
 

 

รหัส BID1903349 
ทัวรเยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 
มหัศจรรย Eastern Europe   9 วัน 6 คืน (TG) 
จตุรัสมารีนเพทส   เมืองชวังเกา   ปราสาทนอยชวานชไตน 
น่ังรถไฟ Cogwheel Train   ยอดเขาซุกชพิตเซอ   เมืองซาลบวรก 
พระราชวังและสวนมิราเบล   จัตุรัสเรสซิเดนท  บานเกิดโมซารท   เซ็นท วูฟกัง 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย 

ประตู 3 เคานเตอร D 
Thai Airways โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 

วันที่สอง มิวนิค • อัลลอิันซ อารนีา • จตุรัสมารีนเพทส • เมืองชวังเกา • ปราสาทนอย
ชวานชไตน • เมืองฟุสเซน 

ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
 
00.50 น. ออกเดินทางสู มิวนิค (บินตรง) ประเทศเยอรมัน เท่ียวบินที ่TG 924 **บรกิาร

อาหารและเครื่องด่ืม 
บนเครื่อง** (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

07.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมือง
หลวงแหงแควนบาวาเรียประเทศเยอรมนั ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอย (เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ)  



 

 

        **หมายเหตุ  พีเรียดตั้งแต เดือนพฤศจิกายน เปนตนไป จะถึงสนามบินนานาชาติ
มิวนิค เวลา 06.45 น.** 

 
จากน้ัน แวะถายรูปที่ สนามฟุตบอล อัลลิอนัซ อารนีา (Allianz Arena) รังเหยาของ

ทีมสโมสรฟุตบอลดังอยาง บาเยิรน มิวนิค ทมียักษใหญจากบุนเดสลีกา สนาม
ฟุตบอลแหงน้ีสามารถจุผูชมไดมากวา 75,000 คน ซึง่ใหญเปนอันดับ 2 ของ
ประเทศเยอรมัน ดวยทุกสรางกวา 340 ลานยูโร ดวยรูปทรงเฉพาะ ชาวมวินิคจงึ
มีชื่อเรียกเลนๆ วา Schlauchboot ซึ่งแปววาเรือยาง 

จากน้ัน นําทานเขาสูตัว เมืองมิวนิค ใหทานไดอิสระที่บริเวณ จัตุรัสมารีนเพทส 
(Marienplatz) ซึ่งมอีาคารสําคัญของเมืองมากมาย อาท ิอนุสาวรีย St. 
Marry ศาลาวาการเมืองหลังเกา และศาลาวาการเมืองหลังใหม ซึ่งจะมีหอ
ระฆังตุกตากล ซึ่งประกอบไปดวยระฆัง 43 ใบ และ ตุกตา 32 ตัว ซึ่งจะมีโชวใน
ชวงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆ วัน นอกจากน้ันภายในจัตุรัสยังมีรานคา
ตางๆ ทั้งแบรนดเนม และแบรนดทองถิ่นใหทานไดเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเสิรฟพรอมเบียร
เยอรมันขนานแท 



 

 

ตอดวยเดินทางตอไปยงั เมืองชวังเกา 
(Schwangau)  

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) 
เมืองอันเปนที่ต้ังของปราสาทที่โดงดัง
ไปทั่วโลกอยาง ปราสาทนอยชวานช
ไตน (Neuschwanstein Castle) 

จากน้ัน  นําทานขึ้นมินิบัสชมววิปราสาทและถายรูปเปนที่ 
ระลึกที ่สะพาน Marienbrucke (มินิบัสจะวิ่งเฉพาะในชวงที่สภาพอากาศดี 
หากมีฝนหรือหิมะตก ขอสงวนสิทธิ์ในการพาทานเดินชมวิว) จุดชมววิไฮไลทของป
ราแหงน้ี ซึ่งจะเห็นตัวปราสาทตั้งเดนตระหงานทามกลางขุนเขาอยางสงางาม  
จากน้ัน พาชมดานใน ปราสาทนอยชวานชไตน (Neuschwanstein 
Castle) มหาปราสาทแหงยุคกลาง ถือเปนหน่ึงในสัญลักษณทางการทองเที่ยว
ของแควนบาวาเรียเลยทีเดียว โดยถูกสรางขึน้จากพระราชดํารัสของพระเจาลูทวิช
ที ่2 ในป 1864 ซึง่ปราสาทแหงน้ีน้ัน โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบ นิโอโกธิค
ผสม โรมาเนสส จนทําใหเปนตนแบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนียท่ีเราเห็น
กัน โดยคําวา นอยชวานชไตน แปลวา ปราสาทหงสศิลาแหงใหม ซึ่งมี Christian 
Jank นักออกแบบฉากละครเปนผูออกแบบ 
 

 



 

 

จากน้ัน จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิ
โรมัน เปนที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่
มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมี
ความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา 
และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก Best Western Plus Hotel Fussen หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม เมืองฟุสเซน • เมืองการมิช พารเทินเคียรเซิน • นั่งรถไฟ Cogwheel Train 

• ยอดเขาซุกชพิตเซอ • เมืองซาลบวรก พระราชวังและสวนมิราเบล • 
จัตุรัสเรสซิเดนท • บานเกิดโมซารท • เซ็นท วูฟกัง   

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  บริการอาหารเชา แบบ Box Set (เน่ืองจากตองออกเดินทางแตเชาเพ่ือไปยัง
สถานีรถไฟ) 

นําทานเดินทางไปยัง เมืองการ
มิช-พารเทินเคียรเชิน 
(Garmisch-
Partenkirchen) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.) แตเดิม 
เมืองน้ีแบงเปน 2 เมือง คือเมือง
การมชิ และเมืองพารเทินเคียร
เชิน ตอมาไดรวมกันเมอืงเดียว 
เน่ืองจากเยอรมันไดเปนเจาภาพ
ในการจัดการแขงขันโอลิมปกฤดู
หนาวในป 1936 ระหวางวันที ่
6 -16 กมุภาพันธ โดยเมืองแหง
น้ียังเปนจุดเร่ิมตนของการพิชิต 
ยอดเขาซุกชพิตเซอ 



 

 

(Zugspitze) ภูเขาท่ีไดชื่อวาเปน Top Of Germany พาทานนัง่รถไฟ 
Cogwheel Train (รอบ 08.45 Eibsee - Zugspitzplatt) รถไฟรางแบบ
ฟนเฟอง หน่ึงในสุดยอด
สิ่งประดษิฐทางวิศวกรรม ซึง่
ในปจจุบันมีเพียงแค 4 แหง
เทาน้ัน ที่ยังเปดดําเนินการใน
เยอรมันอยูและ

(กรณีที่รถไฟไมสามารถทําการได หรือ 
ไมสามารถไปทันรอบเวลา ขอสงวนสิทธิ์ในการพาทานขึ้นยอดเขาดวย Cable 
car) โดยปลายทางของรถไฟอยูที่ระดับความสูง 2,650 เมตรเหนือระดับ 
น้ําทะเล นับเปนสถานีรถไฟที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของยุโรป รองจาก Jungfrau และ 
Gornergrat ของสวิสเซอรแลนดเทาน้ัน จากน้ัน นําทานไปยังระดบัความสูง 
2,962 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล จุดที่สูงที่สุดของยอดเขา Zugspitze และของ
เยอรมัน ใหทานไดเก็บความประทับใจ และประสบการณครั้งหน่ึงที่ไดพิชิต
จุดสูงสุดของแดนอินทรีเหล็ก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ัน นําทานสูเมืองบานเกิดของคีตกวีเอกที่โดงดังที่สุดคนหน่ึงของโลกนาม ว็อลฟกัง 

อมาเดอุส โมซารท (Wolfgang Amadeus Mozart) เมืองซาลบวรก 
(Salzburg) เมืองที่มคีวามหมายวา ปราสาทเกลือ เน่ืองดวยสมัยกอนน้ันเกลือถือ
เปนวัตถดุิบลํ้าคา มรีาคาเทียบเทากับทองคํา และที่นครแหงน้ีนัน้มีเหมืองเกลือ
ขนาดใหญ ทําใหสภาพทางเศรษฐกิจในซาลบวรกเฟم�องฟูมากที่สุดเมืองหน่ึงของ
ยุโรปเลยทีเดียว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นําทานชมความงามของ 
พระราชวังและสวนมิราเบล (Marabell Palace and Gardens) สรางขึ้น
ตั้งแตป 1606 โดยเจาชายอารคบิชอป Wolf Dietrich ซึ่งรบัสั่งใหสราง
พระราชวังขึ้นเพื่อ Salome Alt หญงิผูเปนที่รักของพระองค โดยคําวามิราเบล มา
จากคํา 2 คํา คือ admirable ที่แปลวานาช่ืนชม และ คําวา beautiful ที่แปลวา



 

 

สวย จึงมคีวามหมายโดยรวมวา ความโสภาที่นาอภิรมย ดั่งความโรแมนตกิอันเปน
เหตุแหงการสรางพระราชวังแหงน้ี ปจจุบันนิยมใชเปนสถานที่ในการจัดพิธีแตงงาน 
และถายรูป Pre wedding ไฮไลทของพระราชวังแหงน้ีน้ันคือ ตวัสวนมิราเบล 
สวนที่ถูกจัดเปนสไตลบาโรค ที่ถูกรังสรรคเพิ่มเติมจนแลวเสร็จในป 1690 

ที่ฉายในป 1965 นําแสดง
โดย จูลี ่ แอนดรูว กบัเพลงที่โดงดัง
อยาง “Do Re Mi”    จากนั้น พา
ทานขามแมน้ํา Salzach ไปยงัเขต
เมืองเกา สํารวจเมือง Salzbrug 
เพ่ิมเติม นําทานเดินเลนและแวะ
ถายรูปบริเวณ ถนน Getreidegasse โดยถนนแหงน้ี ในวันที ่27 มกราคม ป 
1756 ณ บานเลขที ่9 โมสารท เอกกวีที่โดงดงัไดถือดําเนินขึ้น ซึ่งเขาไดใชชีวติอยู
ที่บานหลังน้ีกวา 20 ป กอนยายไปยงัเมืองหลวงที่เวียนนา โมสารทไดใชตัวโน็ตรงั
สรรคทํานองบทเพลงอมตะมากมาย อาท ิ ซิมโฟน่ีหมายเลข 1 – 41, 
Krönungsmesse, Don Giovanni และอีกมากมาย แตเปนที่นาเสียดายที่เขามี
โอกาสไดประพันธเพลงเพียง 35 ป กต็องจบชีวติลง ถัดไปน้ันเปน จัตุรัสเรสซิ
เดนท (Residenzplatz) จัตรุัสท่ีรวมสถานที่สําคัญของเมือง ไมวาจะเปน อาสน
วิหารซาลบวรก พระราชวังเรสซิเดนท รวมไปถงึ ประติมากรรม Sudliche 
Dombogen โดยจากตรงน้ีทานจะสามารถเห็น ป�อมโฮเฮนซาลบวรก (Fortress 
Hohensalzburg) ไดอยางชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวรกเสร็จสิ้นแลว นํา
ทานเขาพักผอนที่หมูบานงามริมทะเลสาบทามกลางขุนเขาท่ีอวลไปดวยบรรกาศ
สุดโรแมนตกิที่เซ็นทวูฟกัง St.Wolfgang 



 

 

 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น เสริฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล
ออสเตรียแท 
ที่พัก  SCALARAIA หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
วันที่สี่  เซ็นทวูฟกัง • ฮัลลสตทั • เชสกี ้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชารล • ยานเมือง

เกา • นาฬิกาดาราศาสตร 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน พาทานเดินทางตอไปยัง 

ฮัลลสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่อยู
ทามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย มปีระชากรไมถึง 
1,000 คน แตมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนกวา 800,000 คนตอป ดวย
ทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษยรวมกันประกอบขึ้นทําให 



 

 

เลยทเีดียว ใหทานอิสระในการซมึซับ
บรรยากาศของเมืองมรดกโลก

 
จากน้ัน   มุงหนาสูสาธารณรัฐเช็ก สูเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 

ไขมุกแหงโบฮิเมียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.3  
ชม.) 

ด วย
เอกลักษณที่บานเรือน
มีหลังคาสีสม มีแมนํ้า
วอลตาวาพาดผานเปน
รูปคลายๆ หยดนํ้า ทํา
ใ ห  เ กิ ด ภ ู มิ ทั ศ น  ที่
งดงาม พาท านชม 
ปราสาทเช สกี้  ครุ
มลอฟ ดานนอก ปราสาทที่ ซึ่งถือวาใหญมาก
หากเทียบกับขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในป 1992 อีกดวย



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ัน นําทานสู เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ที่ เมืองปราก (Prague) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 2.3 ชม.) ชมเสนหที่
ใหทานไดใชเวลาเต็มที่ที่เมืองแหงน้ี นําทานชม สะพาน

ชารล (Charle Bridge) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โดงดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝم�ง
เมืองเกาและเมืองใหมที่ถูกแบงดวยแมนํ้าวอลตาวาเขาดวยกัน สะพานแหงนี้เริ่ม
กอสรางในป 1357 ใชเวลาในการสรางมากกวา 100 ปกวาจะแลวเสร็จ เดิมทีชื่อ
ว  า  Stone Bridge ห รื อ 
Prague Bridgeและมาเปลี่ยน
ชื่อมาเปนสะพานชาลส ในปค.ศ. 
1870 ตัวสะพานมีความยาว 
621 เมตร และมีความกวาง
เกือบ 10 เมตร  เปน 1 ในมุม
ถายรูปที่ทานตองไมพลาดดวย
ประการทั้งปวง ไมไกลกันจะพบ
กับ ยานเมืองเกา (Old Town Square) ที่มีไฮไลทสําคัญของยานน้ีน่ันคือ การ
ชมนาฬิกาดาราศาสตรเมืองปราก ซึ่ง 

ถูกสรางขึ้นตั้งแตป 1410 เทากับวาตอนน้ีมีอายุมากกวา 
600 ปแลว สวนประกอบของนาฬิกา มีอยูสามสวนหลักๆ ไดแก หนาปดที่แจง
เกี่ยวกับดาราศาสตร การอธิบายตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร
บนทองฟ�า และแสดงรายละเอียดอ่ืนอีกเกี่ยวกับดาราศาสตร ในทุกๆ ตนชั่วโมงน้ัน
จะมีตุกตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ทานปรากฏขึ้นพรอมกับเสียงระฆัง ตั้งแต
เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกลเคียงยังเปนที่ตั้งของ Church of 
Our Lady before Týn ถือเปนโบสถหลักของยานเขตเมืองเกา สรางขึ้นดวย
สถาปตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนตน กอนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 
ศตวรรษตอมา ภายในโบสถมีไปป�ออรแกนที่เกาแกที่สุดในกรุงปราก สรางขึ้นเมื่อ
ป ค.ศ. 1673  



 

 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก  Astoria Hotel Prague หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่หา ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ เซ็นทวีตสั • ถนน Golden Lane • บราทิ

สลาวา 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานชม ปราสาทลําดับที่ 1 ของประเทศ ที่ ปราสาทปราก (Prague 

Castle) มหาปราสาที่สรางมากวา 1,200 ป 
ครอบคลุมพื ้นที ่ถึง 

70,000 ตารางเมตร เคยเปนที ่ประทับของบรรพกษัตริยของชาวโบฮิเมียน 
ปจจุบันใชเปนทําเนียบประธานาธิบดี สูงเดนตระหงานอยูบนเขาทางฝم�งตะวันตก
ของแมนํ้าวอลตาวา ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสรางมากมายประหน่ึง
เมืองๆ หนึ ่ง อาทิ อาสนวิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถ
คริสตแหงแรกของปราก สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 870 สรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหแกนักบุญ
วีตัส ผูสละชีวิตในชวงยุคโรมันราวป 303 กอนที่พระเจาคอนสแตนตินจะประกาศ
ตนเปนคริสศาสนิกชน โบสถใหน้ีใชเวลาในการสรางกวา 600 ป ภายในจะประดับ
ดวยกระจกสีและ Rose Window หนาตางที่ออกแบบใหเปนรูปคลายกับดอก
กุหลาบ  

 



 

 

 
 
จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไมแพกัน นั่นคือ ถนนทองคํา (Golden Lane) โดย
สาเหตที่ไดชื ่อวาถนนทองคํานั้น เนื ่องจากบริเวณนี้นั ้นเปนที ่พํานักของเหลา
ชางทองทีอ่าศัยอยูเปนจํานวนมากในชวงที่มีการเลนแรแปรธาตุกัน แตลักษณะของ
บานเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ทานจะเห็นในปจจุบันนั้น มาจากพระราช
ดํารัสของพระนางมาเรีย เทเรซา มหาจักพรรดินีออสเตรีย ทีโ่ปรดบูรณะใหมีความ
สวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
 



 

 

 
 
จากนั้น นําทานมุ งหนาไปสู สาธารณะรัฐสโลวัก (Slovak Republic) (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) ที่เมืองหลวง     บราทิสลาวา (Bratislava) เปน 1 ใน 10 
ประเทศที่แมนํ้าดานูบ แมนํ้าสายสําคัญของยุโรปไหลผาน และเปนเมืองโปรดของ
พระนางมาเรีย เทเรซา อีกดวย ใหทานแวะถายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาวา 
(Bratislava Castle) ดานนอก ปราสาทสําคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใชเปน
ที่ประทับของกษัตริยฮังการี และ 
เปนป�อมปราการดานสําคัญที่ไวสําหรับป�องกันขาศึกที่จะมารุกรานอาณาจักร
ออสเตรีย-ฮังการี ดวยความไดเปรียบทางดานยุทธศาสตรจากการที่ตัวปราสาท
ตั้งอยูบนสูง จึงสงผลใหทานจะไดชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แมน้ําดานูบทอดยาว 
และหากสภาพอากาศเอ้ืออํานวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบของประเทศฮังการีไดอีก
ดวย ปจจุบันถูกใชเปนที่ทําการของรัฐบาล 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel หรือ เทียบเทาระดับ 

4 ดาว  
วันที่หก บราทิสลาวา • ปูดาเปสต • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล • จัตุรัสวีรบุรุษ • โรง

อุปรากรณฮังการี  • มหาวิหารเซ็นท สตีเฟ�น • ลองเรือพรอมดินเนอรสุดหรู
บนแมนํ้าดานูบ ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากน้ัน นําทานสู เมืองบูดาเปสต (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามที ่
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

ดวยประวัตศิาสตรที่มมีาอยางยาวนาน หลอหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และ
สถาปตยกรรมที่มีความโดดเดนและผสมผสานกันอยางลงตัว แตเดิมน้ัน บูดาเปสต
แบงออกเปน 2 เมือง คือ เมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต (Pest) โดย มบีูดา
เปนเขตเมืองหลวง ตอมาไดมกีารขยายเมือง แตบูดาน้ันมีพื้นที่เขาเปนสวนมาก ทํา
ใหขยายเขตเมืองไดยาก ผิดกบัฝم�งเปสต ที่เปนพื้นที่ราบกวางขวาง ทําใหเกิดการ
รวมเมืองกันเกิดขึ้น โดยถาทานสังเกตจะพบวา ฝم�งบูดาน้ันจะมสีิ่งปลุกสรางเกา 
และเปนที่พักอาศัย สวนฝم�งเปสตจะเปนยานอาคารสํานักงาน ที่ทําการรัฐบาล จะ
กลาวคือเปนเขตเมืองใหมก็ไมผิด แวะถายรปูกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 
1 ใน 4 สะพานใหญ 

 



 

 

ขามแมนํ้าดานูบ ที่มีสัญลักษณที่เปนจุดเดนคือรูปปم�นสิงโต จากนั้นพาทานชม
ความงามของกลุมอาคารบน คาลเทิล ฮิลล (Castle Hill) เนินเขาริมแมนํ้า
ดานูบอันเปนที่ตั้งของ พระราชวังบูดา โบสถแมนทิอัส และ ป�อมชาวประมง เรียง
กันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูกสรางขึ้นตั้งแตในป 1265 
ในสมัยของพระเจาเบลาที่ 4 ของราชวงศอาปารด แตถูกสรางเพิ่มเติมและบูรณะ
มาเรื่อยๆ สําหรับตัวปราสาทที่ทานจะเห็นน้ัน จะเปนการสรางแบบบาโรก ระหวาง
ป 1749 และ 1769 ถือเปนพระราชวังหลวงของพระราชวงศทั้งหมดของฮังการี 
ปจจุบันไดปรับปรุงเปนหอศิลป�แหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตรบูดาเปสต 
ถัดไปทางตอนเหนือของเนินเขา พาทานชมบริเวณโดยรอบของ ป�อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastian) และ โบสถแมนทิอัส Mantius Church) ถือวา
เปนสิง่ปลูก 
สรางแหงแรกๆ ของคาลเทิล 
ฮิลลแหงน้ี เริ ่มจากตัวโบสถ
ซึ่งเปนสถาปตยกรรมแบบโร
มานเนสสสร างตั ้งแต ในป 
1015 และไดรับการบูรณะ
ด  ว ย ศิ ล ป ะ โ ก ธิ ค ใ น ช  ว ง
ศตวรรษที่ 14 ถือเปน 1 ใน 
7 มหาศาสนสถาน ในยุค
กลางของฮังการี สรางโดยพระ
เจาสตีเฟ�น กษัตริยพระองคแรก
ของฮั งการี  เดิ มช ื ่ อว  า  The 
Church of Our Ladyก  อ น
เปล ี ่ ยนตามช ื ่ อของพระ เจ า
แมนทิอัส หลังจากไดทรงสราง
หอคอยของโบสถ และไดใชสถาน
แหงน้ีประกอบพระราชพิธีอภิเษก
สมรสของพระองคถ ึง 2 ครั้ง 
นอกจาก 



 

 

นั้นยังเปนที่ฝงพระบรมศพของพระเจาเบลาที่ 3 อีกดวย โดยโบสถจะตั้งอยูใน
บริเวณป�อมชาวประมง ที่สรางขึ้นเพ่ือฉลองการครบรอบ 1,000 ป ของการกอตั้ง
ประเทศฮังการ ีในป 1896 ลักษณะของป�อมน้ันเปนทรงสูงแหลม มาจากลักษณะ
กระโจมซึ่ง 
เปนที่พักของชาวประมงแม็กยารในอดีต และยังเปนที่ตั้งของอนุเสาวรียของ เซนท
สตีเฟ�นอีกดวย นอกเหนือจากรูปแบบสถาปตยธรรมที่เปนเอกลักษณ ที่ไมมีใคร
เหมือนแลว ทานจะไดดื่มดํ่ากับวิวของแมนํ้าดานูบและอาคารของฝم�งเปสต ที่มีไฮ
ไลทสําคัญ เดนตระหงานกวาอาคารอ่ืนๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี 
(Hungarian Parliament) 

 คูกับ ที่ลอนดอน และวอชิงตัน ดี.ซ.ี 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น เมนูกูลารช อาหารทองถิ่นที่หาม

พลาด *เปนซุปเนื้อ หรือ หมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณพิเศษดวยพริกป
ราปกา 

 
นําทานชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) อันเปนที่ตั้งของอนุสาวรียของเหลา
บรรพชนหัวหนาเผาแม็กยารทั้ง 7 ที่ไดรวมกับสรางอาณาจักรฮังการีภายใตการนํา
ของเจาชายอาปารด ในป 896 
รวม ไปถ ึ งบ ุ คคส ํ าคัญและ
กษัตริยในอดีต ตรงกลางยังมี
ร ู ป ป  �م น เ ท พ แ ก เ บ ร ี ย ล
(Gabriel)เทพของกรีกโบราณ
ซึ่งเชื่อกันวาเปนอัครทูตสวรรค
ผ ู น ํ าสารจากพระเจ าซ ึ ่ งตั้ ง
ตระหงานอยู บน Millennium 
Monument ท ี ่มีความส ูงถึ ง 
36 เมตร  
นําทานเขาชมอีก 1 สถานที่ที่นอยทานจะทราบวาเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่ไมควร
พลาด น่ันคือ โรงอุปรากรณฮังการ ี 
(Hungarian State Opera) ซึ่งไดรบัการขนานนามวาเปนโรงโอเปราท่ี



 

 

สวยงามที่สุดในยุโรป แมแตพระเจาฟรัน โจเซฟที ่1 ถึงขนาดเสด็จมาเพียงครั้ง
เดียวในครัง้การแสดงรอบปฐมฤกษในวันที ่27 กันยายน 1884 และไมโปรดที่จะ
เสด็จกลับมาอีกเลย เน่ืองจากมีความสวยงามมากกวาโรงโอเปราท่ีเวียนนา ซึ่งถือ
วาเปนหลวงของดนตรีคลาสสิค ตัวโรงอุปรากรณแหงน้ีถูกสรางสไตลนิโอโรเนส
ซองสและบาโรก บริเวณอัฒจันทรจะมีสีทองอรามจากทองคํา 
เปลวที่เคลือบไวทุกอนู โดยสามารถจุผูชมไดถึง 1,261 คน จากนั้น พาชม มหา
วิหารเซ็นทสตีเฟ�น (St. 
Stephen's Basilica) 
มหาวิหารที่ตั ้งตามชื่อของ
กษัตริย นักบุญผู เปนปฐม
กษัตริย แห งฮังการี  เริ่ม
สรางในป 1851 โดยตองใช
สถาปนิกถ ึง 2 ท าน คือ 
Jozsef Hild และ Miklós 
Ybl ตามล ํ าดับ  จนแล ว
เสร ็จในป 1905 จ ุดเดน
ของโบสถแหงนี้คือ หลังคา
โดมที่อาคารหลักที่มีความสูงถึง 96 เมตร เทากับอาคารรัฐสภา ซึ่งถึงวาเปน
อาคารที่สูงที่สุดของบูดาเปสต เนื่องจากไดมีกฎหมายวาหามสรางสิ่งปลูกสรางที่
สุงเกิน 96 เมตร น่ันเอง 

 
19.00 นําทานสูบรรยากาศแสนพิเศษบนเรือลองแมน้ําดานูบสุดหรู พรอมรับประทาน

อาหารเย็นบนเรือ โดยตลอดทาง ทานจะไดเห็นอาคารตางๆ ที่ประดับไฟยามคํ่า
คืน เคลากับเสียงดนตรีเพราะๆ ซึ่งแมน้ําดานูบที่บูดาเปสตน้ัน หลายคนพูดเปน
เสียงเดียวกันวา “เปนววิริมแมน้ําดานูบทีส่วยที่สุดในยุโรป” 



 

 

 
 
ที่พัก  Danubius Hotel Flamenco หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
วันที่เจ็ด ปูดาเปสต • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวน

เซินนบรุน • ถนนคารทเนอร 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานผานชม อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) 

อาคารทรงโกธิกผสมโดม
แบบโรเนสซองส ใชแรงงาน
กวาหน่ึงแสนคน อิฐกวาส่ีสิบ
ลานกอน หินลํ้าคากวา หา
แสนชิ้น และทองคํากวา 40 
กิโลกรมั รังสรรคออกมาจน
แลวเสร็จในป 1904 มีประต ู
27 บาน บนัได 29 จดุ และ
มีหองมากถงึ 691 หอง  

จากน้ัน  เดินทางกลับสูเขตประเทศออสเตรีย ไปยัง Fashion Outlet Parndorf (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) พรีเมี่ยมเอาทเลทที่ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนด
เนมอยางอิสระ ไมวาจะเปน เส้ือผา กระเป�า รองเทา นาฬิกา กม็ใีหไดเลือกสรร 
(เอาทเลทปดวันอาทิตย หากโปรแกรมตรงกับวนัอาทิตย ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปน PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน)  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอาทเลทเพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา
ของทาน 



 

 

นําทานมุงหนาสู กรุงเวียนนา (Vienna) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมือง
หลวงของออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เปนเมืองที ่โมสารทมาพํานักในยุคที่
รุงเรืองของชีวิต พาทานเขาชม พระราชวังและสวนเชินนบรุน (Palace and 
Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูรอนของราชวงศฮับสบวรค สราง
แบบบาโรก คําวาเชินนบรุน นั้น มีความหมายวา นํ้าพุรอนอันแสนสวยงาม โดยมี
การริเร่ิมสรางในชวงป ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจาแม็กซีเมเลี่ยนที ่2 ไดซื้อที่ดิน
บริเวณน้ี แตตัวอาคารในปจจุบันนั้นสรางและตอเติมในสมัยของพระนางมาเรีย 
เทเรซ า โดยม ีพระราชประสงค ให ม ีความยิ ่งใหญและสวยงามทัดเท ียม
พระราชวังแวรซายนของราชวงศบูรบง และดวยพระองคทรงโปรดสีเหลืองมากจึง
ไดมีการใชสีเหลืองโทนพิเศษตกแตงดานนอกของพระราชวัง และตอมาสีเหลือง
โทนน้ีน้ันจึงไดชื่ออยางเปนทางการวาสีเหลืองเทเรซา  

 
 
 

 



 

 

จากน้ัน พาทานสู ที่ ถนนคารทเนอร (Kartner 
Street) ที่มีมาตั้งแตในสมัยโรมัน เปน 1 ใน ถนนที่มุงสูกรงโรมในสมัยนั้น เปนที่
รูจักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum กอนจะถูกพัฒนามาเปนถนนสายช
อปปم�งในชวงศตวรรษที่ 19 แมอาคารบานเรือนสวนมากจะถูกทําลายในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แตทางการก็ไดสรางตึกรามบานชองที่รูปแบบเดิม เพื่อคง
เสนหแหงถนนสายนี้ไวอยางสมบูรณ นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานที่สําคัญบนถนน
แหงน้ีอีกแหงหนึ ่ง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral) 
โบสถเกาแกที่อยูมา 
ตั้งแตป 1160ตัวอาสนวิหารสรางดวยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กวาง 70 
เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญที่สุดชื่อวา ระฆังพุมเม
ริน ที ่มีนํ ้าหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเปนระฆังแบบแกวงที ่ใหญที ่สุดใน
ออสเตรีย และเปนอันดับ 
2 ของยุโรป รองจากระฆัง
ปเตอร ของเยรมันเทาน้ัน 
กลาวกันวาบิโทเฟ�นรูตัววา
ต น ส ู ญ เ ส ี ย ก า ร ไ ด  ยิ น
เพราะวาเมื่อหันมองไปบน
อาสนวิหารแหงนี้แลวเห็น
นกบินออกจากหอระฆังแต
กลับไม ได ยินเส ียงระฆัง
เหมือนเคย 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ Apple strudel ของหวานสุด
คลาสสิคของเวียนา 
ที่พัก  IntercityHotel Wien หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
วันที่แปด เวียนนา • ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา      
 ไ (เชา/-/-) 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

ผานชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนที่ตัดผานอาคารสําคัญของ
เวียนนาอยางมากมาย ไมวาจะเปน โรงละครโอเปราเวียนนา พิพิธภัณฑตางๆ 



 

 

อาคารรัฐสภา ตลอดจนถึง มหาวิทยาลยัเวียนนา อาคารเหลาน้ีน้ันไดรับการ
บูรณะภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที ่ 2 แตแมจะสรางใหมขึน้มา ทางการก็
ยังคงสถาปตยกรรมในแบบดั้งเดิมอยู 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา 
(Flughafen Wien) เพื่อใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษ ี(Vat Refund) 

14.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่
TG937 
  **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
**พีเรียดตั้งแต เดือนพฤศจิกายน เปนตนไป จะออกจากสนามบินนานาชาติเวียนนา เวลา 

13.30 น.** 
 

วันที่เกา  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
 
05.20 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย Eastern Europe 9 วัน 6 คนื 

 เยอรมันน ี- ออสเตรีย - เช็ก – บราทิสลาวา – ฮังการ ีโดยสายการบินไทย (TG) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน ผูใหญ 

เด็กอายุ 
2-11 ป 
พักกับ 

ผูใหญ 1 
ทาน  
(เตียง
เสริม) 

เด็กอายุ 2-
11 ป พักกับ 

ผูใหญ 2 
ทาน  

(เตียงเสริม) 

พักเด่ียว 

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  

** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป** 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ***กรณุา
เช็คกับทางเจาหนาที่คะ*** 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคามีตัว๋แลว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก 20,000 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-MUC/VIE-
BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ทาน/วัน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาเชงเกน 3,500 บาท / ทาน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วัน  900 
บาท/ทาน 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมฉิะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคา
มัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด

โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว 
เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 



 

 

7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมลูคํารอง
ในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรบัการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตาม
เงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พักและสถานทีทองเท่ียว 
 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 
3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทาน้ัน 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาท่ีแนนอนกอนเดินทาง 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาท ิ
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวนั
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 

 
** กอนตดัสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 
 
 



 

 

 เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศออสเตรีย) 
*** สถานท ูตม ีการเปล ี ่ยนแปลงกฎเกณฑในการย ื ่นเอกสาร

ตลอดเวลา*** 
1.  หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

2. รูปถายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไมเกิน 6 
เดือน  หามถายดวยตัวเอง   
รูปจะตองเปนภาพหนาตรง  กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และ
มองเห็นหูทั้งสองขาง  หามสวมแวนหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส  หามสวมแวน และหามตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร โดยสถานทูต
จะมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน หาก
พบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาที่เกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม และโปรดเลือก
เสื้อผาที่ไมซํ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูปและตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป )  
7. หลักฐานการทํางาน 

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผู
ประกอบกิจการ  (คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา)  แปลเปน
ภาษาอังกฤษ  

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา 
(ทพ.4), (พค. 0403) 

 กรณีผูเดินทางเปนพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบบัภาษาอังกฤษ
(ตัวจริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอรต ตามพาสปอรต ตําแหนง เงินเดือน  



 

 

ระยะเวลาวาจาง  วนัที่ไดรับอนุมตัิใหลา  (ใหใช “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไมตองระบุชื่อสถานทูตในการยื่น ) 

 กรณีที่เปนขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานที่สังกัด(มีอายไุมเกิน 1 เดือน
นับจากวันที่ยื่นวีซา) 

 กรณีราชการที่เกษียณอาย ุ ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศกึษาน้ันวากําลังศึกษา

อยู และระบุชั้นปที่ศึกษา เปนภาษาอังกฤษ(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวี
ซา) 

 อาชีพอิสระ โปรดเขยีนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายไดของตัวเองเปน
ภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีที ่เด็กอายุตํ่ากวา 20  ป ** 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ:เดินทางตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมใชบิดาและมารดา บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความ

ยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ เทานั้นและใหระบุวา ยินยอมใหเด็ก
เดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 ในกรณีที่บิดามารดา ไดแยกทางกันนั้น จําเปนที่ บิดา หรือ มารดา จะตองแสดงหนังสือ 
ปกครองบุตรที่ถูกตองทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พรอม แปลเปนภาษาอังกฤษ  หรือ ถา
ในกรณีทะเบียนหยา ระบุชัดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา 
ก็ใชแทนกันได พรอม แปลเปน ภาษา อังกฤษ พรอมใบสูติบัตร ของผูเยาว เพื่อใชในการ
เช่ียมโยงความสัมพันธ 
 

8. หลักฐานทางการเงิน   
หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย 
    8.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน 
    8.2 Bank Certificate  



 

 

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูสมัครตองขอกับธนาคาร ชื่อและนามสกุล ตอง
สะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต และตองขอกับธนาคารไมเกิน 15 
วันจากวันที่ยื่นวีซา 
หมายเหตุ : ผูสมัครควรเลือกบัญชีที่มีเงินฝากไมตํ่ากวา 100,000 บาท** 
 
***  กรณีทีม่ีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนุนดังน้ี  
            - หนังสือรับรองคาใชจาย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อ

ผูสนับสนุนและช่ือผูเดินทางชัดเจน 
             - สเตทเมนบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ 
             - จดหมายภาษาอังกฤษพรอมลงชือ่และลายเซ็น ที่ระบุเน้ือหาวารับรอง
คาใชจายใหผูเดินทาง 
             - เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส, 
สําเนาใบเกิด 

 หาม!!! ทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด!) 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

 
 

**  หมายเหต ุ** 
เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายน้ิวมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร 
(กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด         
 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 



 

 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิด
เบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ขอมูลคํารองขอย่ืน วซีา ประเทศออสเตรยี  (โปรดระบขุอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  

.............................................................................................................................(ตามหนาพาสปอรต) 
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ) 

………………………………………………….………………………………………………………. 
สถานะภาพ :   
แตงงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หยาราง / DIVORCE  
 
ศาสนา/RELIGION  

.................................................................................................................................................................       
ที่อยู/ADDRESS :……………………………... หมูที.่...............   
ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง.......................................  
อําเภอ/เขต..........................................................................  
จังหวัด ....................................................  รหัสไปรณีย .............................................. 
เบอรมือถือ * .........................................................................     
E-MAIL: * ....................................................................................................... 
ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 
ชื่อสามี/ภรรยา ..................................................................................  
วันเกิด คูสมรส  .................................สัญชาติ........................................ 
สถานที่เกิด......................................................................... อายุ ..................................     
เบอรโทร ................................................................ 
มีบุตร จํานวน ........................................... คน  
1. ชื่อ ..................................................................................  
วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
2. ชื่อ ..................................................................................  
วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
 



 

 

3. ชื่อ ..................................................................................  
วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด....................................................... 
มีพ่ี หรือ นอง รวม ......................................... คน  
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ......................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

..................................................................................................................................... 
2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ........................................................................ 
อาชีพ....................................................  
ที่อยูปจจุบัน

.................................................................................................................................... 
3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด .................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน

.................................................................................................................................. 
ประวัติการศกึษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศกึษา .......................................................  
สถานที่จบการศึกษา ................................................................................................... 
ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION ) 
อาชีพ /OCCUPATION : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ลักษณะงานที่ทํา 

................................................................................................................................................................. 
เบอรโทรติดตอ : 

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



 

 

ที่อยู/ADDRESS : .......................................  หมูที.่...............   
ตรอก/ซอย.....................................  ตําบล/แขวง...........................................                  
อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด .........................................................   
รหัสไปรณีย .......................................................... 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือ ไม 

............................................................................................................................. 
หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป ไดรับจากสถานทูตประเทศอะไร

...........................................................................................................  
วันที่เคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน 

........................................................................................................................................... 
(ดูไดจากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ไดเขาและออกจากกลุมประเทศเชง

เกน) 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม          เคย            ไมเคย  
หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  

........................................................................................................................................... 
 ช่ือ/นามสกุล ผุติดตอที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) 

................................................................................................................................................. 
ที่อยู/ADDRESS : ......................................หมูท่ี................   
ตรอก/ซอย............................................  ตําบล/แขวง..........................................                    
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ..................................................  
รหัสไปรณีย ..................................................... 
เบอรมือถือ  .........................................................................     
E-MAIL : ....................................................................................................... 

 



 

 

 


