื(ออุทิศให้แก่นักบุญวีตสั ผูส้ละชีวิตในช่วงยุคโรมนัราวปี 303 ก่อนที(พระเจา้

คอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถใ์ห้นี@ ใชเ้วลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดบั

ดว้ยกระจกสีและ Rose Window  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ต่างที(ออกแบบใหเ้ป็นรูปคลา้ยกบัดอกกหุลาบ  

 

 

 

 



 

จากนั@นไปชมอีก 1 จุดที(สวยไม่แพก้นั นั(นคือ ถนนทองคํา (Golden Lane) โดยสาเหตที(ไดชื้(อว่าถนนทองคาํนั@น 

เนื(องจากบริเวณนี@ นั@นเป็นที(พาํนกัของเหล่าช่างทองที(อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากในช่วงที(มีการเล่นแร่แปรธาตุกนั 

แต่ลกัษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที(ท่านจะเห็นในปัจจุบนันั@น มาจากพระราชดาํรัสของพระ

นางมาเรีย เทเรซ่า มหาจกัพรรดินีออสเตรีย ที(โปรดบูรณะใหมี้ความสวยงาม 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 

 

จากนั@ น นําท่านมุ่งหน้าไปสู่ สาธารณะรัฐสโลวัก 

(Slovak Republic) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 

ที(เมืองหลวง     บราทิสลาวา่ (Bratislava) เป็น 1 ใน 

10 ประเทศที(แม่นํ@ าดานูบ  แม่นํ@ าสายสําคัญของ

ยโุรปไหลผ่าน และเป็นเมืองโปรดของพระนางมา

เรี ย  เท เร ซ่ า  อี ก ด้ว ย  ให้ ท่ าน แ ว ะ ถ่ าย รู ป กั บ 

ปราสาทบราทิสลาว่า (Bratislava Castle) ด้านนอก 

ปราสาทสําคญัของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที(

ประทบัของกษตัริยฮ์งัการี และ 

เป็นป้อมปราการด่านสําคญัที(ไวส้ําหรับป้องกันขา้ศึกที(จะมารุกรานอาณาจกัรออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความ

ไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตร์จากการที(ตวัปราสาทตั@งอยูบ่นสูง จึงส่งผลใหท่้านจะไดช้มวิวที(สวยงดงามยามเยน็

ที(แม่นํ@ าดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศเอื@ออาํนวยจะสามารถเห็นพื@นที(ราบของประเทศฮงัการีไดอี้กดว้ย 

ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นที(ทาํการของรัฐบาล 

คํ�า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ�น 

ที�พกั Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel หรือ เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

วนัที�หก บราทสิลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทลิฮัลล์ • จัตุรัสวรีบุรุษ • โรงอุปรากรณ์ฮังการี  • มหาวหิารเซ็นท์ 

                           สตีเฟ่น • ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่นํ�าดานูบ � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั@น นาํท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮงัการี อีก 1เมืองงามที( ถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรป

ตะวนัออก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ดว้ยประวติัศาสตร์ที(มีมาอยา่งยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วฒันธรรม 

และสถาปัตยกรรมที(มีความโดดเด่นและผสมผสานกนัอยา่งลงตวั แต่เดิมนั@น บูดาเปสตแ์บ่งออกเป็น 2 เมือง คือ 

เมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต ์ (Pest) โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ต่อมาไดมี้การขยายเมือง แต่บูดานั@นมี



 

พื@นที(เขาเป็นส่วนมาก ทาํใหข้ยายเขตเมืองไดย้าก ผดิกบัฝั(งเปสต ์ ที(เป็นพื@นที(ราบกวา้งขวาง ทาํใหเ้กิดการรวม
เมืองกนัเกิดขึ@น โดยถา้ท่านสงัเกตจะพบวา่ ฝั(งบูดานั@นจะมีสิ(งปลุกสร้างเก่า และเป็นที(พกัอาศยั ส่วนฝั(งเปสตจ์ะ
เป็นยา่นอาคารสาํนกังาน ที(ทาํการรัฐบาล จะกล่าวคือเป็นเขตเมืองใหม่กไ็ม่ผดิ แวะถ่ายรูปกบั สะพานเชน 

(Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้มแม่นํ@าดานูบ ที(มีสญัลกัษณ์ที(เป็นจุดเด่นคือรูปปั@ นสิงโต จากนั@นพาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาล

เทลิ ฮิลล์ (Castle Hill) เนินเขาริมแม่นํ@าดานูบอนัเป็นที(ตั@งของ พระราชวงับูดา โบสถแ์มนทิอสั และ ป้อม
ชาวประมง เรียงกนัไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูกสร้างขึ@นตั@งแต่ในปี 1265 ในสมยัของพระ
เจา้เบล่าที( 4 ของราชวงศอ์าปาร์ด แต่ถูกสร้างเพิ(มเติมและบูรณะมาเรื(อยๆ สาํหรับตวัปราสาทที(ท่านจะเห็นนั@น 

จะเป็นการสร้างแบบบาโรก ระหวา่งปี 1749 และ 1769 ถือเป็นพระราชวงัหลวงของพระราชวงศท์ั@งหมดของ
ฮงัการี ปัจจุบนัไดป้รับปรุงเป็นหอศิลป์แห่งชาติและพพิิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์บูดาเปสต ์ถดัไปทางตอนเหนือ
ของเนินเขา พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทอิสั 

Mantius Church) ถือวา่เป็นสิ(งปลูก 



 

สร้างแห่งแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลลแ์ห่งนี@  เริ(มจากตวัโบสถซึ์(งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างตั@งแต่ใน
ปี 1015 และไดรั้บการบูรณะดว้ยศิลปะโกธิค
ในช่วงศตวรรษที( 14 ถือเป็น 1 ใน 7 

มหาศาสนสถาน ในยคุกลางของฮงัการี สร้าง
โดยพระเจา้สตีเฟ่น กษตัริยพ์ระองคแ์รกของ
ฮงัการี เดิมชื(อวา่ The Church of Our Lady

ก่อนเปลี(ยนตามชื(อของพระเจา้แมนทิอสั 

หลงัจากไดท้รงสร้างหอคอยของโบสถ ์และ
ไดใ้ชส้ถานแห่งนี@ประกอบพระราชพิธีอภิเษก
สมรสของพระองคถึ์ง 2 ครั@ ง นอกจาก 
นั@นยงัเป็นที(ฝังพระบรมศพของพระเจา้เบล่าที( 
3 อีกดว้ย โดยโบสถจ์ะตั@งอยูใ่นบริเวณป้อม
ชาวประมง ที(สร้างขึ@นเพื(อฉลองการครบรอบ 

1,000 ปี ของการก่อตั@งประเทศฮงัการี ในปี 

1896 ลกัษณะของป้อมนั@นเป็นทรงสูงแหลม 

มาจากลกัษณะกระโจมซึ(ง 
เป็นที(พกัของชาวประมงแมก็ยา่ร์ในอดีต และ
ยงัเป็นที(ตั@งของอนุเสาวรียข์อง เซน้ทส์ตีเฟ่น
อีกดว้ย นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยธรรม
ที(เป็นเอกลกัษณ์ ที(ไม่มีใครเหมือนแลว้ ท่าน
จะไดดื้(มดํ(ากบัวิวของแม่นํ@าดานูบและอาคาร
ของฝั(งเปสต ์ที(มีไฮไลทส์าํคญั เด่นตระหง่าน
กวา่อาคารอื(นๆ นั(นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮงัการี (Hungarian Parliament) ซึ�งถือว่า เป็น 1 ใน 3 อาคาร

รัฐสภาที�ใหญ่ที�สุดในโลก คู่กบั ที(ลอนดอน และวอชิงตนั ดี.ซี. 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ�น เมนูกลูาร์ช อาหารท้องถิ�นที�ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื�อ หรือ หมู กบั

มันฝรั�ง เติมรสชาติเอกลกัษณ์พเิศษด้วยพริกปราปิก้า 

 

 

 



 

นําท่านชม จัตุรัสวรีบุรุษ (Hero Square) อนั
เป็นที(ตั@งของอนุสาวรียข์องเหล่าบรรพชน
หวัหนา้เผา่แมก็ยาร์ทั@ง 7 ที(ไดร้วมกบัสร้าง
อาณาจกัรฮงัการีภายใตก้ารนาํของเจา้ชายอา
ปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคสาํคญัและ
กษตัริยใ์นอดีต ตรงกลางยงัมีรูปปั@ นเทพ
แกเบรียล(Gabriel)เทพของกรีกโบราณซึ(ง
เชื(อกนัวา่เป็นอคัรทูตสวรรคผ์ูน้าํสารจาก
พระเจา้ซึ(งตั@งตระหง่านอยูบ่น Millennium 

Monument ที(มีความสูงถึง 36 เมตร  
นําท่านเข้าชมอกี 1 สถานที�ที�น้อยท่านจะทราบว่าเป็นอกีหนึ�งสถานที�ที�ไม่ควรพลาด นั(นคือ โรงอุปรากรณ์

ฮังการี  

(Hungarian State Opera) ซึ(งไดรั้บการขนานนามวา่เป็นโรงโอเปร่าที(สวยงามที(สุดในยโุรป แมแ้ต่พระเจา้ฟรัน 

โจเซฟที( 1 ถึงขนาดเสดจ็มาเพียงครั@ งเดียวในครั@ งการแสดงรอบปฐมฤกษใ์นวนัที( 27 กนัยายน 1884 และไม่
โปรดที(จะเสดจ็กลบัมาอีกเลย เนื(องจากมีความสวยงามมากกวา่โรงโอเปร่าที(เวียนนา ซึ(งถือวา่เป็นหลวงของ
ดนตรีคลาสสิค ตวัโรงอุปรากรณ์แห่งนี@ ถูกสร้างสไตลนิ์โอโรเนสซองส์และบาโรก บริเวณอฒัจนัทร์จะมีสีทอง
อร่ามจากทองคาํ 
เปลวที(เคลือบไวทุ้กอนู โดยสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 1,261 คน จากนั@น พาชม มหาวหิารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's 

Basilica) มหาวิหารที(ตั@งตามชื(อของ
กษตัริยน์กับุญผูเ้ป็นปฐมกษตัริยแ์ห่ง
ฮงัการี เริ(มสร้างในปี 1851 โดยตอ้ง
ใชส้ถาปนิกถึง 2 ท่าน คือ Jozsef 

Hild และ Miklós Ybl ตามลาํดบั จน
แลว้เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของ
โบสถแ์ห่งนี@ คือ หลงัคาโดมที(อาคาร
หลกัที(มีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากบั
อาคารรัฐสภา ซึ(งถึงวา่เป็นอาคารที(
สูงที(สุดของบูดาเปสต ์เนื(องจากไดมี้
กฎหมายวา่หา้มสร้างสิ(งปลูกสร้างที(
สุงเกิน 96 เมตร นั(นเอง 

 



 

19.00 นาํท่านสู่บรรยากาศแสนพิเศษบนเรือล่องแม่นํ@าดานูบสุดหรู พร้อมรับประทานอาหารเยน็บนเรือ โดยตลอดทาง 

ท่านจะไดเ้ห็นอาคารต่างๆ ที(ประดบัไฟยามคํ(าคืน เคลา้กบัเสียงดนตรีเพราะๆ ซึ(งแม่นํ@ าดานูบที(บูดาเปสตน์ั@น 

หลายคนพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “เป็นววิริมแม่นํ@าดานูบที(สวยที(สุดในยโุรป” 

 

 

 

 

 

 

ที�พกั  Danubius Hotel Flamenco หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

วนัที�เจ็ด ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวยีนนา • พระราชวงัและสวนเซินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์  

       � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั�น นําท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) อาคารทรงโกธิกผสมโดมแบบโรเนส

ซองส์ ใชแ้รงงานกวา่หนึ(งแสนคน อิฐ

กวา่สี(สิบลา้นกอ้น หินลํ@าค่ากวา่ หา้แสน

ชิ@น และทองคาํกวา่ 40 กิโลกรัม 

รังสรรคอ์อกมาจนแลว้เสร็จในปี 1904 

มีประตู 27 บาน บนัได 29 จุด และมี

หอ้งมากถึง 691 หอ้ง  

จากนั@น  เดินทางกลบัสู่เขตประเทศออสเตรีย 

ไปยงั Fashion Outlet Parndorf (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชม.) พรีเมี(ยมเอา้ทเ์ลท

ที(ใหท่้านไดเ้ลือกซื@อสินคา้แบรนดเ์นมอยา่งอิสระ ไม่วา่จะเป็น เสื@อผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา กมี็ใหไ้ด้

เลือกสรร (เอา้ทเ์ลทปิดวนัอาทิตย ์ หากโปรแกรมตรงกบัวนัอาทิตย ์ ขอสงวนสิทธิL ในการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมเป็น 

PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน)  

เที�ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัภายในเอ้าท์เลทเพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 



 

นาํท่านมุ่งหนา้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรี

คลาสสิค เป็นเมืองที(โมสาร์ทมาพาํนกัในยคุที(รุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม พระราชวงัและสวนเชินน์บรุน 

(Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศฮ์บัส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คาํวา่เชินน์

บรุน นั@น มีความหมายวา่ นํ@าพรุ้อนอนัแสนสวยงาม โดยมีการริเริ(มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลงัจากที(พระเจา้

แมก็ซีเมเลี(ยนที( 2 ไดซื้@อที(ดินบริเวณนี@  แต่ตวัอาคารในปัจจุบนันั@นสร้างและต่อเติมในสมยัของพระนางมาเรีย 

เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงคใ์หมี้ความยิ(งใหญ่และสวยงามทดัเทียมพระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศบู์ร์บง 

และดว้ยพระองคท์รงโปรดสีเหลืองมากจึงไดมี้การใชสี้เหลืองโทนพิเศษตกแต่งดา้นนอกของพระราชวงั และ

ต่อมาสีเหลืองโทนนี@นั@นจึงไดชื้(ออยา่งเป็นทางการวา่สีเหลืองเทเรซ่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั�น พาท่านสู่ ถนนคนเดินแห่งแรกๆ ของยุโรป ที( ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ที(มีมาตั@งแต่ในสมยั

โรมนั เป็น 1 ใน ถนนที(มุ่งสู่กรงโรมในสมยันั@น 

เป็นที(รู้จกักนัในชื(อของ Strata Carinthianorum 

ก่อนจะถูกพฒันามาเป็นถนนสายชอ้ปปิ@ งในช่วง

ศตวรรษที( 19 แมอ้าคารบา้นเรือนส่วนมากจะถูก

ทาํลายในช่วงสงครามโลกครั@ งที( 2 แต่ทางการกไ็ด้

สร้างตึกรามบา้นช่องที(รูปแบบเดิม เพื(อคงเสน่ห์

แห่งถนนสายนี@ไวอ้ยา่งสมบูรณ์ นอกจากนั@นยงั

มีศาสนสถานที(สาํคญับนถนนแห่งนี@ อีกแห่งหนึ(ง 

คือ อาสนวหิารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral) 

โบสถเ์ก่าแก่ที(อยูม่า 

ตั@งแต่ปี 1160ตวัอาสนวหิารสร้างดว้ยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กวา้ง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆงั

ทั@งหมด 23 ใบ ใบใหญ่ที(สุดชื(อวา่ ระฆงัพมุเมริน ที(มีนํ@ าหนกัถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆงัแบบแกวง่ที(ใหญ่

ที(สุดในออสเตรีย และเป็นอนัดบั 2 ของยโุรป รองจากระฆงัปีเตอร์ ของเยรมนัเท่านั@น กล่าวกนัวา่บิโทเฟ่นรู้ตวั

วา่ตนสูญเสียการไดย้นิเพราะวา่เมื(อหนัมองไปบนอาสนวหิารแห่งนี@แลว้เห็นนกบินออกจากหอระฆงัแต่กลบั

ไม่ไดย้นิเสียงระฆงัเหมือนเคย 

คํ�า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู พเิศษ Apple strudel ของหวานสุดคลาสสิคของเวยีนา 

ที�พกั  IntercityHotel Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วนัที�แปด เวยีนนา • ท่าอากาศยานนานาชาติเวยีนนา       � (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนที(ตดัผา่นอาคารสาํคญัของเวียนนาอยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็น โรง

ละครโอเปร่าเวยีนนา พพิธิภัณฑ์ต่างๆ อาคารรัฐสภา ตลอดจนถึง มหาวทิยาลยัเวยีนนา อาคารเหล่านี@นั@นไดรั้บ

การบูรณะภายหลงัจากสิ@นสุดสงครามโลกครั@ งที( 2 แต่แมจ้ะสร้างใหม่ขึ@นมา ทางการกย็งัคงสถาปัตยกรรมใน

แบบดั@งเดิมอยู ่

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Flughafen Wien) เพื(อใหท่้านไดมี้เวลาทาํ

การคืนภาษี (Vat Refund) 

14.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที(ยวบินที( TG937 

  **บริการอาหารและเครื(องดื(มบนเครื(อง 



 

**พเีรียดตั�งแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะออกจากสนามบินนานาชาตเิวยีนนา เวลา 13.30 น.** 

 

วนัที�เก้า  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    

 

05.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 9 วนั 6 คืน 

 เยอรมนันี - ออสเตรีย - เช็ก – บราทสิลาว่า – ฮังการี โดยสายการบินไทย (TG) 

เริ�มเดินทาง เดนิทางกลบัถึง เที�ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 

พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

(เตยีงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 ปี 

พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เตยีงเสริม) 

พกัเดี�ยว 

10 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 

TG924 / TG937 

76,900  76,900  69,900  12,900  

03 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 69,900  69,900  63,900  9,900 

18 พ.ย. 62 26 พ.ย. 62 69,900  69,900  63,900  9,900  

30 พ.ย. 62 08 ธ.ค. 62 75,900  75,900  68,900  11,900  

26 ธ.ค. 62 03 ม.ค. 63 87,900  87,900  75,900  18,900  

28 ธ.ค. 62 05 ม.ค. 63 87,900  87,900  75,900  18,900  

** คณะเดินทางจาํนวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ ราคา 

ชั@นธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิ(มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หนา้ที(ค่ะ*** 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัVวแลว้ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หกัออก 20,000 

อตัราค่าบริการรวม 

 



 

� ตัVวเครื( องบินชั@ นประหยดั Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป  (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย Thai 

Airway(TG)  

� ภาษีนํ@ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 

� ค่าระวางนํ@าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ@นเครื(อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

� ค่าที(พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

� ค่าอาหารทุกมื@อตามรายการระบุ, นํ@าดื(มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

� ค่าเขา้ชมสถานที(ตามรายการระบุ 

� ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที(ท่องเที(ยวตามรายการระบุ 

� ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ(นและหวัหนา้ทวัร์นาํเที(ยวคนไทย 

� ทิปสาํหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ(น ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 

� ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที(ไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีมูลค่าเพิ(ม 7% และ หกั ณ ที(จ่าย 3% 

× ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 

× ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่านํ@ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที(เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื(องดื(มที(สั(งเพิ(มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดที(ไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 



 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที(ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที(กรมแรงงานทั@งที(เมืองไทยและต่างประเทศ

ซึ(งอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทั@งทริป  9 วนั  900 บาท/ท่าน 

 

เงื(อนไขการสาํรองที(นั(ง 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธิL คณะเดินทาง 20 ท่านขึ@นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเลื(อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

หรือเปลี(ยนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ(ม เพื(อทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ 30,000 บาท ส่วนที(เหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 

วนัมิฉะนั@นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื(อนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั@งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธิL การคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเงื(อนไขใดๆ ทั@งสิ@น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเตม็จาํนวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิL การคืนเงินทั@งหมดโดยไม่มีเงื(อนไขใดๆ ทั@งสิ@น 

4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ(งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการ 

เลื(อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั@งนี@ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที(ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื(อนการเดินทาง 

ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีที(ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัVวภายใน เช่น (ตัVวเครื(องบิน,ตัVวรถทวัร์,ตัVวรถไฟ) กรุณาสอบถามที(
เจา้หนา้ที(ทุกครั@ งก่อนทาํการออกตัVวหรือชาํระค่าทวัร์เนื(องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี(ยนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิL ในการรับผดิชอบทุกกรณี 

6. ในการจองทวัร์ควรเผื(อเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางที(ระบุไว ้เนื(องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที(
ท่านทาํการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ที(กาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ที(อีกครั@ ง 

7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลคาํร้องในการขอยื(นวีซ่าส่งกลบัมา เพื(อ
กรอกขอ้มูลขอคิวในการยื(นวีซ่า 

8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื(องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ(งในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ซึ(งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื(อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิL ในการรับผดิชอบทุกกรณี 

9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซึ(งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิL ในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

 



 

โรงแรมที(พกัและสถานทีท่องเที(ยว 

 

� สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั@ น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอ

แนะนาํให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื(องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม 

หรือไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

� การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเดี(ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double 

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั@น 

� โรงแรมในยโุรปที(มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที(เป็นห้องเดี(ยวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบนํ@ า ซึ( งขึ@นอยูก่บั

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั@นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

� กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ@นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิL ในการปรับเปลี(ยนหรือยา้ยเมืองเพื(อใหเ้กิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปส่วนมากจะไม่มีเครื(องปรับอากาศ เนื(องจากอยูใ่นภูมิภาคที(มีอุณหภูมิตํ(า จะมีบริการเครื(องปรับอากาศ

เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั@น 

� บางสถานที(ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่านี@  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิL ในการเปลี(ยนโปรแกรมโดยแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาที(แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

รายละเอียดเพิ(มเติม 

� บริษทัฯ มีสิทธิL ในการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที(เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

� เที(ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที(ยว สามารถเปลี(ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

� หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื(อท่องเที(ยว

เท่านั@น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได)้ 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที(ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที(กรม

แรงงานทั@งจากไทยและต่างประเทศซึ(งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซึ(งลูกคา้

จะตอ้งยอมรับในเงื(อนไขนี@ ในกรณีที(เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ(งอาจจะปรับเปลี(ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ(งไม่ไดเ้กิดจาก

อุบติัเหตุในรายการท่องเที(ยว (ซึ(งลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื(อนไขนี@ ในกรณีที(เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ(งอยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที(ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื@อ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากเกิดสิ(งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที(เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเที(ยวเองหรือในกรณีที(กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

� กรณีที(การตรวจคนเขา้เมืองทั@งที(กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที(ระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิL ที(จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั@งสิ@น 

� ตัVวเครื(องบินเป็นตัVวราคาพิเศษ กรณีที(ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื(อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี(ยนชื(อไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ@น ตามอตัราค่านํ@ ามนัหรือค่าเงินแลกเปลี(ยน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิL ปรับ

ราคาตัVวดงักล่าว 

� เมื(อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั@งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื(อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที(ไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี@แลว้ทั@งหมด 

� กรุ๊ปที(เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที(ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที(ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั@งหมด 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจทาํให้

ท่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที(ทาํใหใ้บหนา้เปลี(ยนไป ดงันั@น ท่านตอ้งทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที(ไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึ(งเป็นสิ(งที(อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั@งสิ@น 

� กรณี “หญิงตั@งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด

อายคุรรภที์(ชดัเจน สิ(งนี@อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั@งสิ@น 

� กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มนํ@าเงิน)เดินทางเพื(อการท่องเที(ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิL ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั@งสิ@น 

 
 



 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื(อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจาํเพื(อประโยชนข์องท่านเอง** 
 

 เอกสารการขอวซ่ีาเชงเกน้  (ประเทศออสเตรีย) 

*** สถานทูตมีการเปลี(ยนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื(นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที(มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที(เคยไดรั้บวีซ่าจาก

ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวซ่ีาประเทศ อื(นๆ ใหท่้านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื@นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหนา้ตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ให้ชดัเจน และมองเห็นหูทั@งสองขา้ง  ห้ามสวมแวน่

หรือเครื(องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  หา้มสวมแวน่ และหา้มตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะ

มีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ที(ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวี

ซ่าที(เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสื@ อผา้ที(ไม่ซํ@ ากบัชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวด

เรื(องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ใน

การยื(นวซ่ีา 

3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที(มีรายละเอียดบา้นเลขที(มาดว้ย) 

5. สาํเนาใบเปลี(ยนชื(อ,เปลี(ยนนามสกลุ 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เดก็ที(มีอายตุ ํ(ากวา่ 18 ปี )  

7. หลกัฐานการทาํงาน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที(มีรายชื(อผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัจาก

วนัที(ยื(นวซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์(มีชื(อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการทาํงานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุชื(อ นามสกลุ เลขที(พาสปอร์ต 

ตามพาสปอร์ต ตาํแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัที(ไดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่

ตอ้งระบุชื(อสถานทูตในการยื(น ) 

• กรณีที(เป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานที(สังกดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที(ยื(นวซ่ีา) 

• กรณีราชการที(เกษียณอาย ุ ตอ้งแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํเหน็จบาํนาญ 

• กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั@นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่และระบุชั@นปีที(ศึกษา เป็นภาษาองักฤษ(มี

อายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที(ยื(นวซ่ีา) 

• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนาํตวัชี@แจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

** ในกรณีที( เดก็อายตุ ํ(ากวา่ 20  ปี ** 



 

กรณีเดก็อายตุ ํ(ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยื(นเอกสารเพิ(มเติม ดงันี@  

• เดินทางกบับุคคลอื(นที(ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอม ซึ( งออกให้โดยที(ว่าการเขตหรืออาํเภอ 

เท่านั@นและใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

• เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ( งออกใหโ้ดยที(วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั@นและให ้ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็

เดินทางกบับิดา (ระบุชื(อบิดา)  

• เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ( งออกใหโ้ดยที(วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั@นและให ้ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็

เดินทางกบัมารดา (ระบุชื(อมารดา) 

• ในกรณีที(บิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั@น จาํเป็นที( บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรที(ถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) 

พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่าํนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทน

กนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพื(อใชใ้นการเชี(ยมโยงความสัมพนัธ์ 

 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

สาํเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึ( งจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั@น ดงันี@  

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที(ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดยตอ้งเป็น

ฉบบัจริงและระบุจาํนวนเงินมี ซึ( งจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วนันบัจากวนัที(จะยื(นวีซ่า พร้อมทั@งสําเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยที(ยอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัขึ@นไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัที(ยื(นวีซ่า (ตอ้งมีการเขา้ออกของเงิน

สมํ(าเสมอ 

 หา้ม!!! ทาํการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในครั@ งเดียวก่อนการยื(นวซ่ีาเดด็ขาด!) 

● กรณีเงินฝากประจาํ ที(ไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยใหธ้นาคาร

ระบุวา่ท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจาํ (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั@น) และในการขอหนงัสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 

30 วนั นบัจากวนัที(ไดคิ้วยื(นวซ่ีา และ ใหแ้นบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจาํยอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 ในกรณีที(มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ(มเติม ดงันี@  

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั@น) 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, สาํเนาทะเบียนสมรส 

        -  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ที(จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื(อนและสามีภรรยาที(ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

- ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้



 

●  กรุณาแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั@งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วนั 

นับจากวนัที(ยื(นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที(ออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุชื(อผูเ้ดินทาง ที(ตอ้งการจะรับรอง

ค่าใชจ่้าย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที(ตอ้งนาํติดตวัมาในวนัที(ตอ้งสแกนลายนิ@วมือ  

• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี(ยนชื(อ เปลี(ยนนามสกลุ /สูติบตัร (กรณีอายตุ ํ(ากวา่ 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยื(นวีซ่า 

• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ ์หรือ ในบาง

กรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ที(กาํหนด         

• ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ@นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี(ยวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั@งสิ@น  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที(คอยอาํนวยความสะดวกในการยื(นวีซ่าเท่านั@น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิL ไม่คืนเงิน ในกรณีที( VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลคาํร้องขอยื�น วซ่ีา ประเทศออสเตรีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื�อเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ชื(อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ชื(อ- นามสกลุ (กรณีที(เคยมีการเปลี(ยนชื(อ - นามสกลุ ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  

ศาสนา/RELIGION  ...........................................................................................................................................................................................................................         

ที(อยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ที(................  ตรอก/ซอย.....................................  ตาํบล/แขวง.......................................  

อาํเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * ....................................................................................................... 

ประวตัิครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ชื(อสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................ 

สถานที(เกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มบุีตร จํานวน ........................................... คน  

1. ชื(อ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที(เกิด....................................................... 

2. ชื(อ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที(เกิด....................................................... 

3. ชื(อ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที(เกิด....................................................... 

มพีี� หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ชื(อ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที(อยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 

2. ชื(อ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ที(อยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 



 

3. . ชื(อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที(อยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวตัิการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานที(จบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวตัิการทาํงาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

ชื(อบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ลกัษณะงานที(ทาํ ............................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ที(อยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ที(................  ตรอก/ซอย.....................................  ตาํบล/แขวง...........................................                 

อาํเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ ............................................................................................................................. 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

วนัที�เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ........................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทบั ตม. ใน PASS PORT ที�ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎเิสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎเิสธ  ........................................................................................................................................... 

 ชื�อ/นามสกลุ ผุ้ตดิต่อที�ไทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 

ที(อยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ที(................  ตรอก/ซอย............................................  ตาํบล/แขวง..........................................    

                อาํเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์

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

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL : ....................................................................................................... 

 



 

 
 

 

 

 


