
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBR01 WONDER EAST EUROPE 
AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วนั 5คนื 

 
ออสเตรีย เย่ียมบ้านเกิดของนักดนตรีช่ือดัง โมสาร์ท  เท่ียวเมืองหลวงท่ีมีสถาปัตยกรรมสวยงาม  
  ท้ังพระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟน โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา และ เมืองเมืองซาลซ์บูร์ก 
เช็ก  ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ  
  เมืองปรากท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
สโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน 
ฮังการี  เมืองบูดาเปสต์  การล่องเรือชมความงามของแม่น ้าดานูบ และชมสถปัตยกรรมอันสวยงาม 
 
 

เดินทางโดยสายการบิน EVA AIRWAYS 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองรวม 46 kg. / CARRY ON 7 kg 

(สามารถโหลดกระเป๋าได้ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 kg) 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-11 ปี 
เสริมเตียง 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียวเพ่ิม ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

01-08 ก.ย. 65 53,900 53,900 49,400 12,500 20  

15-22 ก.ย. 65 53,900 53,900 49,400 12,500 20  

08-15 ต.ค. 65 53,900 53,900 49,400 12,500 20  

22-29 ต.ค. 65 53,900 53,900 49,400 12,500 20  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 
 

 



FLIGHT 

BR061 BKK-VIE   02:20-08:35 

BR062 VIE-BKK   18:35-10:00 

 

 

 

23.00 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ J สายการบิน 
EVA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรท่ีน่ังโหลดสัมภาระ 

 
 
 
 
02.20 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี BR061 
23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธี
การทางศุลกากร จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมือง Melk 
(ระยะทาง 109 กม. / 1 ชม. 30 นาที) เพ่ือถ่ายภาพด้านนอก  
กับ  Melk Benedictine Abbey สร้างอยู่เหนือแม่น ้าดานูบ 
ส่วนท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน้ีคือมีความยาวรวม 325 เมตร อยู่
ทางฝ่ังตะวันตกพร้อมด้วยโบสถ์ท่ีมีฝาแฝดสูงตระหง่านอยู่
เหนือระเบียงคร่ึงวงกลม ประตูทางเข้าท่ีมีรูปทรงแปดเหลี่ยม
ซ่ึงเป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาบข้างด้วยรูปปั้ นของ St. 
Koloman และ St. Leopold ถือเป็นโบสถ์บาร็อคท่ีดีท่ีสุดทาง
ตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์  

เท่ียง           รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 
202 กม. / 3 ชม.) เมืองท่ีตั้ง อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า
เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บน
อัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรีย
ให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดก
โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูป
สวยๆ ท่ี  เ ซ็นทรัลสแควร์  (Central Square Marktplatz) 
จัตุรัสกลางเมืองท่ีโดดเด่นด้วยรูปปั้ นโฮลี่ทรินิตี้ท่ีแสดง
เร่ืองราวและเอกลักษณ์ของเมืองและยังเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลต่างๆด้วย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก 
(Salzburg)  (ระยะทาง 71 กม. / 1 ชม. 30 นาที) มีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับ
ทะเลสาบตลอดเส้นทาง ท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณ
เมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์กต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น ้าซาลซัค 
(Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 น้ันก็คือ โมสารท   

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) 
   ท่ีพัก : Holiday Inn Salzburg City 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 

วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันท่ีสอง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา-เมือง Melk-Melk Benedictine Abbey-
เมืองฮัลล์สตัทท์-เซ็นทรัลสแควร์-เมืองซาลซ์บูร์ก                                                                                            อาหาร เท่ียง,เย็น 



 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี3) 

จากน้ันน าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) สวนดอกไม้ สุด
แสนโรแมนติกสไตล์ฝร่ังเศส ท่ีได้ชื่อว่าร่มร่ืนและสวยงามท่ีสุดใน
ออสเตรีย สวนมิราเบลตั้งอยู่ภายในพระราชวังมิราเบลภายใน
ตกแต่งและออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตล์บา
โรก (baroque)  และแต่งด้วยพันธ์ุไม้หลากสี อีกท้ังยังมีรูปปั้ นออต
ตาวิโอ มอสโต (Ottavio Mosto)  รูปป้ันท่ีสะท้อนถึง ดิน น ้า ลม ไฟ 
และรูปปั้ นคนตัวเล็กในสวนท่ีจ าลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ.1700 
รวมถึงน ้าพุม้าปีกาซัส (The Pegasus Fountain) น ้าพุท่ีสะ ท้อนค
วามเป็นยุโรปรวมถึงร่อยรอยทางศิลปะท่ีโดดเด่นและน่าหลงใหล 
นอกจากน้ีภายในยังมีทัศนียภาพและบรรยากาศท่ีสวยงาม ด้วย
สีสันแห่งไม้ดอกท่ีพร้อมใจบานสะพร่ังสวยงามดุจภาพวาด อีกท้ัง
ฉากหลังของไม้ดอกนานาพันธ์ุท่ีปรากฏยอดวิหารและป้อมปราการ
โฮเฮนซาลบวร์ก (Hohensalzburg) บนยอดเขา ความสวยงาม
ดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศ ความมีชีวิตชีวาจนได้เป็นส่วนหน่ึงใน
ฉากคลาสสิ กของภาพยนต ร์ เ ร่ื อง  The Sound of Music 
ภาพยนตร์ ท่ี ได้ ชื่ อ ว่า เป็นต านานของภาพยนตร์ฮอลลี วูด 
(Hollywood) บ้านเกิดของโมสาร์ท (Mozart Birthplace) อาคาร
สีเหลือง คือบ้านเลขท่ี9 เป็นสถานท่ีท่ีโมสาร์ทเกิดและเขาอาศัยอยู่
ในบ้านหลังน้ี โดยตอนแรกครอบครัวโมสาร์ทเช่าห้องเล็กๆ ชั้นสาม
ในอาคารหลังน้ีและอยู่รวมกัน 4 คน พ่อ แม่ พ่ีสาว และตัวเขาเอง 
จนมีอายุได้ 17 ปี ต่อมาเขาได้ย้ายไปอยู่อีกหลังหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีมากกว่า 
ต่อมาจนถึงปัจจุบันทางการได้ขอซ้ือท้ังอาคารเพ่ือจัดท าเป็น
พิพิธภัณฑ์โมสาร์ท ท่ีน่ีมีขนาดเล็กกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งท่ีสอง แต่เป็น
ท่ี รู้จักมากกว่าเพราะท าเลท่ีตั้งอยู่ ใจกลางเมืองเก่าบนถนน 
Getreidegasse ภายในบ้านหลังน้ีออกแบบโดย Robert Wilson 
นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบให้เหมือนตอนท่ีโมสาร์ท
ยังมีชีวิตอยู่ให้มากท่ีสุด ภายในได้รวบรวมเร่ืองราวและเคร่ือง
ดนตรีในสมัยเด็กของโมสาร์ท ไม่ว่าจะเป็นไวโอลินหรือเปียโนและยัง
มีรูปภาพและจดหมายท่ีเขียนถึงกันในครอบครัวด้วย  มหาวิหาร
ซาลซ์บูร์ก (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกสมัย 
ศตวรรษท่ี17ของอัครสังฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่งซาลซ์บูร์ก 
อุทิศให้กับนักบุญรูเพิร์ตและนักบุญแวร์จิลิอุส นักบุญรูเพิร์ตก่อตั้ง
โบสถ์ขึ้นในปี 774 บนพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู่ของเมืองโรมัน และมหาวิหาร
แห่งน้ีก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1181 หลังจากเกิดเพลิงไหม้ในศตวรรษ
ท่ี17 โบสถ์แห่งน้ีสร้างขึ้นใหม่ในสไตล์บาโรกภายใต้การน าของ
เจ้าชาย-บิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนา  จัตุ รัสศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ (Mozartplatz) ตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้ นในความทรง
จ าของนักแต่งเพลง Wolfgang Amadeus Mozart ท่ีเกิดในเมือง
และหลังจากน้ันก็ได้ตั้งชื่อจัตุรัสแห่งน้ีสร้างขึ้นโดยเจ้าชาย-อาร์คบิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนาซ่ึงสั่งให้ร้ือถอนบ้าน
หลายหลังเม่ือต้นศตวรรษท่ี 17 เดิมทีส่วนตรงกลางของจัตุรัสเป็น น ้าพุ สไตล์บาโรกท่ีมีรูปป้ันของนักบุญไมเคิล แต่ถูก
ถอดออกในปี 1841 เพ่ือเปิดทางให้รูปปั้ นของโมสาร์ท ทางด้านทิศเหนือของจตุรัสเป็นท่ีตั้งของส านักงานข้อมูลการ
ท่องเท่ียวของเมือง ด้านหลัง Imhofstöcklเป็นส่วนหน่ึงของก าแพงเมืองเก่า ซ่ึงมีอายุตั้งแต่สมัยของ Prince-

วันท่ีสาม  เมืองซาลซ์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดของโมสาร์ท-มหาวิหารซาลซ์บูร์ก-จัตุรัสศูนยก์ลางประวัติศาสตร์-เมือง
มรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ- ปราสาทครุมลอฟ-อนุสรณ์สถาน Jan Hus-เมือง Ceske Budejovice  
                                                                                                                                                                        อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
                                               



Archbishop Paris Lodron ฝ่ังตรงข้ามคือNeue Residenz ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์Salzburg ทางด้านตะวันออก
ของจัตุรัส มีบ้านสามหลังท่ีมีส่วนหน้าเหมือนกันและสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17   

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 216 กม. / 3ชม.) น าท่านชมเมืองท่ี
ได้ช่ือว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียเมืองท่ีได้รับการยกย่องจาก
องค์การยู เนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ . 1992 (World 
Heritage) เมืองน้ีต้ังอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่น
ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการ
อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของโลก น า
ท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov 
Castle) ส่ิงก่อสร้างท่ีเด่นท่ีสุดในเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองเล็กๆ ใน
สาธารณรัฐเช็ก ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Vltava River) 
ตรงบริเวณคุ้งน ้าฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete 
Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง แวะถ่ายภาพกับ อนุสรณ์สถาน 
Jan Hus ตั้งอยู่ท่ีปลายด้านหน่ึงของจัตุรัสเมืองเก่ากรุงปรากใน
สาธารณรัฐเช็ก อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนักรบHussite ท่ี
ได้รับชัยชนะและโปรเตสแตนต์ซ่ึงถูกบังคับให้ต้องลี้ภัย 200 
อนุสาวรีย์มีขนาดใหญ่มากจนประติมากรออกแบบและสร้างวิลล่า
และสตูดิโอของตัวเองซ่ึงสามารถท างานได้ มันถูกเปิดเผยในปี 1915 เพ่ือเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลีชีพ
ของ Jan Hus อนุสรณ์ได้รับการออกแบบโดย Ladislav Šaloun น าท่านเดินทางสู่ เมือง Ceske Budejovice (ระยะทาง 
24 กม. / 30 นาที) ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น ้าวัลตาวา เมืองน้ีก่อตั้งขึ้นเม่ือราว ค.ศ. 1265 เป็นเมืองต้นก าเนิดของเบียร์บัดไวเซอร์
อีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5) 
 ท่ีพัก : Grand hotel Zvon 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 
 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี6) 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 147 
กม. / 2 ชม.) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
โกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นคร
แห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ น าท่านเข้าชม 
ปราสาทปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างขึ้นอยู่บน
เนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้าชาย 
Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซ่ึงปัจจุบันเป็น
ท าเนียบ  ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ปราสาท
ท่ีเปี่ ยมไปด้วยความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม 
เพราะผ่านกาลเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมายาวนาน
กว่า 1,000 ปี ท าให้ปราสาทแห่งน้ี เป็นเหมือนภาพ
สะท้อนของอารยธรรมในแต่ละยุค ท่ีเคยเข้ามามี
อิทธิพลกับเมืองปราก โดยอาณาบริเวณของปราสาทปรากน้ัน กินพ้ืนท่ีมากถึง 70 ,000 เมตร ภายในเต็มไปด้วย
พระราชวัง สวน อาคารท าการ โบสถ์ ฯลฯ ท่ีมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท้ังสไตล์โกธิค (Gothic) เรอเนสซองส์ 
(Renaissance) สไตล์ในยุคศตวรรษท่ี20 ตัวปราสาทหลักมีความกว้าง 128 เมตร ยาว 570 เมตร เคยเป็นท่ีประทับหลัก
ของกษัตริย์โบฮีเมีย จักรพรรดิโรมัน ฯลฯ ปัจจุบันถูกใช้เป็นท าเนียบประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกด้วย โดยตลอด

วันท่ีส่ี เมือง Ceske Budejovice-กรุงปราก-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-สะพานชาร์ลส์-ย่านเมืองเก่า-โบสถ์ติน-
นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก- เมืองเบอร์โน                                                                                อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
                                               



ระยะเวลาท่ีผ่านมา ตัวปราสาทหลักก็ได้รับการบูรณะ ปรับปรุง ต่อเติมเร่ือยมาผ่านความต้องการของผู้ปกครองท่ีมา
ประทับหลายคน แต่ก็ยังคงสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ท าให้ตัวปราสาทกลายเป็นสถาปัตยกรรมจากทุกยุคท่ีมาผสานกันได้
อย่างลงตัว  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7) 
น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) โบสถ์
แห่งน้ีเป็นตัวอย่างท่ีโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและเป็น
โบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดและส าคัญท่ีสุดในประเทศตั้งอยู่ภายในปราสาทปราก
และมีสุสานของกษัตริย์โบฮีเมียน และจักรพรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ
จ านวนมาก สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์
โกธิกท่ีทอดข้ามแม่น ้าวัลตาวาท่ีเช่ือมระหว่าง ย่านเมืองเก่า (Old 
Town) และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์
ท่ี 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 15 มีความยาว 520 เมตร 
กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานน้ีก็คือรูปปั้ น
โลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกท่ีตั้งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ 
ซ่ึงหน่ึงในจ านวนน้ีมีรูปปั้ นของเซนต์จอห์น เนโปมุก (St.John 
Nepomuk) เป็นรูปปั้ นท่ีเก่าแกท่ีสุดบนสะพานสร้างเม่ือปีค.ศ. 1683 
สะพานแห่งน้ีเปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หน่ึงของกรุงปราก 
โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Týn) อาคารทางศาสนาแบบ
โกธิกท่ีน่าประทับใจท่ีสุดแห่งหน่ึงในปราก สร้างขึ้นตั้งแต่กลาง
ศตวรรษท่ี 14 ถึงต้นศตวรรษท่ี 16 ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 17 การ
ตกแต่งภายในได้รับการปรับปรุงใหม่ในสไตล์บาร็อค อาสนวิหารท า
หน้าท่ีเป็นแกลเลอรีขนาดใหญ่ของงานกอธิคเรเนซองส์ และบาโรกยุค
แรก ซ่ึงน่าสนใจท่ีสุดซ่ึงรวมถึงภาพวาดบนแท่นบูชาของคาเรล เชคเร
ตา และหลุมฝังศพของนักดาราศาสตร์ไทโค บราห์ ออร์แกนซ่ึงมีอายุ
ตั้งแต่ปี 1673 เป็นสถานท่ีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในปราก นาฬิกาดาราศาสตร์
ปราก (Astronomical clock) เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ีกรุง
ปราก เมืองหลวงของประเทศเช็ก ตั้งอยู่ทางก าแพงด้านใต้ของศาลาว่าการในจัตุรัสเมืองเก่า เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของ
เมืองท่ีได้รับความนิยมมาก ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกา ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงวิถีการโคจรของดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน และด้านบนสุดมีรูปปั้ นสาวกของ
พระเยซู น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 205 กม. / 3ชม.) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี8) 
 ท่ีพัก : Hotel Vista 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี9) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประ
เทศสโลวาเกีย  (ระยะทาง 130 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวาเกีย มีประชากรประมาณ 
430,000 คน เป็นเมืองหลวงท่ีเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีปยุโรป 
บราติสลาวาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกีย มีพรมแดนติด
กับออสเตรียและฮังการีโดยเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมี
พรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช น าท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ 
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) เป็นปราสาทหลักของบ
ราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

วันท่ีห้า เมืองเบอร์โน-เมืองบราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา-โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ-มหาวิหารเซนต์มาร์ติน-เมืองบูดาเปสต์ 
ประเทศฮังการี- การล่องเรือชมความงามของแม่น ้าดานูบ-รูปปั้ นเจ้าหญิงน้อย                     อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
                                               



ขนาดใหญ่ท่ีมีหอคอยอยู่สี่มุม ตั้งอยู่บนเนินเขาหิน Little Carpathians เหนือแม่น ้าดานูบกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและ
ท่ีตั้งท าให้เป็นจุดเด่นของเมืองมานานหลายศตวรรษ สถานท่ีตั้งสามารถเห็นมุมมองท่ียอดเยี่ยมของบราติสลาวา 
ออสเตรีย และบางส่วนของฮังการีในวันท่ีสภาพอากาศดี มีต านานหลายเร่ืองเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของปราสาท โบสถ์
เซนต์เอลิซาเบธ (The Blue church) หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไปในช่ือโบสถ์สีน ้าเงิน เน่ืองจากสีของส่วนหน้า , โมเสค , majolicas 
และหลังคาเคลือบสีฟา้ สร้างขึ้นเพ่ือถวายแก่อลิซาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของแอนดรูว์ท่ีสอง ผู้เติบโตขึ้นมาในปราสาท
เพรสเบิร์ก ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของโรงยิมเนเซียมท่ีอยู่ ใกล้เคียง และท าหน้าท่ีเป็นโบสถ์ของโรงเรียน (โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย) มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s cathedral) เป็นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหา
วิหารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลิก แห่งบราติสลาวาตั้งอยู่ท่ีชายแดนด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์  เป็น
โบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในบราติสลาวา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นท่ีรู้จักในฐานะโบสถ์พิธีบรมราชาภิเษกของ
ราชอาณาจักรฮังการีระหว่างปี 1563 ถึง พ.ศ. 2373 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10) 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 
(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรปกลาง
ท่ีมีสถาปัตยกรรมสวยงามอลังการมากมาย และเมืองบูดาเปสต์ 
เมืองหลวงประจ าประเทศฮังการีท่ีมีชื่อเรียกเล่นๆว่า ไข่มุกแห่ง
แม่น ้าดานูบ เพราะเมืองน้ีต้ังอยู่ริมสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ ฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น ้าเรียกว่าฝ่ังบูดา (Buda) ส่วนฝ่ังตะวันออก
ของแม่น ้าเรียกว่าฝ่ังเปสต์ (Pest) พาทุกท่านท าอีกหน่ึงกิจกรรม
ท่ีไม่ควรพลาดคือ การล่องเรือชมความงามของแม่น ้าดานูบ ใช้
ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม. ในช่วงท่ีเราล่องเรือ จะเห็น วิว 
2 ฝ่ังแม่น ้า ท่ีเราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี 
(Hungarian Parliament), ป้อมชาวประมง (Fisherman’s 
Bastion), สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์  
Matthias,  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะท่ีล่องเรือเราจะเห็น
เกาะมาร์กาเรต (Margaret Island) ต้ังอยู่กลางแม่น ้าดานูบ ปก
คลุมด้วยสวนสาธารณะและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ และใกล้กัน รูปปั้ นเจ้าหญิงน้อย (Little 
Princess Statue) รูปป้ันสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ริมฝ่ังแม่น ้า
ดานูบ ประติมากรรมดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นในปี 1972 โดย László 
Marton  ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสาวคนโตท่ีเกิดจากการแต่งงานคร้ังแรกของเขา เธอมักจะเล่นในทาบันสวมชุด
เจ้าหญิงและสวมมงกุฏท่ีท าจากหนังสือพิมพ์โดยพ่อของเธอมันถูกรูปปั้ นถูกวางไว้ในท่ีบนทางเดินเล่นแม่น ้าดานูบ 
กลายเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี11) 
 ท่ีพัก : Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 



 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี12) 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ 
เร่ิมต้นท่ีแวะถ่ายภาพด้านนอกกับ  ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle 
hill) สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ปราสาทแห่งแรกตั้งอยู่ทางใต้ของ 
Castle Hill เพ่ือป้องกันการโจมตีของ Mongols และ Tartars
ปราสาทบูดาเปสต์ (บางคร้ังเรียกว่า Castle Palace) เป็นอาคาร
สไตล์ Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษท่ี 18 ท่ีมีมากกว่า 
200 ห้อง จัดเรียงไว้ในรูปแบบสมมาตรรอบโดมกลางสูง 62 
เมตรหันหน้าเข้าหาแม่น ้าดานูบ ปราสาทได้รับความเสียหายอย่าง
มากในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง แต่ส่วนมากของด้านนอกได้รับ
การบูรณะแล้ว โบสถ์  Matthias Church (เรียกอีกอย่างว่า 
Church of Our Lady) เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1269 สะท้อนให้
เห็นถึงสไตล์บาร็อคท่ีชัดเจน โบสถ์คาทอลิกน้ีเป็นมัสยิดในรัช
สมัยของตุรกี ทางเดินด้านข้างของมันได้ รับการขยายใน
ศตวรรษท่ี 14 เม่ือประตูทางเข้าด้านทิศใต้อันงดงามพร้อมกับรูป
ปั้ นนูนท่ีถูกเล่าให้เห็นถึงความตายของพระแม่มารี ในปี ค.ศ. 1309  
หลังค ริสตจักร  Matthias Church มี  Fisherman's Bastion 
สร้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอยเจ็ดเสา
และซุ้มประตู ท่ีได้รับการออกแบบในสไตล์นีโอ - โรมันโดย 
Frigyes Schulek จากท่ีน่ีทุกท่านจะได้เห็นทัศนียภาพท่ีดีท่ีสุด
ของเมืองและแม่น ้าดานูบ  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี13) 
จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 194 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) ให้เวลาท่าน
ได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 
 อิสระอาหารเย็น เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
ท่ีพัก Best western plus Amedia Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี14) 
จากน้ันน าท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑล
เวียนนา และเป็นท่ีตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ และ 
กอทิก ริเร่ิมโดยรูดอล์ฟท่ี 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ท่ีอุทิศให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณน้ีมาตั้งแต่ปี 1147 น าท่านถ่ายรูป
ด้านนอกท่ี พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
ส่วนหน่ึงของพระราชวังในปัจจุบันเป็นท่ีพ านักและท าเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna 
State Opera) ได้รับการยอมรับมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ 
ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปั้ นเชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดท่ีมีความงดงามชวนหลงใหล 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี15) 
อิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนช้อปป้ิงหลกัในเวียนนาและเป็นถนนช้อปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในยุโรปเช่ือมต่อ 
State Opera กบั Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคาร
ประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา  

วันท่ีหก    เมืองบูดาเปสต์-ปราสาทบูดาเปสต์-โบสถ์ Matthias Church- Fisherman's Bastion- Designer Outlet in 
Parndorf ประเทศออสเตรีย                                                                                                                           อาหาร เช้า,เท่ียง 
                                               

วันท่ีเจ็ด     กรุงเวียนนา-มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-พระราชวังฮอฟบวร์ก-ถนน Karntner Strasse-ท่าอากาศยานนานาชาติ
เวียนนา                                                                                                                               อาหาร เชา้,เท่ียง 
                                               



ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ 

18.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี BR062 
 

 
 
 

10:00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate หรือวัคซีนพาสปอร์ต ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ท่ีประเทศไทยรับรอง มี ดังน้ี 
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
► ส าหรับคนต่างชาติ ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD   
► ส าหรับผู้เดินทางท่ีไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่น
เดินทางมาถึงประเทศไทย  
 
 
 
 
 

วันท่ีแปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                 
                                               



เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย ( update 16 พฤษภาคม 2565 ) 
 

ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป ข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรียได้ถูกยกเลิก ไม่จ าเป็นต้องกักตัว หรือ แสดง
หลักฐานการได้รับวัคซีน หรือ ลงทะเบียนการการเดินทางล่วงหน้า ข้อมูลจาก สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ 
 
เง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศ เช็ก สโลวาเกีย และ ฮังการี รายละเอียดเง่ือนไข ดังน้ี ( update 08 มิถุนายน 2565 ) 
►เช็ก   ไม่จ าเป็นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน 
►สโลวาเกีย  ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 
  (โดยได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน) 
►ฮังการี  ไม่จ าเป็นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วนัก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงนิทัง้หมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวซี่า  หรืออ่ืนๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ี



ต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม 
หรืออื่นๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีน่ังเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอกีคร้ัง 
และการจัดท่ีน่ังของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 46 กิโลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ี
สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษา
เท่าน้ัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. 
ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศออสเตรีย) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือ ประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 



กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคยีงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบหุร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันกอ่นการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour บูกี้ ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ี
จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซ้ือ
ความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 
 



เอกสารประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Austria) 
ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 15 วันท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 
โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใช้ส าหรับย่ืนค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า
เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 
ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดง
ต่อสถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่ง
รูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี) 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่าน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้ บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม 
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ท่ีส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานท่ี
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืน
ค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าท่ีท่ีรับย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-



มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ท่ีท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ, วัน เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ 
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี
อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

4.2 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด
ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร
นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน
กรณีท่ีไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน 
เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

4.6 กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งท่ีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง  
      5.1.1 Bank Certificate หนังสือรับรองสถานะการเงิน จากธนาคาร ระบุสกุลเงิน Euro (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 5.1.2 Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน 
เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีน้ันๆไม่ต ่ากว่า 6หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 
** หมายเหตุส าคัญ ** 
เอกสารการเงิน จ าเป็นต้องใช้ท้ัง Bank Certificate และ Statement รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน คู่กันเท่าน้ัน 
โดยใช้เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ออกจากธนาคารเท่าน้ัน และต้องมีตราประทับจากธนาคาร เท่าน้ัน หากผู้ย่ืนค าร้องวีซ่า 
ปร้ินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นต้องน าเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกคร้ัง 

 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่าน้ัน โดยให้บุคคลท่ีเป็นผู้สนับสนุน 
(Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร  Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน โดยระบุช่ือผู้สนับสนุนท่ีเป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ือผู้เดินทาง/ผู้ท่ี
ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตท่ีใช้เดินทางเท่าน้ัน   
(กรุณาย่ืนขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

 ท้ังน้ี ผู้ท่ีสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน
เท่าน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตท่ีใช้เดินทาง 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุม 5-7 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวัน บญัชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวีซ่าเชงเก้น 



 เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับย่ืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 

 เม่ือท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 
หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ท่ีจะย่ืนค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามท่ีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดท้ังช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน !! 
พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้น (Austria) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   ....................................................................................................................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกลุเดิม (ตอนเกิด).................................................................................................................................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ................................... อีเมล์แอดเดรส ......................................................................................... 

5. ท่ีอยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

............................................................................. รหัสไปรษณีย์...................................... อีเมล์แอดเดรส .......................................................................................... 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ....................................................................................  โทรศพัท์บ้าน (ถ้ามี) .............................................................................. 

7. อาชีพปัจจุบัน ............................................................................................................................................................................................................................................ 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ................................................................................................................................................... 

 



8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ท่ีอยู่ท่ีท างาน ................................................................................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศพัท์ท่ีท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................ อีเมล์ ............................................................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .......................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................................  สถานท่ีเกิด ......................................................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา .................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.................................. สถานท่ีเกิด .......................................................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา ............................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.................................. สถานท่ีเกิด ......................................................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ............................................. วันออก ................................ วันหมดอายุ ............................ ออกให้ ณ ประเทศ .................................... 

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี ...............................................................  ถึงวันท่ี ........................................................................................... 

16. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้าน้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)  ………...............................……………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................................................................................................ 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

             ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

              เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................................................................... 

    บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ .............................................................................................................. 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 



  - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลท่ีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารท่ีจะใช้ย่ืนสถานทูต 
เน่ืองจากข้อมูลท้ังหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลท่ีไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 
(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ และวันเดือนปีท่ีเร่ิมงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับย่ืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 
          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงท่ีผ่านมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไม่มสี่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิ้น ทัง้นี้บริษัทเป็น
เพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 

 
 


