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รหสัโปรแกรม : 14190 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
                                                              

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่สอง มวินิค • อลัลอินัซ์ อารีนา • จตุรัสมารีนเพทส • เมืองชวงัเกา • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • เมืองฟุสเซ่น   

          (-/กลางวนั/เยน็) 

 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ มวินิค (บนิตรง) ประเทศเยอรมนั เท่ียวบินท่ี TG 924 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

บนเคร่ือง** (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

07.05 น. ถึง สนามบินนานาชาตมิวินิค (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียประเทศเยอรมนั 

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ)  

        **หมายเหตุ  พเีรียดตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะถงึสนามบนินานาชาติมิวนิค เวลา 06.45 น.** 

 

จากนั้น แวะภ่ายรูปที ่สนามฟุตบอล อลัลอินัซ์ อารีนา (Allianz Arena) รังเหยา้ของทีมสโมสรฟุตบอลดงัอยา่ง บาเยร์ิน 

มิวนิค ทีมยกัษใ์หญ่จากบุนเดสลีกา สนามฟุตบอลแห่งน้ีสามารถจุผูช้มไดม้ากว่า 75,000 คน ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ของประเทศเยอรมนั ดว้ยทุกสร้างกว่า 340 ลา้นยโูร ดว้ยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีช่ือเรียกเล่นๆ ว่า 

Schlauchboot ซ่ึงแปวว่าเรือยาง 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ตวั เมืองมวินิค ใหท่้านไดอิ้สระท่ีบริเวณ จตุัรัสมารีนเพทส (Marienplatz) ซ่ึงมีอาคารส าคญัของเมือง

มากมาย อาทิ อนุสาวรีย์ St. Marry ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า และศาลาว่าการเมืองหลงัใหม่ ซ่ึงจะมีหอระฆงัตุ๊กตา

กล ซ่ึงประกอบไปดว้ยระฆงั 43 ใบ และ ตุ๊กตา 32 ตวั ซ่ึงจะมีโชวใ์นช่วงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆ วนั 

นอกจากนั้นภายในจตุัรัสยงัมีร้านคา้ต่างๆ ทั้งแบรนดเ์นม และแบรนดท์อ้งถ่ินใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบยีร์เยอรมนัขนานแท้ 

ต่อดว้ยเดินทางต่อไปยงั เมืองชวงัเกา (Schwangau)  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองอนัเป็นท่ีตั้งของ

ปราสาทท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกอยา่ง ปราสาทนอย

ชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) 

จากนั้น  น าท่านขึน้มนิิบัสชมววิปราสาทและถ่ายรูปเป็นที ่

ระลกึที่ สะพาน Marienbrucke (มินิบสัจะวิ่งเฉพาะ

ในช่วงท่ีสภาพอากาศดี หากมีฝนหรือหิมะตก ขอสงวนสิทธ์ิในการพาท่านเดินชมวิว) จุดชมววิไฮไลทข์องปราแห่ง

น้ี ซ่ึงจะเห็นตวัปราสาทตั้งเด่นตระหง่านท่ามกลางขนุเขาอยา่งสง่างาม  

จากนั้น พาชมด้านใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ มหาปราสาทแห่งยคุกลาง ถือเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ทางการ

ท่องเท่ียวของแควน้บาวาเรียเลยทีเดียว โดยถูกสร้างข้ึนจากพระราชด ารัสของพระเจา้ลูทวิชท่ี 2 ในปี 1864 ซ่ึง

ปราสาทแห่งน้ีนั้น โด่ดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนท าใหเ้ป็นตน้แบบของปราสาท

ในเทพนิยายของดิสนียท่ี์เราเห็นกนั โดยค าว่า นอยชวานชไตน์ แปลว่า ปราสาทหงส์ศิลาแห่งใหม่ ซ่ึงมี Christian 

Jank นกัออกแบบฉากละครเป็นผูอ้อกแบบ 
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จากนั้น ใชเ้วลาเลก็นอ้ยเดินทางต่อไปยงั เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเลก็ๆ ใกลช้วงัเกา ท่ีมีบา้นเรือนสีสนัสดใสสลบักนัไป

มาดูอบอุ่น และน่ารัก ในบรรยากาศสบายๆ 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจนี 

ที่พกั Best Western Plus Hotel Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัที่สาม เมืองฟุสเซ่น • เมืองการ์มชิ พาร์เทนิเคยีร์เซิน • นัง่รถไฟ Cogwheel Train • ยอดเขาซุกชพติเซ่อ • เมืองวาลบวร์ก 

พระราชวงัและสวนมริาเบล • จตุัรัสเรสซิเดนท์ • บ้านเกดิโมซาร์ท • เซ็นท์ วูฟกงั   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ Box Set (เน่ืองจากต้องออกเดินทางแต่เช้าเพ่ือไปยงัสถานีรถไฟ) 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองการ์มชิ-พาร์เทินเคยีร์

เชิน (Garmisch-Partenkirchen) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม.) แต่เดิม เมืองน้ีแบ่งเป็น 2 เมือง คือ

เมืองการ์มิช และเมืองพาร์เทินเคียร์เชิน ต่อมาได้

รวมกนัเมืองเดียว เน่ืองจากเยอรมนัไดเ้ป็นเจา้ภาพ

ในการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1936 

ระหว่างวนัท่ี 6 -16 กุมภาพนัธ ์โดยเมืองแห่งน้ียงั

เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพิชิต ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ 

(Zugspitze) ภูเขาท่ีไดช่ื้อว่าเป็น Top Of Germany 

พาท่านนัง่รถไฟ Cogwheel Train (รอบ 08.45 Eibsee 

- Zugspitzplatt) รถไฟรางแบบฟันเฟือง หน่ึงในสุด

ยอดส่ิงประดิษฐท์างวิศวกรรม ซ่ึงในปัจจุบนัมีเพียง

แค่ 4 แห่งเท่านั้น ท่ียงัเปิดด าเนินการในเยอรมนัอยู่

และ

(กรณีที่รถไฟไม่สามารถท าการได ้หรือ 
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ไม่สามารถไปทนัรอบเวลา ขอสงวนสิทธ์ิในการพาท่านข้ึนยอดเขาดว้ย Cable car) โดยปลายทางของรถไฟอยูท่ี่ระดบัความ

สูง 2,650 เมตรเหนือระดบั 

น ้าทะเล นบัเป็นสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 3 ของยโุรป รองจาก Jungfrau และ Gornergrat ของสวิสเซอร์แลนด์

เท่านั้น จากนั้น น าท่านไปยงัระดบัความสูง 2,962 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล จุดท่ีสูงท่ีสุดของยอดเขา Zugspitze 

และของเยอรมนั ใหท่้านไดเ้ก็บความประทบัใจ และประสบการณ์คร้ังหน่ึงท่ีไดพิ้ชิตจุดสูงสุดของแดนอินทรีเหลก็ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 

จากนั้น น าท่านสู่เมืองบา้นเกิดของคีตกวีเอกท่ีโด่งดงัท่ีสุดคนหน่ึงของโลกนาม วอ็ลฟ์กงั อมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองท่ีมีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เน่ืองดว้ยสมยัก่อนนั้นเกลือถือ

เป็นวตัถุดิบล ้าค่า มีราคาเทียบเท่ากบัทองค า และท่ีนครแห่งน้ีนั้นมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ท าใหส้ภาพทางเศรษฐกิจ

ในซาลบวร์กเฟ่ืองฟูมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยโุรปเลยทีเดียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) น าท่านชมความงาม

ของ พระราชวงัและสวนมริาเบล (Marabell Palace and Gardens) สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1606 โดยเจา้ชายอาร์คบิชอป 

Wolf Dietrich ซ่ึงรับสัง่ใหส้ร้างพระราชวงัข้ึนเพ่ือ Salome Alt หญิงผูเ้ป็นท่ีรักของพระองค ์ โดยค าว่ามริาเบล มา

จากค า 2 ค า คือ admirable ท่ีแปลว่าน่าช่ืนชม และ ค าว่า beautiful ท่ีแปลว่าสวย จึงมีความหมายโดยรวมว่า ความ 
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โสภาท่ีน่าอภิรมย ์ดัง่ความโรแมนติกอนัเป็นเหตุแห่งการสร้างพระราชวงัแห่งน้ี ปัจจุบนันิยมใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
จดัพิธีแต่งงาน และถ่ายรูป Pre wedding ไฮไลทข์องพระราชวงัแห่งน้ีนั้นคือ ตวัสวนมริาเบล สวนท่ีถูกจดัเป็น
สไตลบ์าโรค ท่ีถูกรังสรรคเ์พ่ิมเติมจนแลว้เสร็จในปี 1690 

ท่ีฉายในปี 1965 น าแสดงโดย จูล่ี แอนดรูว ์กบัเพลงท่ีโด่งดงัอยา่ง “Do Re Mi”    จากนั้น พาท่าน
ขา้มแม่น ้ า Salzach ไปยงัเขตเมืองเก่า ส ารวจเมือง Salbrug เพ่ิมเติม น าท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนน 

Getreidegasse โดยถนนแห่งน้ี ในวนัท่ี 27 

มกราคม ปี 1756 ณ บา้นเลขท่ี 9 โมสาร์ท เอกกวี
ท่ีโด่งดงัไดถื้อด าเนินข้ึน ซ่ึงเขาไดใ้ชชี้วิตอยูท่ี่
บา้นหลงัน้ีกว่า 20 ปี ก่อนยา้ยไปยงัเมืองหลวงท่ี
เวียนนา โมสาร์ทไดใ้ชต้วัโน็ตรังสรรคท์ านอง
บทเพลงอมตะมากมาย อาทิ ซิมโฟน่ีหมายเลข 1 

– 41, Krönungsmesse, Don Giovanni และอีก
มากมาย แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีเขามีโอกาสได้
ประพนัธเ์พลงเพียง 35 ปี ก็ตอ้งจบชีวิตลง ถดัไป
นั้นเป็น จตุัรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จตุัรัสท่ีรวมสถานท่ีส าคญัของเมือง ไม่ว่าจะเป็น อาสน์วหิารซาลบวร์ก 

พระราชวงัเรสซิเดนท์ รวมไปถึง ประตมิากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงน้ีท่านจะสามารถเห็น ป้อมโฮ
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เฮนซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ไดอ้ยา่งชดัเจน หลงัจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จส้ินแลว้ น าท่านเขา้
พกัผอ่นท่ีหมู่บา้นงามริมทะเลสาบท่ามกลางขนุเขาท่ีอวลไปดว้ยบรรกาศสุดโรแมนติกท่ีเซ็นท์วูฟกงั St.Wolfgang 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เสิร์ฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้ 

ที่พกั  SCALARAIA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วนัที่ส่ี  ฮัลล์สตทั • เช้สกี ้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์     

            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น พาท่านเดินทางต่อไปยงั 
ฮัลล์สตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกท่ีอยูท่่ามกลางขนุเขาและทะเลสาบ ตั้งอยูใ่น
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มนีกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยอืนกว่า 800,000 คนต่อปี ดว้ย
ทศันียภาพตระการตา ท่ีธรรมชาติและมนุษยร่์วมกนัประกอบข้ึนท าให ้

เลยทีเดียว ใหท่้านอิสระในการซึมซบับรรยากาศของเมืองมรดกโลก
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จากนั้น   มุ่งหนา้สู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เช้สกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.3  

ชม.) ดว้ย
เอกลกัษณ์ท่ีบา้นเรือนมีหลงัคาสีสม้ มี
แม่น ้ าวอลตาว่าพาดผา่นเป็นรูปคลา้ยๆ 

หยดน ้ า ท าใหเ้กิดภูมิทศัน์ท่ีงดงาม พา
ท่านชม ปราสาทเช้สกี ้ครุมลอฟ ด้าน
นอก ปราสาทท่ี

ซ่ึงถือว่าใหญ่มากหากเทียบกบั
ขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองน้ียงัไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี 1992 อีกดว้ย

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 

จากนั้น น าท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ท่ี เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ท่ี
ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาเต็มท่ีท่ีเมืองแห่งน้ี น าท่านชม สะพานชาร์ล 

(Charle Bridge) สะพานหลกัสุดคลาสสิคท่ี
โด่งดงัท่ีสุดของเมืองเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ท่ีถูกแบ่งดว้ยแม่น ้ าวอลตาว่าเขา้
ดว้ยกนั สะพานแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างในปี 1357 

ใชเ้วลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะ
แลว้เสร็จ เดิมทีช่ือว่า Stone Bridge หรือ 

Prague Bridgeและมาเปล่ียนช่ือมาเป็น
สะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตวัสะพานมี
ความยาว 621 เมตร และมีความกวา้งเกือบ 

10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปท่ีท่านตอ้งไม่
พลาดดว้ยประการทั้งปวง ไม่ไกลกนัจะพบกบั ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ีมีไฮไลทส์ าคญัของยา่นน้ีนัน่คือ 

การชมนาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซ่ึง ถูกสร้าง
ข้ึนตั้งแต่ปี 1410 เท่ากบัว่าตอนน้ีมีอายมุากกว่า 600 ปีแลว้ ส่วนประกอบของนาฬิกา มีอยูส่ามส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ 

หนา้ปัดท่ีแจง้เก่ียวกบัดาราศาสตร์ การอธิบายต าแหน่งการโคจรของดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์บนทอ้งฟ้า และ
แสดงรายละเอียดอ่ืนอีกเก่ียวกบัดาราศาสตร์ ในทุกๆ ตน้ชัว่โมงนั้นจะมีตุก๊ตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ท่าน
ปรากฏข้ึนพร้อมกบัเสียงระฆงั ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวนับริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นท่ีตั้งของ 
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Church of Our Lady before Týn ถือเป็นโบสถห์ลกัของยา่นเขตเมืองเก่า สร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสในตอนตน้ ก่อน
มีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถม์ีไปป์ออร์แกนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปราก สร้างข้ึนเม่ือ
ปี ค.ศ. 1673  

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พกั  Astoria Hotel Prague หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์ เซ็นท์วตีสั • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า  

                                                                                      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม ปราสาทล าดับที่ 1 ของประเทศ ท่ี ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาท่ีสร้างมากว่า 1,200 ปี 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 70,000 ตาราง

เมตร เคยเป็นท่ีประทบัของบรรพกษตัริยข์องชาวโบฮิเมียน ปัจจุบนัใชเ้ป็นท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่าน

อยู่บนเขาทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีส่ิงปลูกสร้างมากมายประหน่ึงเมืองๆ 

หน่ึง อาทิ อาสน์วหิารนักบุญวตีสั (St. Vitus Cathedrals) โบสถค์ริสตแ์ห่งแรกของปราก สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 870 

สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศใหแ้ก่นกับุญวีตสั ผูส้ละชีวิตในช่วงยุคโรมนัราวปี 303 ก่อนท่ีพระเจา้คอนสแตนตินจะประกาศ

ตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้น้ีใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ  Rose 

Window หนา้ต่างท่ีออกแบบใหเ้ป็นรูปคลา้ยกบัดอกกุหลาบ  
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จากนั้นไปชมอีก 1 จุดท่ีสวยไม่แพก้นั นั่นคือ ถนนทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตท่ีไดช่ื้อว่าถนนทองค านั้น 

เน่ืองจากบริเวณน้ีนั้นเป็นท่ีพ  านกัของเหล่าช่างทองท่ีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากในช่วงท่ีมีการเล่นแร่แปรธาตุกนั แต่

ลกัษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดท่ีท่านจะเห็นในปัจจุบนันั้น มาจากพระราชด ารัสของพระนางมา

เรีย เทเรซ่า มหาจกัพรรดินีออสเตรีย ท่ีโปรดบูรณะใหม้ีความสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารไทย 
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จากนั้ น  น าท่านมุ่งหน้าไปสู่  สาธารณะรัฐสโลวัก 

(Slovak Republic) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ท่ี

เมืองหลวง     บราทิสลาว่า (Bratislava) เป็น 1 ใน 10 

ประเทศท่ีแม่น ้ าดานูบ แม่น ้ าสายส าคญัของยุโรปไหล

ผา่น และเป็นเมืองโปรดของพระนางมาเรีย เทเรซ่า อีก

ดว้ย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทบราทิสลาว่า  

(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทส าคญัของเมือง 

ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริยฮ์งัการี และ 

เป็นป้อมปราการด่านส าคญัท่ีไวส้ าหรับป้องกนัขา้ศึกท่ีจะมารุกรานอาณาจกัรออสเตรีย-ฮงัการี ดว้ยความไดเ้ปรียบ

ทางด้านยุทธศาสตร์จากการท่ีตวัปราสาทตั้งอยู่บนสูง จึงส่งผลให้ท่านจะไดช้มวิวท่ีสวยงดงามยามเยน็ท่ีแม่น ้ า

ดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศเอ้ืออ  านวยจะสามารถเห็นพ้ืนท่ีราบของประเทศฮงัการีไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัถูก

ใชเ้ป็นท่ีท าการของรัฐบาล 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พกั Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วนัที่หก บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทลิฮัลล์ • จตุัรัสวรีบุรุษ • โรงอุปรากรณ์ฮังการี  • มหาวหิารเซ็นท์ 

                           สตเีฟ่น • ล่องเรือพร้อมดนิเนอร์สุดหรูบนแม่น า้ดานูบ  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮงัการี อีก 1เมืองงามท่ี  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ดว้ยประวติัศาสตร์ท่ีมมีาอยา่งยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วฒันธรรม และ
สถาปัตยกรรมท่ีมีความโดดเด่นและผสมผสานกนัอยา่งลงตวั แต่เดิมนั้น บูดาเปสตแ์บ่งออกเป็น 2 เมือง คือ เมือง
บูดา (Buda) และเมืองเปสต ์(Pest) โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ต่อมาไดม้ีการขยายเมือง แต่บูดานั้นมีพ้ืนท่ีเขาเป็น
ส่วนมาก ท าใหข้ยายเขตเมืองไดย้าก ผดิกบัฝ่ังเปสต ์ ท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบกวา้งขวาง ท าใหเ้กิดการรวมเมืองกนัเกิดข้ึน 

โดยถา้ท่านสงัเกตจะพบว่า ฝ่ังบูดานั้นจะมีส่ิงปลุกสร้างเก่า และเป็นท่ีพกัอาศยั ส่วนฝ่ังเปสตจ์ะเป็นยา่นอาคาร
ส านกังาน ท่ีท าการรัฐบาล จะกล่าวคือเป็นเขตเมืองใหม่ก็ไม่ผดิ แวะถ่ายรูปกบั สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 

สะพานใหญ่ 
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ขา้มแม่น ้ าดานูบ ท่ีมีสญัลกัษณ์ท่ีเป็นจุดเด่นคือรูปป้ันสิงโต จากนั้นพาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล 

ฮิลล์ (Castle Hill) เนินเขาริมแม่น ้ าดานูบอนัเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงับูดา โบสถแ์มนทิอสั และ ป้อมชาวประมง 

เรียงกนัไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ในปี 1265 ในสมยัของพระเจา้เบล่าท่ี 4 ของ
ราชวงศอ์าปาร์ด แต่ถูกสร้างเพ่ิมเติมและบูรณะมาเร่ือยๆ ส าหรับตวัปราสาทท่ีท่านจะเห็นนั้น จะเป็นการสร้างแบบ
บาโรก ระหว่างปี 1749 และ 1769 ถือเป็นพระราชวงัหลวงของพระราชวงศท์ั้งหมดของฮงัการี ปัจจุบนัไดป้รับปรุง
เป็นหอศิลป์แห่งชาติและพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์บูดาเปสต์ ถดัไปทางตอนเหนือของเนินเขา พาท่านชมบริเวณ
โดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทอิสั Mantius Church) ถือว่าเป็นส่ิงปลูก 

สร้างแห่งแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลลแ์ห่งน้ี 

เร่ิมจากตวัโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรม
แบบโรมานเนสส์สร้างตั้งแต่ในปี 1015 

และไดรั้บการบูรณะดว้ยศิลปะโกธิค
ในช่วงศตวรรษท่ี 14 ถือเป็น 1 ใน 7 

มหาศาสนสถาน ในยคุกลางของฮงัการี 

สร้างโดยพระเจา้สตีเฟ่น กษตัริย ์
พระองคแ์รกของฮงัการี เดิมช่ือว่า The 
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Church of Our Ladyก่อนเปล่ียนตามช่ือของพระเจา้
แมนทิอสั หลงัจากไดท้รงสร้างหอคอยของโบสถ ์

และไดใ้ชส้ถานแห่งน้ีประกอบพระราชพิธีอภิเษก
สมรสของพระองคถึ์ง 2 คร้ัง นอกจาก 
นั้นยงัเป็นท่ีฝังพระบรมศพของพระเจา้เบล่าท่ี 3 อีก
ดว้ย โดยโบสถจ์ะตั้งอยูใ่นบริเวณป้อมชาวประมง ท่ี
สร้างข้ึนเพ่ือฉลองการครบรอบ 1,000 ปี ของการ
ก่อตั้งประเทศฮงัการี ในปี 1896 ลกัษณะของป้อมนั้น

เป็นทรงสูงแหลม มาจากลกัษณะกระโจมซ่ึง 
เป็นท่ีพกัของชาวประมงแมก็ยา่ร์ในอดีต และยงัเป็นท่ีตั้งของอนุเสาวรียข์อง เซน้ทส์ตีเฟ่นอีกดว้ย นอกเหนือจาก
รูปแบบสถาปัตยธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ท่ีไม่มีใครเหมือนแลว้ ท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัวิวของแม่น ้ าดานูบและอาคาร
ของฝ่ังเปสต ์ท่ีมีไฮไลทส์ าคญั เด่นตระหง่านกว่าอาคารอ่ืนๆ นัน่คือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮงัการี (Hungarian 

Parliament)  คู่กบั ท่ีลอนดอน และวอชิงตนั ดี.ซี. 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูกลูาร์ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเน้ือ หรือ หมู กบัมนั
ฝร่ัง เตมิรสชาตเิอกลกัษณ์พเิศษด้วยพริกปราปิก้า 

 
 
 
น าท่านชม จตุัรัสวรีบุรุษ (Hero Square) อนั
เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียข์องเหล่าบรรพชน
หวัหนา้เผา่แมก็ยาร์ทั้ง 7 ท่ีไดร้วมกบัสร้าง
อาณาจกัรฮงัการีภายใตก้ารน าของเจา้ชายอา
ปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคส าคญัและ
กษตัริยใ์นอดีต ตรงกลางยงัมีรูปป้ันเทพ
แกเบรียล(Gabriel)เทพของกรีกโบราณซ่ึง
เช่ือกนัว่าเป็นอคัรทูตสวรรคผ์ูน้  าสารจาก
พระเจา้ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่น Millennium 

Monument ท่ีมีความสูงถึง 36 เมตร  
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น าท่านเข้าชมอกี 1 สถานที่ทีน้่อยท่านจะทราบว่าเป็นอกีหนึ่งสถานที่ทีไ่ม่ควรพลาด นัน่คือ โรงอปุรากรณ์ฮังการี  

(Hungarian State Opera) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็นโรงโอเปร่าท่ีสวยงามท่ีสุดในยโุรป แมแ้ต่พระเจา้ฟรัน 

โจเซฟท่ี 1 ถึงขนาดเสด็จมาเพียงคร้ังเดียวในคร้ังการแสดงรอบปฐมฤกษใ์นวนัท่ี 27 กนัยายน 1884 และไม่โปรดท่ี
จะเสด็จกลบัมาอีกเลย เน่ืองจากมีความสวยงามมากกว่าโรงโอเปร่าท่ีเวียนนา ซ่ึงถือว่าเป็นหลวงของดนตรีคลาสสิค 

ตวัโรงอุปรากรณ์แห่งน้ีถูกสร้างสไตลนิ์โอโรเนสซองส์และบาโรก บริเวณอฒัจนัทร์จะมีสีทองอร่ามจากทองค า 
เปลวท่ีเคลือบไวทุ้กอนู โดยสามารถจุผูช้มไดถึ้ง 1,261 คน จากนั้น พาชม มหาวหิารเซ็นท์สตเีฟ่น (St. Stephen's 

Basilica) มหาวิหารท่ีตั้งตามช่ือของ
กษตัริยน์กับุญผูเ้ป็นปฐมกษตัริยแ์ห่ง
ฮงัการี เร่ิมสร้างในปี 1851 โดยตอ้ง
ใชส้ถาปนิกถึง 2 ท่าน คือ Jozsef 

Hild และ Miklós Ybl ตามล าดบั จน
แลว้เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของ
โบสถแ์ห่งน้ีคือ หลงัคาโดมท่ีอาคาร
หลกัท่ีมีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากบั
อาคารรัฐสภา ซ่ึงถึงว่าเป็นอาคารท่ี
สูงท่ีสุดของบูดาเปสต ์เน่ืองจากไดม้ี
กฎหมายว่าหา้มสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ี
สุงเกิน 96 เมตร นัน่เอง 

 

19.00 น าท่านสู่บรรยากาศแสนพิเศษบนเรือล่องแม่น ้ าดานูบสุดหรู พร้อมรับประทานอาหารเยน็บนเรือ โดยตลอดทาง 

ท่านจะไดเ้ห็นอาคารต่างๆ ท่ีประดบัไฟยามค ่าคืน เคลา้กบัเสียงดนตรีเพราะๆ ซ่ึงแม่น ้ าดานูบท่ีบูดาเปสตน์ั้น หลาย

คนพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า “เป็นวิวริมแม่น ้ าดานูบท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป” 
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ที่พกั  Danubius Hotel Flamenco หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที่เจด็ ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวยีนนา • พระราชวงัและสวนเซินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์   

       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาของประเทศฮงัการี (Hungarian Parliament) อาคารทรงโกธิกผสมโดมแบบโรเนส

ซองส์ ใชแ้รงงานกว่าหน่ึงแสนคน อิฐ

กว่าส่ีสิบลา้นกอ้น หินล ้าค่ากว่า หา้แสน

ช้ิน และทองค ากว่า 40 กิโลกรัม 

รังสรรคอ์อกมาจนแลว้เสร็จในปี 1904 

มีประตู 27 บาน บนัได 29 จุด และมี

หอ้งมากถึง 691 หอ้ง  

จากนั้น  เดินทางกลบัสู่เขตประเทศออสเตรีย ไป

ยงั Fashion Outlet Parndorf (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชม.) พรีเมี่ยมเอา้ทเ์ลท

ท่ีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมอยา่งอิสระ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา ก็มีใหไ้ดเ้ลือกสรร 

(เอา้ทเ์ลทปิดวนัอาทิตย ์ หากโปรแกรมตรงกบัวนัอาทิตย ์ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET 

BUDAPEST แทน)  

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัภายในเอ้าท์เลทเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

น าท่านมุ่งหนา้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรี

คลาสสิค เป็นเมืองท่ีโมสาร์ทมาพ านกัในยคุท่ีรุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม พระราชวงัและสวนเชินน์บรุน 

(Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศฮ์บัส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค าว่าเชินน์บรุน 

นั้น มีความหมายว่า น ้าพุร้อนอนัแสนสวยงาม โดยมีการริเร่ิมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลงัจากท่ีพระเจา้แมก็ซีเม

เล่ียนท่ี 2 ไดซ้ื้อท่ีดินบริเวณน้ี แต่ตวัอาคารในปัจจุบนันั้นสร้างและต่อเติมในสมยัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมี

พระราชประสงคใ์หมี้ความยิง่ใหญ่และสวยงามทดัเทียมพระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศบู์ร์บง และดว้ยพระองค์
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ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงไดม้กีารใชสี้เหลืองโทนพิเศษตกแต่งดา้นนอกของพระราชวงั และต่อมาสีเหลืองโทนน้ี

นั้นจึงไดช่ื้ออยา่งเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น พาท่านสู่ ท่ี ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ท่ีมีมาตั้งแต่ในสมยัโรมนั 

เป็น 1 ใน ถนนท่ีมุ่งสู่กรงโรมในสมยันั้น เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพฒันามาเป็น

ถนนสายชอ้ปป้ิงในช่วงศตวรรษท่ี 19 แมอ้าคาร

บา้นเรือนส่วนมากจะถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 แต่ทางการก็ไดส้ร้างตึกรามบา้นช่องท่ีรูปแบบเดิม เพื่อ

คงเสน่ห์แห่งถนนสายน้ีไวอ้ยา่งสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงั

มีศาสนสถานท่ีส าคญับนถนนแห่งน้ีอีกแห่งหน่ึง คือ 

อาสนวหิารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral) โบสถ์

เก่าแก่ท่ีอยูม่า 

ตั้งแต่ปี 1160ตวัอาสนวิหารสร้างดว้ยหินปูนมคีวามยาว 

107 เมตร กวา้ง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆงั
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ทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญ่ท่ีสุดช่ือว่า ระฆงัพุมเมริน ท่ีมีน ้ าหนกัถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆงัแบบแกว่งท่ีใหญ่

ท่ีสุดในออสเตรีย และเป็นอนัดบั 2 ของยโุรป รองจากระฆงัปีเตอร์ ของเยรมนัเท่านั้น กล่าวกนัว่าบิโทเฟ่นรู้ตวัว่า

ตนสูญเสียการไดย้นิเพราะว่าเม่ือหนัมองไปบนอาสนวิหารแห่งน้ีแลว้เห็นนกบินออกจากหอระฆงัแต่กลบัไม่ไดย้นิ

เสียงระฆงัเหมือนเคย 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู พเิศษ Apple strudel ของหวานสุดคลาสสิคของเวยีนา 

ที่พกั  IntercityHotel Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วนัที่แปด เวยีนนา • ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา        (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนท่ีตดัผา่นอาคารส าคญัของเวียนนาอยา่งมากมาย ไมว่่าจะเป็น โรงละคร

โอเปร่าเวยีนนา พพิธิภัณฑ์ต่างๆ อาคารรัฐสภา ตลอดจนถึง มหาวทิยาลยัเวยีนนา อาคารเหล่าน้ีนั้นไดรั้บการบูรณะ

ภายหลงัจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่แมจ้ะสร้างใหม่ข้ึนมา ทางการก็ยงัคงสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดิมอยู ่

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Flughafen Wien) เพื่อใหท่้านไดม้ีเวลาท าการ

คืนภาษี (Vat Refund) 

14.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG937 

  **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

**พเีรียดตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป จะออกจากสนามบนินานาชาติเวียนนา เวลา 13.30 น.** 
 

วนัที่เก้า  สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ    
 

05.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

**************************************************************  
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 9 วนั 6 คืน 

 เยอรมันน ี- ออสเตรีย - เช็ก – บราทิสลาว่า – ฮังการี โดยสายการบินไทย (TG) 

เร่ิมเดนิทาง เดนิทางกลบัถงึ เที่ยวบนิ ผู้ใหญ่ 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

(เตียงเสริม) 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เตียงเสริม) 

พกัเดีย่ว 

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 ท่านตอ่กรุ๊ป** 
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รายละเอยีดเพิม่เติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีค่ะ*** 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หกัออก 22,000 

อัตราค่าบริการรวม 

 

 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย  Thai 
Airway(TG)  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 

 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 3,000,000 บาท 

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ 
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 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน ,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วนั  900 บาท/ท่าน 
 
 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพ่ิม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 

3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ  าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 

ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี
ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

6. ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ีท่าน
ท าการจองเขา้มาล่าชา้กว่าท่ีก  าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วีซ่าส่งกลบัมา เพื่อกรอก
ขอ้มูลขอคิวในการยืน่วีซ่า 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ 

ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
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9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ใหท่้านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั  อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 

อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต  ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท่้าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 เอกสารการขอวีซ่าเชงเกน้  (ประเทศออสเตรีย) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และมีหนา้ว่างไม่นอ้ยกว่า 3 หนา้  ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยไดรั้บวีซ่าจากประเทศ

ในกลุ่มเชงเกน้ หรือวีซ่าประเทศ อื่นๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหนา้ตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  ห้ามสวมแว่น

หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  หา้มสวมแว่น และหา้มตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมี

การเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ที่ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่า

ที่เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเส้ือผา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเร่ืองรูป

ถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก  าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยื่นวี

ซ่า 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ,เปลี่ยนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เดก็ที่มีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัจาก
วนัที่ยืน่วีซ่า)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 
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 กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต ตาม
พาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาว่าจา้ง  วนัที่ไดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุ
ช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

 กรณีที่เป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ยืน่วซ่ีา) 

 กรณีราชการที่เกษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 

 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก  าลงัศึกษาอยู ่และระบุชั้นปีท่ีศึกษา เป็นภาษาองักฤษ(มีอายุ
ไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ยืน่วีซ่า) 

 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

** ในกรณีที่ เดก็อายตุ  ่ากว่า 20  ปี ** 

กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 เดินทางกบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ เท่านั้น
และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณีที่บิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ าเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรที่ถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม 

แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนว่า ผูเ้ยาว ์อยูอ่  านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา กใ็ชแ้ทนกนัได ้พร้อม 

แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพื่อใชใ้นการเช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 
 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น ดงัน้ี 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดยตอ้งเป็นฉบบั

จริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วนันบัจากวนัที่จะยืน่วีซ่า พร้อมทั้งส าเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยที่

ยอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัข้ึนไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัที่ยืน่วีซ่า (ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ 

 หา้ม!!! ท าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการยืน่วีซ่าเดด็ขาด!) 

● กรณีเงินฝากประจ า ที่ไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุ

ว่าท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนงัสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นับ

จากวนัที่ไดค้ิวยืน่วีซ่า และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 
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 ในกรณีที่มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

- ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วนั นับ

จากวนัที่ยืน่วีซ่า)และหนงัสือรับรองเงินฝากที่ออกใหโ้ดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผูเ้ดินทาง ที่ตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  

 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซ่า 
 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกว่าท่ีก  าหนด         

 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริง
ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
 
 

 

 

 



BT-EUR01_TG_OCT-DEC19 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วีซ่า ประเทศออสเตรีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  ................................................................ .......................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................  

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

มีบุตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที่เกิด....................................................... 

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

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

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

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

อาชีพ.................................................... ที่อยูปั่จจุบนั..................................................................... ................................................................ 
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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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ที่อยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ที.่...............  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) ..................................................................................................................... ............................ 



BT-EUR01_TG_OCT-DEC19 

ที่อยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ที.่...............  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง..........................................    

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

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

 

 


