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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ 

D  Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
วันที่สอง มิวนิค • อัลลิอันซ์ อารีนา • จตุรัสมารีนเพทส • เมืองชวังเกา • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • เมือง

ฟุสเซ่น          (-/กลางวัน/เย็น) 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค (บินตรง) ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ TG 924 **บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 
07.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค  (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมืองหลวงแห่งแควน้บา

วาเรียประเทศเยอรมนั ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ)  

         **หมายเหตุ  พีเรียดต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค เวลา 
06.45 น.** 
จากนั้น แวะภ่ายรูปที่ สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา (Allianz Arena) รังเหยา้ของทีม
สโมสรฟุตบอลดงัอยา่ง บาเยร์ิน มิวนิค ทีมยกัษใ์หญ่จากบุนเดสลีกา สนามฟุตบอลแห่งน้ี
สามารถจุผูช้มไดม้ากว่า 75,000 คน ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศเยอรมนั ดว้ยทุกสร้าง
กว่า 340 ลา้นยโูร ดว้ยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีช่ือเรียกเล่นๆ วา่ Schlauchboot ซ่ึงแปวว่า
เรือยาง 
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จากนั้น น าท่ าน เข้า สู่ตัว เมืองมิวนิค  ให้ท่ านได้อิสระที่บ ริ เวณ จัตุ รัสมา รีนเพทส 
(Marienplatz) ซ่ึงมีอาคารส าคัญของเมืองมากมาย อาทิ อนุสาวรีย์  St. Marry ศาลาว่า
การเมืองหลังเก่า และศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ ซ่ึงจะมีหอระฆงัตุก๊ตากล ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ระฆัง 43 ใบ และ ตุ๊กตา 32 ตัว ซ่ึงจะมีโชว์ในช่วงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆ วัน 
นอกจากนั้นภายในจตุัรัสยงัมีร้านคา้ต่างๆ ทั้งแบรนดเ์นม และแบรนดท์อ้งถ่ินใหท้่านไดเ้ลือก
ซ้ือไดต้ามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้ 

ต่อดว้ยเดินทางต่อไปยงั เมืองชวังเกา (Schwangau)  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองอนัเป็นที่ตั้ง
ของปราสาทที่โด่งดงัไปทัว่โลกอย่าง ปราสาทนอย
ชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
จากนั้น น าท่านขึ้นมินิบัสชมวิวปราสาทและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ สะพาน Marienbrucke 
(มินิบสัจะวิง่เฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศดี หากมีฝนหรือหิมะตก ขอสงวนสิทธ์ิในการพาท่าน
เดินชมวิว) จุดชมวิวไฮไลทข์องปราแห่งน้ี ซ่ึงจะเห็นตวัปราสาทตั้งเด่นตระหง่านท่ามกลาง
ขนุเขาอยา่งสง่างาม  
จากนั้ น พาชมด้านใน ปราสาทนอย
ชวานชไตน์ มหาปราสาทแห่งยคุกลาง 
ถือ เป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวของแควน้บาวาเรียเลยทีเดียว 
โดยถูกสร้างขึ้นจากพระราชด ารัสของ
พระ เจ้า ลูทวิชที่  2  ใน ปี  1864  ซ่ึ ง
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ปราสาทแห่งน้ีนั้น โด่ดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนท าใหเ้ป็น
ตน้แบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนียท์ี่
เราเห็นกนั โดยค าว่า นอยชวานชไตน์ แปลว่า 
ปราสาทหงส์ศิลาแห่งใหม่ ซ่ึงมี Christian Jank 
นกัออกแบบฉากละครเป็นผูอ้อกแบบ 
จากนั้น ใชเ้วลาเล็กน้อยเดินทางต่อไปยงั เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเล็กๆ ใกลช้วงัเกา ที่มี
บา้นเรือนสีสนัสดใสสลบักนัไปมาดูอบอุ่น และน่ารัก ในบรรยากาศสบายๆ 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก Best Western Plus Hotel Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม เมืองฟุสเซ่น • เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เซิน • น่ังรถไฟ Cogwheel Train • ยอดเขาซุกชพิต

เซ่อ • เมืองวาลบวร์ก พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • 
เซ็นท์ วูฟกัง   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ Box Set (เน่ืองจากต้องออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปยังสถานีรถไฟ) 
น าท่านเดินทางไปยงั เมืองการ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน (Garmisch-Partenkirchen) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.) แต่เดิม เมืองน้ี
แบ่งเป็น 2 เมือง คือเมืองการ์มิช และเมือง
พาร์เทินเคียร์เชิน ต่อมาได้รวมกันเมือง
เดียว เน่ืองจากเยอรมนัได้เป็นเจา้ภาพใน
การจดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 
1936 ระหว่างวนัที่ 6 -16 กุมภาพนัธ์ โดย
เมืองแห่งน้ียงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพิชิต 
ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ (Zugspitze) ภูเขาที่ได้ช่ือว่าเป็น Top Of Germany พาท่านน่ังรถไฟ 
Cogwheel Train (รอบ 08.45 Eibsee - 
Zugspitzplatt) รถไฟรางแบบฟันเฟือง 
หน่ึงในสุดยอดส่ิงประดิษฐท์างวิศวกรรม 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีเพียงแค่ 4 แห่งเท่านั้น ที่
ยงัเปิดด าเนินการในเยอรมันอยู่และ
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(กรณีที่รถไฟไม่สามารถท าการได ้หรือไม่สามารถไปทนัรอบเวลา ขอสงวนสิทธ์ิในการ
พาท่านขึ้นยอดเขาด้วย Cable car) โดยปลายทางของรถไฟอยู่ที่ระดับความสูง 2,650 เมตร
เหนือระดบัน ้ าทะเล นบัเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดอนัดบั 3 ของยโุรป รองจาก Jungfrau และ 
Gornergrat ของสวสิเซอร์แลนดเ์ท่านั้น จากนั้น น าท่านไปยงัระดบัความสูง 2,962 เมตรเหนือ
ระดับน ้ าทะเล จุดที่สูงที่สุดของยอดเขา Zugspitze และของเยอรมัน ให้ท่านได้เก็บความ
ประทบัใจ และประสบการณ์คร้ังหน่ึงที่ไดพ้ชิิตจุดสูงสุดของแดนอินทรีเหล็ก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้น น าท่านสู่เมืองบา้นเกิดของคีตกวเีอกที่โด่งดงัที่สุดคนหน่ึงของโลกนาม วอ็ลฟ์กงั อมา
เดอุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองที่มีความหมาย
วา่ ปราสาทเกลือ เน่ืองดว้ยสมยัก่อนนั้นเกลือ
ถือเป็นวัตถุดิบล ้ าค่า  มีราคาเทียบเท่ากับ
ทองค า และที่นครแห่งน้ีนั้ นมีเหมืองเกลือ
ขนาดใหญ่ ท  าให้สภาพทางเศรษฐกิจในซา
ลบวร์กเฟ่ืองฟูมากที่สุดเมืองหน่ึงของยโุรป
เลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชม.) น าท่านชมความงามของ พระราชวัง
และสวนมิราเบล (Marabell Palace and Gardens) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1606 โดยเจา้ชายอาร์ค
บิชอป  Wolf Dietrich ซ่ึ ง รับสั่ ง ให้ส ร้ า ง
พระราชวงัขึ้นเพื่อ Salome Alt หญิงผูเ้ป็นที่
รักของพระองค ์โดยค าว่ามิราเบล มาจากค า 
2 ค  า คือ admirable ที่แปลว่าน่าช่ืนชม และ 
ค  าวา่ beautiful ที่แปลวา่สวย จึงมีความหมาย
โดยรวมว่า ความโสภาที่น่าอภิรมย ์ดัง่ความ
โรแมน ติกอัน เ ป็น เห ตุ แ ห่ งก า รส ร้ า ง
พระราชวงัแห่งน้ี ปัจจุบนันิยมใชเ้ป็นสถานที่ในการจดัพิธีแต่งงาน และถ่ายรูป Pre wedding 
ไฮไลท์ของพระราชวงัแห่งน้ีนั้นคือ ตวัสวนมิราเบล สวนที่ถูกจัดเป็นสไตล์บาโรค ที่ถูก
รังสรรคเ์พิม่เติมจนแลว้เสร็จในปี 1690 

ที่ฉายในปี 1965 น าแสดงโดย จูล่ี แอนดรูว ์กบัเพลงที่โด่งดงัอยา่ง “Do 
Re Mi”    จากนั้น พาท่านขา้มแม่น ้ า Salzach ไปยงัเขตเมืองเก่า ส ารวจเมือง Salbrug เพิ่มเติม 
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น าท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนน Getreidegasse โดยถนนแห่งน้ี ในวนัที่  27 
มกราคม ปี 1756 ณ บา้นเลขที่ 9 โมสาร์ท เอกกวทีี่โด่งดงัไดถื้อด าเนินขึ้น ซ่ึงเขาไดใ้ชชี้วิตอยู่
ที่บา้นหลังน้ีกว่า 20 ปี ก่อนยา้ยไปยงัเมืองหลวงที่เวียนนา โมสาร์ทได้ใช้ตวัโน็ตรังสรรค์
ท  านองบทเพลงอมตะมากมาย อาทิ ซิมโฟน่ีหมายเลข 1 – 41, Krönungsmesse, Don Giovanni 
และอีกมากมาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เขามีโอกาสไดป้ระพนัธเ์พลงเพยีง 35 ปี ก็ตอ้งจบชีวติลง 
ถดัไปนั้นเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จตัุรัสที่รวมสถานที่ส าคญัของเมือง ไม่วา่จะ
เป็น อาสน์วิหารซาลบวร์ก พระราชวังเรสซิเดนท์  รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche 
Dombogen โดยจากตรง น้ีท่ านจะสาม ารถ เ ห็น  ป้ อมโฮ เฮนซาลบว ร์ก  (Fortress 
Hohensalzburg) ไดอ้ยา่งชดัเจน หลงัจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จส้ินแลว้ น าท่านเขา้พกัผ่อนที่
หมู่บา้นงามริมทะเลสาบท่ามกลางขุนเขาที่อวลไปดว้ยบรรกาศสุดโรแมนติกที่เซ็นท์วูฟกัง 
St.Wolfgang 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เสิร์ฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้ 

ที่พัก SCALARAIA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่ส่ี ฮัลล์สตัท • เช้สกี้ ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์        
 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น พาท่านเดินทางต่อไปยงั 

ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดก
โลกที่อยูท่่ามกลางขนุเขาและทะเลสาบ ตั้งอยู่
ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 
1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน
กว่า 800,000 คนต่อปี ดว้ยทศันียภาพตระการ
ตา ที่ธรรมชาติและมนุษยร่์วมกนัประกอบขึ้น
ท าให้ 

เลยทีเดียว ให้ท่านอิสระในการซึม
ซบับรรยากาศของเมืองมรดกโลก
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จากนั้น  มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เช้สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิ
เมียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 
ชม.) 
ด้วยเอกลักษณ์ที่บ้านเรือนมีหลังคาสี
ส้ม มีแม่น ้ าวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูป
คล้ายๆ หยดน ้ า  ท  าให้เกิดภูมิทัศน์ที่
งดงาม พาท่านชม ปราสาทเช้สกี้ ครุ
มลอฟ ด้านนอก ปราสาทที่

ซ่ึงถือว่าใหญ่มากหากเทียบกบัขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองน้ียงัไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1992 อีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้น น าท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ที่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ที่

ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาเตม็ที่ที่เมือง
แห่งน้ี น าท่านชม สะพานชาร์ล (Charle 
Bridge) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่ง
ดังที่สุดของเมืองเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น ้ าวอลตาว่า
เขา้ดว้ยกัน สะพานแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างใน
ปี 1357 ใชเ้วลาในการสร้างมากกว่า 100 
ปีกว่าจะแล้วเสร็จ  เดิมที ช่ือว่า  Stone 
Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปล่ียน
ช่ือมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 
ตวัสะพานมีความยาว 621 เมตร และมี
ความกวา้งเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุม
ถ่ายรูปที่ท่านตอ้งไม่พลาดดว้ยประการทั้งปวง ไม่ไกลกนัจะพบกบั ย่านเมืองเก่า (Old Town 
Square) ที่มีไฮไลทส์ าคญัของยา่นน้ีนัน่คือ การชมนาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซ่ึง 

ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1410 เท่ากบัว่า
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ตอนน้ีมีอายมุากกวา่ 600 ปีแลว้ ส่วนประกอบของนาฬิกา มีอยูส่ามส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ หนา้ปัด
ที่แจง้เก่ียวกับดาราศาสตร์ การอธิบายต าแหน่งการโคจรของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์บน
ทอ้งฟ้า และแสดงรายละเอียดอ่ืนอีกเก่ียวกบัดาราศาสตร์ ในทุกๆ ตน้ชัว่โมงนั้นจะมีตุ๊กตากล
พระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ท่านปรากฏขึ้นพร้อมกบัเสียงระฆงั ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุก
วนับริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นที่ตั้งของ Church of Our Lady before Týn ถือเป็นโบสถ์หลกัของ
ยา่นเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสในตอนตน้ ก่อนมีการผสมรูปแบบ
กอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถ์มีไปป์ออร์แกนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปราก สร้างขึ้น
เม่ือปี ค.ศ. 1673  

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พัก Astoria Hotel Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์ เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า                                  

                           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชม ปราสาทล าดับที่ 1 ของประเทศ ที ่ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาป
ราสาที่สร้างมากวา่ 1,200 ปี 

ครอบคลุมพื้นที่ ถึง 
70,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับ
ของบรรพกษัตริย ์ของชาวโบฮิเมียน 
ปัจจุบันใช้เป็นท าเนียบประธานาธิบดี 
สูง เ ด่นตระหง่านอยู่บน เขาทาง ฝ่ั ง
ตะวนัตกของแม่น ้ าวอลตาว่า ภายใน
บริ เวณปราสาทนั้ น มี ส่ิงปลูกส ร้า ง
มากมายประหน่ึงเมืองๆ หน่ึง อาทิ อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถ์
คริสตแ์ห่งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870 สร้างขึ้นเพือ่อุทิศใหแ้ก่นักบุญวตีสั ผูส้ละ
ชีวติในช่วงยคุโรมนัราวปี 303 ก่อนที่พระเจา้คอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน 
โบสถใ์หน้ี้ใชเ้วลาในการสร้างกวา่ 600 ปี ภายในจะประดบัดว้ยกระจกสีและ Rose Window  
หนา้ต่างที่ออกแบบใหเ้ป็นรูปคลา้ยกบัดอกกุหลาบ  
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จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพก้นั นัน่คือ ถนนทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตที่ไดช่ื้อ
วา่ถนนทองค านั้น เน่ืองจากบริเวณน้ีนั้นเป็นที่พ  านักของเหล่าช่างทองที่อาศยัอยูเ่ป็นจ านวน
มากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกนั แต่ลกัษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่
ท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้ น มาจากพระราชด ารัสของพระนางมาเรีย  เทเรซ่า มหาจัก
พรรดินีออสเตรีย ทีโ่ปรดบูรณะใหมี้ความสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
จากนั้น น าท่านมุ่งหนา้ไปสู่ สาธารณะรัฐสโลวัก (Slovak Republic) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
3.30 ชม.) ที่เมืองหลวง     บราทิสลาว่า 
(Bratislava) เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่แม่น ้ า
ดานูบ แม่น ้ าสายส าคญัของยโุรปไหลผา่น 
และเป็นเมืองโปรดของพระนางมาเรีย 
เทเรซ่า อีกด้วย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ 
ปราสาทบราทิสลาว่า (Bratislava Castle) 
ด้านนอก ปราสาทส าคญัของเมือง ในอดีต
เคยถูกใชเ้ป็นที่ประทบัของกษตัริยฮ์งัการี และเป็นป้อมปราการด่านส าคญัที่ไวส้ าหรับป้องกนั
ขา้ศึกที่จะมารุกรานอาณาจกัรออสเตรีย-ฮงัการี ดว้ยความไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตร์จาก
การที่ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นสูง จึงส่งผลใหท้่านจะไดช้มวิวที่สวยงดงามยามเยน็ที่แม่น ้ าดานูบ
ทอดยาว และหากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบของประเทศฮงัการีไดอี้ก
ดว้ย ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นที่ท  าการของรัฐบาล 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พัก Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
วันที่หก บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • โรงอุปรากรณ์ฮังการี  • 

มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น ้าดานูบ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮงัการี อีก 1เมืองงามที่ 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ดว้ยประวตัิศาสตร์ที่มีมา

อย่างยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและ
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั แต่เดิมนั้น บูดาเปสตแ์บ่งออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองบูดา (Buda) และ
เมืองเปสต ์(Pest) โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ต่อมาไดมี้การขยายเมือง แต่บูดานั้นมีพื้นที่เขา
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เป็นส่วนมาก ท าให้ขยายเขตเมืองไดย้าก ผิดกบัฝ่ังเปสต ์ที่เป็นพื้นที่ราบกวา้งขวาง ท าให้เกิด
การรวมเมืองกนัเกิดขึ้น โดยถา้ท่านสงัเกตจะพบวา่ ฝ่ังบูดานั้นจะมีส่ิงปลุกสร้างเก่า และเป็นที่
พกัอาศยั ส่วนฝ่ังเปสตจ์ะเป็นยา่นอาคาร
ส านักงาน ที่ท  าการรัฐบาล จะกล่าวคือ
เป็นเขตเมืองใหม่ก็ไม่ผิด แวะถ่ายรูปกับ 
สะพาน เชน  (Chain Bridge) 1  ใน  4 
สะพ านใหญ่ ข้ า ม แ ม่น ้ า ด า นู บ  ที่ มี
สัญลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นคือรูปป้ันสิงโต 
จากนั้ นพาท่านชมความงามของกลุ่ ม
อาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ (Castle Hill) เนินเขาริมแม่น ้ าดานูบอนัเป็นที่ตั้งของ พระราชวงับูดา 
โบสถ์แมนทิอัส และ ป้อมชาวประมง เรียงกนัไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  
ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี 1265 ในสมยัของพระเจา้เบล่าที่ 4 ของราชวงศ์อาปาร์ด แต่ถูกสร้าง
เพิ่มเติมและบูรณะมาเร่ือยๆ ส าหรับตวั
ปราสาทที่ท่านจะเห็นนั้น จะเป็นการ
สร้างแบบบาโรก ระหว่างปี 1749 และ 
1769 ถือเป็นพระราชวงัหลวงของพระ
ราชวงศ์ทั้งหมดของฮงัการี ปัจจุบนัได้
ปรับปรุง เป็นหอศิลป์แห่งชาติและ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูดาเปสต์  
ถัดไปทางตอนเหนือของเนินเขา  พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทิอัส 
Mantius Church) ถือว่า เป็นส่ิงปลูกสร้าง
แห่งแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลลแ์ห่งน้ี เร่ิมจากตวั
โบสถ์ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาน
เนสส์สร้างตั้ งแต่ในปี 1015 และได้รับการ
บูรณะด้วยศิลปะโกธิคในช่วงศตวรรษที่ 14 
ถือเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลาง
ของฮังการี สร้างโดยพระเจา้สตีเฟ่น กษตัริย ์
พระองคแ์รกของฮังการี เดิมช่ือว่า The Church of Our Ladyก่อนเปล่ียนตามช่ือของพระเจา้
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แมนทิอสั หลงัจากไดท้รงสร้างหอคอยของโบสถ์ และไดใ้ชส้ถานแห่งน้ีประกอบพระราชพิธี
อภิเษกสมรสของพระองคถึ์ง 2 คร้ัง นอกจากนั้นยงัเป็นที่ฝังพระบรมศพของพระเจา้เบล่าที่ 3 
อีกดว้ย โดยโบสถ์จะตั้งอยูใ่นบริเวณป้อมชาวประมง ที่สร้างขึ้นเพือ่ฉลองการครบรอบ 1,000 
ปี ของการก่อตั้งประเทศฮงัการี ในปี 1896 ลักษณะของป้อมนั้นเป็นทรงสูงแหลม มาจาก
ลกัษณะกระโจมซ่ึงเป็นที่พกัของชาวประมงแม็กยา่ร์ในอดีต และยงัเป็นที่ตั้งของอนุเสาวรีย์
ของ เซ้นทส์ตีเฟ่นอีกดว้ย นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ ที่ไม่มีใคร
เหมือนแลว้ ท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัวิวของแม่น ้ าดานูบและอาคารของฝ่ังเปสต ์ที่มีไฮไลทส์ าคญั 
เด่นตระหง่านกว่าอาคารอ่ืนๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี  (Hungarian 
Parliament)  คู่กับ ที่ลอนดอน และ
วอชิงตนั ดี.ซี. 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุป
เนื้อ หรือ หมู กับมันฝร่ัง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิก้า 

น าท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) อันเป็นที่ตั้ งของอนุสาวรีย์ของเหล่าบรรพชน
หัวหน้าเผ่าแม็กยาร์ทั้ ง 7 ที่ได้รวมกับ
สร้างอาณาจกัรฮังการีภายใตก้ารน าของ
เจา้ชายอาปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคค
ส าคญัและกษตัริยใ์นอดีต ตรงกลางยงัมี
รูปป้ันเทพแกเบรียล(Gabriel)เทพของ
กรีกโบราณซ่ึงเ ช่ือกันว่าเป็นอัครทูต
สวรรค์ผู ้น าส า รจ ากพระ เ จ้า ซ่ึ งตั้ ง
ตระหง่านอยูบ่น Millennium Monument ที่มีความสูงถึง 36 เมตร  
น าท่านเข้าชมอีก 1 สถานที่ที่น้อยท่านจะทราบว่าเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่ไม่ควรพลาด  นั่นคือ 
โรงอุปรากรณ์ฮังการี (Hungarian State Opera) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็นโรงโอเปร่าที่
สวยงามที่สุดในยโุรป แมแ้ต่พระเจา้ฟรัน โจเซฟที่ 1 ถึงขนาดเสด็จมาเพยีงคร้ังเดียวในคร้ังการ
แสดงรอบปฐมฤกษใ์นวนัที่ 27 กนัยายน 1884 และไม่โปรดที่จะเสด็จกลบัมาอีกเลย เน่ืองจาก
มีความสวยงามมากกว่าโรงโอเปร่าที่เวียนนา ซ่ึงถือว่าเป็นหลวงของดนตรีคลาสสิค ตวัโรง
อุปรากรณ์แห่งน้ีถูกสร้างสไตลนิ์โอโรเนสซองส์และบาโรก บริเวณอฒัจนัทร์จะมีสีทองอร่าม
จากทองค าเปลวที่เคลือบไวทุ้กอนู โดยสามารถจุผูช้มได้ถึง 1,261 คน จากนั้น พาชม มหา
วิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's Basilica) มหาวิหารที่ตั้งตามช่ือของกษตัริยน์ักบุญผูเ้ป็น
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ปฐมกษัตริย ์แห่งฮังการี เร่ิมสร้างในปี 
1851 โดยตอ้งใช้สถาปนิกถึง 2 ท่าน คือ 
Jozsef Hild และ Miklós Ybl ตามล าดบั จน
แลว้เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถแ์ห่ง
น้ีคือ หลงัคาโดมที่อาคารหลกัที่มีความสูง
ถึง 96 เมตร เท่ากบัอาคารรัฐสภา ซ่ึงถึงว่า
เ ป็นอาคารที่ สู งที่ สุ ดขอ งบูดา เปสต์  
เน่ืองจากไดมี้กฎหมายวา่หา้มสร้างส่ิงปลูกสร้างที่สุงเกิน 96 เมตร นัน่เอง 

19.00 น าท่านสู่บรรยากาศแสนพเิศษบนเรือล่องแม่น ้ าดานูบสุดหรู พร้อมรับประทานอาหารเย็นบน
เรือ โดยตลอดทาง ท่านจะไดเ้ห็นอาคารต่างๆ ที่ประดับไฟยามค ่าคืน เคล้ากับเสียงดนตรี
เพราะๆ ซ่ึงแม่น ้ าดานูบที่บูดาเปสต์นั้น หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า “เป็นวิวริมแม่น ้ า
ดานูบที่สวยที่สุดในยโุรป” 

 

 

 

 

 

ที่พัก Danubius Hotel Flamenco หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่เจ็ด ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวนเซินน์บรุน • ถนน
คาร์ทเนอร์         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) อาคาร
ทรงโกธิกผสมโดมแบบโรเนสซองส์ ใชแ้รงงานกวา่หน่ึงแสนคน อิฐกว่าส่ีสิบลา้นกอ้น หิน
ล ้าค่ากว่า ห้าแสนช้ิน และทองค ากว่า 40 กิโลกรัม รังสรรคอ์อกมาจนแลว้เสร็จในปี 1904 มี
ประต ู27 บาน บนัได 29 จุด และมีหอ้งมากถึง 691 หอ้ง  



 
 

 
 

 License :  11/05306            

 

เลขที ่56 ถนนดนิสอ แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ  

56 Thanon Dinso, Bovonnivet, Phranakorn, Bangkok 10200 
Tel  : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122 , 081 889-9481 

จากนั้น  เดินทางกลับสู่เขตประเทศออสเตรีย 
ไปยั ง  Fashion Outlet Parndorf ( ใช้ เ วล า
เดินทางประมาณ 2 ชม.) พรีเม่ียมเอา้ทเ์ลทที่
ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมอย่าง
อิสระ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเท้า 
นาฬิกา ก็มีให้ได้เลือกสรร (เอา้ท์เลทปิดวนั
อาทิตย ์หากโปรแกรมตรงกับวนัอาทิตย ์ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน)  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลทเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
น าท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงของ
ออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพ  านกัในยคุที่รุ่งเรืองของชีวติ พาท่านเข้า
ชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวงัฤดู
ร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้าง
แบบบาโรก ค  าว่าเชินน์บรุน นั้น มี
ความหมายว่า น ้ าพุร้อนอันแสน
สวยงาม โดยมีการริเร่ิมสร้างในช่วง
ปี ค.ศ. 1569 หลงัจากที่พระเจา้แม็ก
ซีเมเล่ียนที่ 2 ได้ซ้ือที่ดินบริเวณน้ี 
แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั้ นสร้าง
และต่อเติมในสมยัของพระนางมา
เรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทดัเทียมพระราชวงัแวร์
ซายน์ของราชวงศบ์ูร์บง และดว้ยพระองคท์รงโปรดสีเหลืองมากจึงไดมี้การใชสี้เหลืองโทน
พเิศษตกแต่งดา้นนอกของพระราชวงั และต่อมาสีเหลืองโทนน้ีนั้นจึงไดช่ื้ออยา่งเป็นทางการ
วา่สีเหลืองเทเรซ่า  

จากน้ัน พาท่านสู่ ที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ที่มีมาตั้งแต่
ในสมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนนที่ มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้ น เป็นที่ รู้จักกันในช่ือของ Strata 
Carinthianorum ก่อนจะถูกพฒันามาเป็นถนนสายช้อปป้ิงในช่วงศตวรรษที่ 19 แม้อาคาร
บา้นเรือนส่วนมากจะถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 แต่ทางการก็ไดส้ร้างตึกรามบา้น
ช่องที่รูปแบบเดิม เพือ่คงเสน่ห์แห่งถนนสายน้ีไวอ้ยา่งสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงัมีศาสนสถานที่
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ส าคญับนถนนแห่งน้ีอีกแห่งหน่ึง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral) โบสถ์
เก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ปี 1160ตวัอาสนวิหาร
สร้างด้วยหินปูนมีความยาว 107 เมตร 
กวา้ง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆงั
ทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญ่ที่สุดช่ือวา่ ระฆงัพมุ
เมริน ที่มีน ้ าหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือ
เ ป็นระฆัง แบบแกว่ งที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ออสเตรีย และเป็นอนัดบั 2 ของยโุรป รอง
จากระฆงัปีเตอร์ ของเยรมนัเท่านั้น กล่าวกนัวา่บิโทเฟ่นรู้ตวัว่าตนสูญเสียการไดย้นิเพราะว่า
เม่ือหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งน้ีแลว้เห็นนกบินออกจากหอระฆงัแต่กลับไม่ได้ยนิเสียง
ระฆงัเหมือนเคย 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ Apple strudel ของหวานสุดคลาสสิคของเวียนา 
ที่พัก IntercityHotel Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
วันที่แปด เวียนนา • ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา       (เช้า/-/-) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนที่ตดัผ่านอาคารส าคญัของเวยีนนาอยา่งมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น โรงละครโอเปร่าเวียนนา  พิพิธภัณฑ์ต่างๆ  อาคารรัฐสภา  ตลอดจนถึง 
มหาวิทยาลัยเวียนนา อาคารเหล่าน้ีนั้นไดรั้บการบูรณะภายหลงัจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังที่ 
2 แต่แมจ้ะสร้างใหม่ขึ้นมา ทางการก็ยงัคงสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดิมอยู ่
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Flughafen Wien) เพือ่ให้
ท่านไดมี้เวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund) 

14.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 
 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

**พีเรียดต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะออกจากสนามบินนานาชาติเวียนนา เวลา 
13.30 น.** 

วันที่เก้า สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ    
05.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

**************************************************************  
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 9 วัน 6 คนื 
เยอรมันนี - ออสเตรีย - เช็ก – บราทิสลาว่า – ฮังการี โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

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 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
(ราคานี้จอยทัวร์) 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

ช้ันธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทาง
เจ้าหน้าที่ค่ะ*** 

90,000 – 120,000 

ในกรณลูีกค้ามีต๋ัวแล้ว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก 22,000 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบิน

ไทย Thai Airway(TG)  
 ภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้ าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
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 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ยวคนไทย 
 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 3,000,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ
อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวั
ของผูเ้ดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, 

ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วัน  900 บาท/ท่าน 
เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ท  าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 
20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนัมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน
เดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 
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3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด 
ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั
ฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผดิชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางที่ระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจอง
คิววซ่ีา ในกรณีที่ท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ที่ก  าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ที่อีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีา
ส่งกลบัมา เพือ่กรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่า
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

โรงแรมที่พกัและสถานทีท่องเที่ยว 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

บริษทัฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบเด่ียวSingle หอ้ง
คู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 
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 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง
อาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการ
เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดิน
ทางตรงกับวนัเหล่าน้ี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหนา้ หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพิม่เติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่
รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การ
ประทว้ง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึง
ไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย 
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่
ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ ามันหรือค่าเงิน
แลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่า
ทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็
ตาม อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท  าให้
ใบหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทวัร์วา่ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือ
การควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้
รวมถึงรายละเอียดอายคุรรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอียดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง

มัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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 เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศออสเตรีย) 

*** สถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่
น้อยกว่า 3 หน้า  ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจาก
ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวซ่ีาประเทศ อ่ืนๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 
เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   
รูปจะตอ้งเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  ห้าม
สวมแวน่หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  หา้มสวมแวน่ และหา้มตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ 
โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ที่ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน หาก
พบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาที่เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเส้ือผา้ที่ไม่ซ ้ ากบั
ชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลา
ไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เด็กที่มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี )  
7. หลกัฐานการท างาน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  
(คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ยืน่วซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 
0403) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุ
ช่ือ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัที่ไดรั้บ
อนุมตัิใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

 กรณีที่เป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วนัที่ยืน่วซ่ีา) 

 กรณีราชการที่เกษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
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 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่และ
ระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็นภาษาองักฤษ(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ยืน่วซ่ีา) 

 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตัวช้ีแจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็น
ภาษาองักฤษ 

** ในกรณีที่ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติม ดงัน้ี 

 เดินทางกบับุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออก
ให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ เท่านั้นและให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพนัธ์
อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และให ้ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และให ้ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณีที่บิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ  าเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนังสือ ปกครองบุตร
ที่ถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุ
ชดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่  านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา 
องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพือ่ใชใ้นการเช่ียมโยงความสมัพนัธ ์
 

8. หลกัฐานทางการเงิน   
ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น ดงัน้ี 

● จดหมายรับรองทางการเงิน  (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may 
concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดยตอ้งเป็นฉบบัจริงและระบุจ  านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมา
ไม่เกิน  30   วนันบัจากวนัที่จะยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งส าเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยที่ยอดเงิน
คงเหลือตอ้งมี 6 หลกัขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัที่ยืน่วีซ่า (ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ 

 ห้าม!!! ท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!) 
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● กรณีเงินฝากประจ า ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านตอ้งขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบ
รองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่ไดค้ิว
ยืน่วซ่ีา และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 ในกรณีที่มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิม่เติม ดงัน้ี 

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียน
สมรส 

        -  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้
กนัได ้

- ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน 
ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่ยืน่วซ่ีา)และหนงัสือรับรองเงินฝากที่ออกใหโ้ดยธนาคาร
(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผูเ้ดินทาง ที่ตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงที่ตอ้งน าติดตวัมาในวนัที่ตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่า

กวา่ 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 
 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนักขตั

ฤกษ ์หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ที่ก  าหนด         
 ระหวา่งพจิารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้
 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 
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 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
พจิารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทัเป็นเพยีงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น ขอ้มูล
และเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ 
VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศออสเตรีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทกุข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ................................................................................................................. 

(ตามหน้าพาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล ) ………………………………………................. 

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

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

ที่อยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  
ต  าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  
รหสัไปรณีย ์.............................................. 

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

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา ............................................................................ วนัเกิด คู่สมรส  ................................
สญัชาติ............................... 

สถานที่เกิด................................................... อาย ุ.............................เบอร์โทร ........................................ 

มีบุตร จ านวน ........................................... คน  
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1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที่เกิด
....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที่เกิด
....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที่เกิด
....................................................... 

มีพี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด 
......................................................................... 

อาชีพ........................................... ที่อยูปั่จจุบนั......................................................................................... 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด 
........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ที่อยูปั่จจุบนั.............................................................................. 

3. . ช่ือ-นามสกุล ........................ .......................................... เพศ................................วนัเกิด 
.................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที่อยูปั่จจุบนั............................................................................... 

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา .......................................... สถานที่จบการศึกษา ........................................................... 

ประวัติการท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

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

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : …………………………………………………………..........… 

ลกัษณะงานที่ท  า ..................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………..... 
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เลขที ่56 ถนนดนิสอ แขวงบวรนเิวศ เขตพระนคร กรงุเทพฯ  

56 Thanon Dinso, Bovonnivet, Phranakorn, Bangkok 10200 
Tel  : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122 , 081 889-9481 

ที่อยู่/ADDRESS : .......................................   หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  
ต  าบล/แขวง...........................................                 อ  าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั 
.........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

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

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร..........................................................  

วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น .......................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  ...................................................................................... 

 ช่ือ/นามสกลุ ผุ้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................ 

ที่อยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ที่................  ตรอก/ซอย............................................  
ต  าบล/แขวง..........................................                    อ  าเภอ/เขต.......................................................... 
จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

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