
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBR01 WONDER EAST EUROPE 

AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วนั 5คืน 
 

ออสเตรยี เยีย่มบา้นเกดิของนักดนตรชีื่อดงั โมสารท์  เทีย่วเมอืงหลวงทีม่สีถาปัตยกรรมสวยงาม  

  ทัง้พระราชวงัฮอฟบวรก์ มหาวหิารเซนต์สตเีฟน โรงโอเปร่าแห่งเวยีนนา และ เมอืงเมอืงซาลซ์บูรก์ 

เชก็  ชมเมอืงมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ  

  เมอืงปรากทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

สโลวาเกยี เมอืงบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา โบสถ์เซนต์เอลซิาเบธ มหาวหิารเซนต์มารต์นิ 

ฮงัการ ี  เมอืงบูดาเปสต์  การล่องเรอืชมความงามของแม่น้ําดานูบ และชมสถปัตยกรรมอนัสวยงาม 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ EVA AIRWAYS 

น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งรวม 46 kg. / CARRY ON 7 kg 

(สามารถโหลดกระเป๋าได ้2 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 kg) 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคา 

เดก็ 0-2 ปี 

 

เดก็ 2-11 ปี  

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีนั่ง่ หมายเหตุ 

01-08 ก.ย. 65 53,900 12,000 49,400 12,500 20  

15-22 ก.ย. 65 53,900 12,000 49,400 12,500 20  



 

 

08-15 ต.ค. 65 53,900 12,000 49,400 12,500 20  

22-29 ต.ค. 65 53,900 12,000 49,400 12,500 20  

>> ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่วซ่ีาและคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 
 
FLIGHT 
BR061 BKK-VIE   02:20-08:35 
BR062 VIE-BKK   18:35-10:00 
 
 

 

23.00 น.    พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์J สายการ  บนิ EVA AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอย

ตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีนั่ง่โหลดสมัภาระ 

 

 
 

 

02.20 น.    ออกเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR061 

23.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา ประเทศออสเตรยี นําท่านผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร จากนัน้นําทุกท่านเดินทางสู่ เมือง 

Melk (ระยะทาง 109 กม. / 1 ชม. 30 นาที) เพื่อถ่ายภาพด้านนอก  กับ Melk 

Benedictine Abbey สร้างอยู่เหนือแม่น้ําดานูบ ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของที่น้ีคอืมคีวาม

ยาวรวม 325 เมตร อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกพร้อมด้วยโบสถ์ที่มฝีาแฝดสูงตระหง่านอยู่

เหนือระเบยีงครึง่วงกลม ประตูทางเขา้ที่มรีูปทรงแปดเหลีย่มซึ่งเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ขนาบขา้งดว้ยรูปปั้นของ St. Koloman และ St. Leopold ถอืเป็นโบสถ์บารอ็คทีด่ทีีสุ่ด

ทางตอนเหนือของเทอืกเขาแอลป์  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 

นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงฮลัล์สตทัท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 202 กม. / 3 ชม.) เมอืง

ที่ตัง้ อยู่รมิทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด 

กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์

ออสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีให้ฉายาเมอืงน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่ง

ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ถ่ายรปู

สวยๆที ่เซน็ทรลัสแควร ์(Central Square Marktplatz) จตุัรสักลางเมอืงที่โดดเด่นด้วย

รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ที่แสดงเรื่องราวและเอกลกัษณ์ของเมืองและยงัเป็นสถานที่จดังาน

เทศกาลต่างๆด้วย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลซ์บูร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 

71 กม. / 1 ชม. 30 นาท)ี มวีวิทวิทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของออสเตรยี เนินภูเขา

หญ้า สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง ที่มชีื่อเสยีงในเรื่องสถาปัตยกรรมบารอ็ค ซึ่งได้รบั

การอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่าจงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์รก์ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น้ําซาลซคั (Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที่ 

18 นัน้กค็อื โมสารท   

เยน็     รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที2่) 

   ทีพ่กั : Holiday Inn Salzburg City 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

วนัทีส่อง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา-เมอืง Melk-Melk Benedictine Abbey-เมอืงฮลัลส์ตทัท-์เซน็ทรลัสแควร-์เมอืงซาลซ์บูรก์                                                                                           

 อาหาร เทีย่ง,เยน็ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที3่) 

จากนัน้นําท่านชม สวนมริาเบล (Mirabell garden) สวนดอกไม ้สุดแสนโรแมนตกิสไตลฝ์รัง่เศส 

ที่ได้ชื่อว่าร่มรื่นและสวยงามที่สุดในออสเตรีย สวนมริาเบลตัง้อยู่ภายในพระราชวงัมิราเบล

ภายในตกแต่งและออกแบบอย่างเป็นสดัส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตลบ์าโรก (baroque)  และ

แต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลากส ีอกีทัง้ยงัมรีูปปั้นออตตาวโิอ มอสโต (Ottavio Mosto)  รูปปั้นทีส่ะทอ้น

ถงึ ดนิ น้ํา ลม ไฟ และรูปปั้นคนตวัเลก็ในสวนทีจ่ําลองมาจากคนจรงิในสมยั ค.ศ.1700 รวมถงึ

น้ําพุม้าปีกาซสั (The Pegasus Fountain) น้ําพุที่สะ ท้อนความเป็นยุโรปรวมถงึร่อยรอยทาง

ศิลปะที่โดดเด่นและน่าหลงใหล นอกจากน้ีภายในยงัมทีศันียภาพและบรรยากาศที่สวยงาม 

ด้วยสีสนัแห่งไม้ดอกที่พร้อมใจบานสะพรัง่สวยงามดุจภาพวาด อีกทัง้ฉากหลงัของไม้ดอก

นานาพนัธุท์ีป่รากฏยอดวหิารและป้อมปราการโฮเฮนซาลบวรก์ (Hohensalzburg) บนยอดเขา 

ความสวยงามดงักล่าวช่วยสรา้งบรรยากาศ ความมชีวีติชวีาจนไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในฉากคลาสสกิ

ของภาพยนตรเ์รื่อง The Sound of Music ภาพยนตรท์ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นตํานานของภาพยนตรฮ์อล

ลวูีด (Hollywood) บ้านเกดิของโมสาร์ท (Mozart Birthplace) อาคารสเีหลอืง คอืบ้านเลขที่9 

เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกดิและเขาอาศยัอยู่ในบ้านหลงัน้ี โดยตอนแรกครอบครวัโมสาร์ทเช่า

หอ้งเลก็ๆ ชัน้สามในอาคารหลงัน้ีและอยู่รวมกนั 4 คน พ่อ แม่ พีส่าว และตวัเขาเอง จนมอีายุ

ได้ 17 ปี ต่อมาเขาได้ย้ายไปอยู่อกีหลงัหน่ึงที่มพีื้นที่มากกว่า ต่อมาจนถงึปัจจุบนัทางการได้

ขอซื้อทัง้อาคารเพื่อจดัทําเป็นพพิธิภณัฑโ์มสารท์ ทีน่ี่มขีนาดเลก็กว่าพพิธิภณัฑแ์ห่งทีส่อง แต่

เป็นที่รู้จกัมากกว่าเพราะทําเลที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่าบนถนน Getreidegasse ภายในบ้าน

หลงัน้ีออกแบบโดย Robert Wilson นักศลิปะชาวอเมรกินั โดยมกีารออกแบบใหเ้หมอืนตอนที่

โมสารท์ยงัมชีวีติอยู่ใหม้ากทีสุ่ด ภายในไดร้วบรวมเรื่องราวและเครื่องดนตรใีนสมยัเดก็ของโม

สาร์ท ไม่ว่าจะเป็นไวโอลนิหรอืเปียโนและยงัมรีูปภาพและจดหมายที่เขยีนถงึกนัในครอบครวั

ดว้ย มหาวหิารซาลซ์บูรก์ (Salzburg Cathedral) เป็นโบสถ์สไตลบ์าโรกสมยั ศตวรรษที1่7ของ

อคัรสงัฆมณฑลโรมนัคาธอลกิแห่งซาลซ์บูร์ก อุทิศให้กบันักบุญรูเพริ์ตและนักบุญแวร์จลิอิุส 

นักบุญรูเพริต์ก่อตัง้โบสถ์ขึน้ในปี 774 บนพืน้ทีท่ีเ่หลอือยู่ของเมอืงโรมนั และมหาวหิารแห่งน้ีก็

ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1181 หลงัจากเกดิเพลงิไหมใ้นศตวรรษที่17 โบสถ์แห่งน้ีสร้างขึน้ใหม่ใน

สไตล์บาโรกภายใต้การนําของเจ้าชาย-บิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนา จตุัรสัศูนย์กลาง

ประวัติศาสตร์ (Mozartplatz) ตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นในความทรงจําของนักแต่งเพลง 

Wolfgang Amadeus Mozart ที่เกดิในเมอืงและหลงัจากนัน้กไ็ดต้ัง้ชื่อจตุัรสัแห่งน้ีสรา้งขึน้โดย

เจ้าชาย-อารค์บชิอปวูลฟ์ ดทีรชิ ฟอน ไรเตเนาซึง่สัง่ให้รือ้ถอนบ้านหลายหลงัเมื่อต้นศตวรรษ

ที่ 17 เดมิทสี่วนตรงกลางของจตุัรสัเป็น น้ําพุ สไตล์บาโรกที่มรีูปปั้นของนักบุญไมเคลิ แต่ถูก

ถอดออกในปี 1841 เพื่อเปิดทางให้รูปปั้นของโมสาร์ท ทางด้านทิศเหนือของจตุรสัเป็นที่ตัง้

ของสํานักงานข้อมูลการท่องเที่ยวของเมอืง ด้านหลงัImhofstöcklเป็นส่วนหน่ึงของกําแพง

เมืองเก่า ซึ่งมีอายุตัง้แต่สมัยของ Prince-Archbishop Paris Lodron ฝัง่ตรงข้ามคือNeue 

Residenz ซึง่เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑS์alzburg ทางดา้นตะวนัออกของจตุัรสั มบีา้นสามหลงัที่

มสี่วนหน้าเหมอืนกนัและสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่17   
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) 

วนัทีส่าม  เมอืงซาลซ์บูรก์-สวนมริาเบล-บา้นเกดิของโมสารท์-มหาวหิารซาลซ์บูรก์-จตุัรสัศูนยก์ลางประวตัศิาสตร-์เมอืงมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ- ปราสาทครุมลอฟ-อนุสรณ์

สถาน Jan Hus-เมอืง Ceske Budejovice  

                                                                                                                                                                        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

                                               



 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรฐัเชก็ 

(ระยะทาง 216 กม. / 3ชม.) นําท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเพชรน้ํางามแห่งโบฮเีมยีเมอืงทีไ่ด้รบั

การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงน้ี

ตัง้อยู่รมิสองฝัง่ของแม่น้ําวลัตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 

300 ปี หลงัได้รบัการอนุรกัษ์และขึ้นทะเบยีนไวใ้ห้เป็นสถานที่สาํคญัแห่งหน่ึงของโลก นําท่าน

ถ่ายรูปบรเิวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) สิง่ก่อสร้างที่เด่นที่สุดใน

เมอืงเชสกีค้รุมลอฟ เมอืงเลก็ๆ ในสาธารณรฐัเชก็ ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที่

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่

ริมฝัง่แม่น้ําวอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุ้งน้ําฝัง่ตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสคิ 

Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง แวะถ่ายภาพกบั อนุสรณ์สถาน Jan Hus ตัง้อยู่ที่

ปลายดา้นหน่ึงของจตุัรสัเมอืงเก่ากรุงปรากในสาธารณรฐัเชก็ อนุสาวรยีข์นาดใหญ่แสดงให้เหน็

นักรบHussite ทีไ่ดร้บัชยัชนะและโปรเตสแตนต์ซึ่งถูกบงัคบัให้ตอ้งลีภ้ยั 200 อนุสาวรยีม์ขีนาด

ใหญ่มากจนประตมิากรออกแบบและสรา้งวลิล่าและสตูดโิอของตวัเองซึ่งสามารถทํางานได ้มนั

ถูกเปิดเผยในปี 1915 เพื่อเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 500 ปีของการพลชีพีของ Jan Hus อนุสรณ์

ไดร้บัการออกแบบโดย Ladislav Šaloun นําท่านเดนิทางสู่ เมอืง Ceske Budejovice (ระยะทาง 

24 กม. / 30 นาท)ี ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น้ําวลัตาวา เมอืงน้ีก่อตัง้ขึ้นเมื่อราว ค.ศ. 1265 เป็นเมอืงตน้

กําเนิดของเบยีรบ์ดัไวเซอรอ์กีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที5่) 

 ทีพ่กั : Grand hotel Zvon 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่) 

นําท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 147 กม. / 2 ชม.) อดตี

เมืองหลวงของสาธารณรฐัเชก็โกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย 

เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ นําท่านเขา้ชม ปราสาทปราก 

(Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษที่ 9 

ในสมยัเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบนัเป็นทําเนียบ  

ประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ปราสาทที่เ ป่ียมไปด้วยความ

หลากหลายทางสถาปัตยกรรม เพราะผ่านกาลเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

มายาวนานกว่า 1,000 ปี ทําให้ปราสาทแห่งน้ี เป็นเหมอืนภาพสะท้อน

ของอารยธรรมในแต่ละยุค ทีเ่คยเขา้มามอีทิธพิลกบัเมอืงปราก โดยอาณา

บรเิวณของปราสาทปรากนัน้ กนิพื้นที่มากถงึ 70,000 เมตร ภายในเต็ม

ไปด้วยพระราชวัง สวน อาคารทําการ โบสถ์ ฯลฯ ที่มีโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมทัง้สไตล์โกธิค (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance) 

สไตล์ในยุคศตวรรษที่20 ตัวปราสาทหลกัมีความกว้าง 128 เมตร ยาว 

570 เมตร เคยเป็นที่ประทบัหลกัของกษัตริย์โบฮีเมีย จกัรพรรดิโรมนั 

ฯลฯ ปัจจุบนัถูกใช้เป็นทําเนียบประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็อกีด้วย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตวัปราสาทหลกัก็ได้รบัการบูรณะ ปรบัปรุง ต่อเตมิเรื่อยมาผ่าน

ความตอ้งการของผูป้กครองทีม่าประทบัหลายคน แต่กย็งัคงสวยงาม เป็นเอกลกัษณ์ ทําใหต้วัปราสาทกลายเป็นสถาปัตยกรรมจากทุกยุคทีม่าผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

วนัทีส่ี ่ เมอืง Ceske Budejovice-กรุงปราก-ปราสาทปราก-มหาวหิารเซนต์วติสั-สะพานชารล์ส-์ย่านเมอืงเก่า-โบสถ์ตนิ-นาฬกิาดาราศาสตรป์ราก- เมอืงเบอรโ์น 

                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

                                               



 

 

นําท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนต์วติสั (St.Vitus Cathedral) โบสถ์แห่งน้ีเป็นตวัอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธกิและเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและสาํคญัทีสุ่ดใน

ประเทศตัง้อยู่ภายในปราสาทปรากและมสีุสานของกษตัรยิโ์บฮเีมยีน และจกัรพรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิจ์ํานวนมาก สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์

โกธกิที่ทอดขา้มแม่น้ําวลัตาวาที่เชื่อมระหว่าง ย่านเมอืงเก่า (Old Town) และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมยัพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสรจ็สมบูรณ์ในช่วงต้น

ศตวรรษที ่15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มตีอม่อคํ้ายนั 16 ตอ จุดเด่นของสะพานน้ีกค็อืรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยู่สองขา้งสะพานราว 30 

องค ์ซึง่หน่ึงในจํานวนน้ีมรีูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็นรูปปั้นทีเ่ก่าแกทีส่ดุบนสะพานสรา้งเมื่อปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งน้ีเปรยีบเสมอืนเป็นอกี

สญัญลกัษณ์หน่ึงของกรุงปราก โบสถ์ตนิ (Church of Our Lady before Týn) อาคารทางศาสนาแบบโกธกิทีน่่าประทบัใจทีสุ่ดแห่งหน่ึงในปราก สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางศตวรรษ

ที ่14 ถงึตน้ศตวรรษที ่16 ในช่วงปลายศตวรรษที ่17 การตกแต่งภายในไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ในสไตลบ์ารอ็ค อาสนวหิารทําหน้าทีเ่ป็นแกลเลอรขีนาดใหญ่ของงานกอธคิ

เรเนซองส ์และบาโรกยุคแรก ซึง่น่าสนใจทีสุ่ดซึง่รวมถงึภาพวาดบนแท่นบูชาของคาเรล เชคเรตา และหลุมฝังศพของนักดาราศาสตรไ์ทโค บราห ์ออรแ์กนซึง่มอีายุตัง้แต่ปี 

1673 เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในปราก นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก (Astronomical clock) เป็นหอ

นาฬิกาดาราศาสตร์ ตัง้อยู่ที่กรุงปราก เมอืงหลวงของประเทศเชก็ ตัง้อยู่ทางกําแพงด้านใต้ของ

ศาลาว่าการในจตุัรสัเมอืงเก่า เป็นสถานทีท่่องเที่ยวของเมอืงที่ไดร้บัความนิยมมาก ส่วนประกอบ

หลกัของหอนาฬิกา ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร ์ซึ่งจะแสดงวถิกีารโคจรของดวงอาทิตย์และดวง

จนัทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมหีน้าปัดแสดงเดอืนในปัจจุบนั และด้านบนสุดมรีูปปั้น

สาวกของพระเยซู นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทาง 205 กม. / 3ชม.) จดัเป็นเมอืง

ใหญ่อนัดบัสองรองจากกรุงปราก  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที8่) 

 ทีพ่กั : Hotel Vista 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที9่) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกยี  (ระยะทาง 130 

กม. / 2 ชม.) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี มปีระชากรประมาณ 

430,000 คน เป็นเมอืงหลวงที่เลก็ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของทวปียุโรป บราตสิลาวาอยู่ทางตะวนัตก

เฉียงใตข้องสโลวาเกยี มพีรมแดนตดิกบัออสเตรยีและฮงัการโีดยเป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีวใน

โลกที่มีพรมแดนตดิกบัสองรฐัเอกราช นําท่านถ่ายภาพด้านนอกกบั ปราสาทบราตสิลาวา 

(Bratislava castle) เป็นปราสาทหลกัของบราตสิลาวาเมอืงหลวงของสโลวาเกยี เป็นอาคาร

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีหอคอยอยู่สี่มุม ตัง้อยู่บนเนินเขาหิน Little Carpathians 

เหนือแม่น้ําดานูบกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและที่ตัง้ทําให้เป็นจุดเด่นของเมอืงมานาน

หลายศตวรรษ สถานที่ตัง้สามารถเหน็มุมมองทีย่อดเยี่ยมของบราตสิลาวา ออสเตรยี และ

บางส่วนของฮงัการใีนวนัทีส่ภาพอากาศด ีมตํีานานหลายเรื่องเชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรข์อง

ปราสาท โบสถ์เซนต์เอลซิาเบธ (The Blue church) หรอืที่รู้จกักนัทัว่ไปในชื่อโบสถ์สน้ํีาเงนิ 

เน่ืองจากสขีองส่วนหน้า , โมเสค , majolicas และหลงัคาเคลอืบสฟ้ีา สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่อลซิาเบธแห่งฮงัการลูีกสาวของแอนดรูว์ที่สอง ผู้เตบิโตขึน้มาในปราสาทเพรส

เบริ์ก ปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของโรงยมิเนเซียมที่อยู่ใกล้เคยีง และทําหน้าที่เป็นโบสถ์ของโรงเรยีน (โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย) มหาวหิารเซนต์มาร์ตนิ (St.Martin’s 

cathedral) เป็นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหาวิหารแห่งอคัรสังฆมณฑลคาธอลิก แห่งบราติสลาวาตัง้อยู่ที่ชายแดนด้านตะวันตกของใจกลางเมือง

วนัทีห่า้ เมอืงเบอรโ์น-เมอืงบราตสิลาวา-ปราสาทบราตสิลาวา-โบสถ์เซนต์เอลซิาเบธ-มหาวหิารเซนต์มารต์นิ-เมอืงบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการ-ี การล่องเรอืชมความงาม

ของแม่น้ําดานูบ-รูปปั้นเจา้หญงิน้อย                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

                                               



 

 

ประวตัศิาสตร ์เป็นโบสถ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในบราตสิลาวา โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นทีรู่จ้กัในฐานะโบสถ์พธิบีรมราชาภเิษกของราชอาณาจกัรฮงัการรีะหว่าง

ปี 1563 ถงึ พ.ศ. 2373 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการ ี(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรปกลางที่มสีถาปัตยกรรมสวยงามอลงัการมากมาย และ

เมอืงบูดาเปสต์ เมอืงหลวงประจําประเทศฮงัการทีีม่ชีื่อเรยีกเล่นๆว่า ไขมุ่กแห่งแม่น้ําดานูบ เพราะเมอืงน้ีตัง้อยู่รมิสองฝัง่แม่น้ําดานูบ ฝัง่ตะวนัตกของแม่น้ําเรยีกว่าฝัง่บูดา 

(Buda) ส่วนฝัง่ตะวนัออกของแม่น้ําเรยีกว่าฝัง่เปสต์ (Pest) พาทุกท่านทําอกีหน่ึงกจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดคอื การล่องเรอืชมความงามของแม่น้ําดานูบ ใชร้ะยะเวลาล่องเรอื

ประมาณ 1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรอื จะเหน็ ววิ 2 ฝัง่แม่น้ํา ที่เราจะสงัเกตเหน็ อาทเิช่น อาคารรฐัสภาฮงัการ ี(Hungarian Parliament), ป้อมชาวประมง (Fisherman’s 

Bastion), สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์ Matthias,  อนุสาวรยี์เทพเีสรภีาพ ในขณะที่ล่องเรอืเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต (Margaret Island) ตัง้อยู่กลาง

แม่น้ําดานูบ ปกคลุมดว้ยสวนสาธารณะและสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ และใกลก้นั รูปปั้นเจา้หญงิน้อย (Little Princess Statue) รูปปั้นสญัลกัษณ์ของ

บูดาเปสต์รมิฝัง่แม่น้ําดานูบ ประตมิากรรมดัง้เดมิถูกสรา้งขึน้ในปี 1972 โดย László Marton  ศลิปินไดร้บัแรงบนัดาลใจจากลูกสาวคนโตทีเ่กดิจากการแต่งงานครัง้แรกของ

เขา เธอมกัจะเล่นในทาบนัสวมชุดเจา้หญิงและสวมมงกุฏที่ทําจากหนังสอืพมิพโ์ดยพ่อของเธอมนัถกูรูปปั้นถูกวางไวใ้นทีบ่นทางเดนิเล่นแม่น้ําดานูบ กลายเป็นสญัลกัษณ์

ของบูดาเปสต์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่1) 

 ทีพ่กั : Verdi Grand Hotel 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 
 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่2) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปถ่ายภาพกบัจุดแลนดม์ารค์ต่างๆ เริม่ตน้ทีแ่วะถา่ยภาพดา้นนอก

กบั  ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle hill) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปราสาทแห่งแรกตัง้อยู่ทาง

ใต้ของ Castle Hill เพื่อป้องกนัการโจมตีของ Mongols และ Tartarsปราสาทบูดาเปสต์ 

(บางครัง้เรยีกว่า Castle Palace) เป็นอาคารสไตล ์Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 

18 ที่มมีากกว่า 200 ห้อง จดัเรยีงไว้ในรูปแบบสมมาตรรอบโดมกลางสูง 62 เมตรหนัหน้า

เข้าหาแม่น้ําดานูบ ปราสาทได้รบัความเสียหายอย่างมากในสงครามโลกครัง้ที่สอง แต่

ส่วนมากของด้านนอกได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์ Matthias Church (เรียกอีกอย่างว่า 

Church of Our Lady) เสรจ็สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1269 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสไตลบ์ารอ็คทีช่ดัเจน 

โบสถ์คาทอลกิน้ีเป็นมสัยดิในรชัสมยัของตุรก ีทางเดนิด้านขา้งของมนัได้รบัการขยายใน

ศตวรรษที่ 14 เมื่อประตูทางเขา้ด้านทศิใต้อนังดงามพรอ้มกบัรูปปั้นนูนที่ถูกเล่าให้เหน็ถงึ

ความตายของพระแม่มารี ในปี  ค .ศ .  1309  หลังคริสตจักร  Matthias Church มี 

Fisherman's Bastion สรา้งขึน้ระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มหีอคอยเจด็เสาและ

ซุม้ประตูทีไ่ดร้บัการออกแบบในสไตลนี์โอ - โรมนัโดย Frigyes Schulek จากทีน่ี่ทุกท่านจะ

ไดเ้หน็ทศันียภาพทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงและแม่น้ําดานูบ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 

วนัทีห่ก    เมอืงบูดาเปสต์-ปราสาทบดูาเปสต์-โบสถ์ Matthias Church- Fisherman's Bastion- Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรยี                                                                                                                          

 อาหาร เชา้,เทีย่ง 

                                               



 

 

จากนัน้นําทุกท่านเดนิทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 194 กม. ใชเ้วลา 3 ชม.) ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ

เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอกี

มากมาย 

 อสิระอาหารเยน็ เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 

ทีพ่กั Best western plus Amedia Wien 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่4) 

จากนัน้นําท่านชม มหาวหิารเซนต์สตเีฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวหิารโรมนัคาทอลกิในอคัรมุขมณฑลเวยีนนา และเป็นที่ตัง้อาสนะของอาร์ชบชิอปแห่ง

เวยีนนา สถาปัตยกรรมทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนัเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอทกิ รเิริม่โดยรูดอลฟ์ที ่4 ยุกแห่งออสเตรยี โบสถท์ีอุ่ทศิใหก้บันักบุญสตเีฟนในบรเิวณน้ีมาตัง้แต่ปี 

1147 นําท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวงัฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวงัหลวงใจกลางกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ส่วนหน่ึงของพระราชวงัใน

ปัจจุบนัเป็นที่พํานักและทําเนียบของประธานาธบิดอีอสเตรยี โรงโอเปร่าแห่งเวยีนนา (Vienna State Opera) ได้รบัการยอมรบัมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ด้านหน้าของ

อาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตลเ์รอเนสซองส ์ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดบัประดาดว้ยรูปปั้นเชงิสญัลกัษณ์ บนเพดานมภีาพวาดทีม่คีวามงดงามชวนหลงใหล 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่5) 

อสิระเดนิชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนชอ้ปป้ิงหลกัในเวยีนนาและเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กบั Stephansplatz นอกจากจะมี

รา้นคา้หลากหลายแบรนดแ์ละรา้นแฟชัน่ต่างๆแลว้ยงัไดเ้หน็อาคารประวตัศิาสตรต่์างๆในกรุงเวยีนนา  

ถงึเวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.35 น. นําท่านเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR062 
 

 

 
 

10:00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถิุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารท่ีต้องทาํการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรอื เอกสาร International Vaccinated Certificate หรอืวคัซนีพาสปอรต์ ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นมาแลว้  

 
► ผูเ้ดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องไดร้บัวคัซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง ม ีดงัน้ี 

วนัทีเ่จด็     กรุงเวยีนนา-มหาวหิารเซนต์สตเีฟน-พระราชวงัฮอฟบวรก์-ถนน Karntner Strasse-ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา                                                                                                                              

 อาหาร เชา้,เทีย่ง 

                                               

วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                                                

                                               



 

 

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 

► สาํหรบัคนต่างชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมปีระกนัสขุภาพต่างชาตคิรอบคลุม 10,000 USD   

► สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี หรอืไดร้บัวคัซนีไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดนิทางมาถงึประเทศไทย  

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรยี ( update 16 พฤษภาคม 2565 ) 

 
ตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม เป็นตน้ไป ขอ้บงัคบัในการเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรยีไดถู้กยกเลกิ ไม่จําเป็นตอ้งกกัตวั หรอื แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนี หรอื ลงทะเบยีนการการ

เดนิทางล่วงหน้า ขอ้มลูจาก สถานทูตออสเตรยี กรุงเทพฯ 

 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ เชก็ สโลวาเกยี และ ฮงัการ ีรายละเอยีดเงื่อนไข ดงัน้ี ( update 08 มถิุนายน 2565 ) 

►เชก็   ไม่จําเป็นตอ้งกกัตวั หรอื แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนี 

►สโลวาเกยี  ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนี โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรอื Johnson & Johnson 1 โดส 

  (โดยไดร้บัวคัซีนไม่เกนิ 270 วนั) 

►ฮงัการ ี ไม่จําเป็นตอ้งกกัตวั หรอื แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนี 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้น้ีจะตอ้งมจีํานวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละชาํระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบรกิารทําวซ่ีา 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื่นวซ่ีาพรอ้มเอกสารชําระมดัจําค่าทวัร ์

- ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชําระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซ่ีาออกใกลว้นัเดนิทางท่านจําเป็นตอ้งชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทักําหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**สาํคญั**สาํเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนุับจากวนัเดินทางไป-กลบัและจาํนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือ

ว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐาน

การโอนเงินมดัจาํ 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 



 

 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที ่เกดิขึน้จรงิเช่น ค่าวซ่ีา คา่มดัจําตัว๋เครือ่งบนิ ค่ามดัจําโรงแรม ค่าวี

ซ่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทางคนืมดัจํา 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจําตวัเครือ่งบนิ  ค่ามดัจําโรงแรม หรอื

อื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจา

คนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซ่ีาถกูปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) ทางบรษิทัจะทําการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจินําเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจินําเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนักท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจินําเทีย่วมคี่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่าย

จรงิเพื่อเตรยีมการจดันําเทีย่ว ใหนํ้ามาหกัจากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้น้ี ผูป้ระกอบธุรกจินําเทีย่วแสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทีย่วทราบ เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ดําเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA 

BED และกรณีห้องพกัในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟร์ต่างๆ บรษิทัขอจดัที่พกัในเมอืงใกล้เคยีงแทน โรงแรมที่พกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีนั่ง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได ้ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนั

เดนิทางกลบัหรอืไปก่อน โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อสอบถามราคาอกีครัง้ และการจดัทีนั่ง่ของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไม่สามารถ

เขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 46 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้8 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเกบ็ และกรณีน้ําหนักสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯได้จดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผน

ประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบตัเิหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวนัเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรกัษาในโรงพยาบาลที่ประกนั

ครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซื้อประกนัเพิม่

วงเงนิคุ้มครอง เพิม่ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บรษิทัฯ  ซึ่งความคุ้มครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  โดยทัง้น้ีการทําประกนัน้ีจาก

บรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไข

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซื้อความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯค่าภาษสีนามบนิ และ

ค่าภาษน้ํีามนัตามรายการทวัร ์

9. ค่ารถปรบัอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบรกิารและยื่นวซ่ีาเชงเกน้ (ประเทศออสเตรยี) 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษทุีกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  



 

 

5. ค่าภาษน้ํีามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. ค่าทปิคนขบัรถท่านละ 70 EUR หรอื ประมาณ 2,600บาท/ท่าน สาํหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ไดร้บัการอนมุติัจากสถานทตู(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า/ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอื

ค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของ

ผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ว

เอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหรี/่ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง

ผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก

เมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour บกูี้ ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้น้ีการทําประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะ

อุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ

สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  

13. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก

เมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซ่ีาเชงเกน้ (Austria) 

ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายน้ิวมอื ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีนั่ดหมาย **โปรดดําเนินการตามคาํแนะนําของเจา้หน้าที ่เน่ืองจากสถานทูตมี

การเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้าํหรบัยื่นคํารอ้งขอวซี่าอยู่เป็นประจํา 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต่ํากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุโดยนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหน้าเหลอือยา่งน้อย 2-3 หน้า เพื่อใหท้างสถานทูต

ตดิหน้าวซ่ีา (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเลม่ใหม่ ก่อนจดัส่งให้กบัเจ้าหน้าท)ี หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวซ่ีาเชงเกน้ กรุณาจดัส่งหลกัฐานใหก้บัทาง

บรษิทัทวัร ์     เพือ่นําไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รปูถ่าย รูปสหีน้าตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครื่องประดบั,หา้ม

ใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถ่ายชํารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

3. เอกสารส่วนตวั (ถา้ม)ี 

 - สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจําเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 

 - สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเดก็อายุต่ํากว่า20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเดก็อายุต่ํากว่า20ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมให้บุตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็

เดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะต้องมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมให้บุตร

เดนิทางกบับุคคลที่สาม พร้อมกบัยนิยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดนิทางให้กบัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สาํนักงานเขต/อําเภอตามหลกัฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบ้านของ

ท่าน (พรอ้มแนบสาํเนาพาสปอรต์/สาํเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ดก็แสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซ่ีา บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารต่อหน้าเจา้ทีท่ีร่บัยื่นวซ่ีา กรณีบดิา-มารดา

หย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 



 

 

4. หลกัฐานการงาน/หนังสอืรบัรองการทํางาน ทีทํ่างานปัจจุบนั (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่คํารอ้งขอวซี่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่่านทํางานปัจจุบนั   โดยระบุตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่

ทํางาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบกาํหนดวนัลา พรอ้มประทบัตรา

บรษิทั และลงนามผูม้อํีานาจอย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้าํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัฯ (DBD), (คดัสาํเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัรนักเรยีน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการ

เรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่คํารอ้งขอวซี่า) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใช้สําเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่ไมไ่ดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมี

จดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์่วมกนั (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบยีน อาทิ ร้านขายของทัว่ไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสนิค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป็นต้องเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจง

รายละเอียดการทํางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สญัญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง  

      5.1.1 Bank Certificate หนังสอืรบัรองสถานะการเงนิ จากธนาคาร ระบุสกลุเงนิ Euro (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

 5.1.2 Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่

ในบญัชนัีน้ๆไม่ต่ํากว่า 6หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลบัสู่ภูมลิําเนา 

** หมายเหตุสาํคญั ** 

เอกสารการเงนิ จําเป็นต้องใช้ทัง้ Bank Certificate และ Statement รายการเดนิบญัช ีย้อนหลงั 6 เดอืน คู่กนัเท่านัน้ โดยใช้เอกสารฉบบัภาษาองักฤษ ออกจากธนาคาร

เท่านัน้ และตอ้งมตีราประทบัจากธนาคาร เท่านัน้ หากผูย้ื่นคํารอ้งวซ่ีา ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจําเป็นตอ้งนําเอกสารไปใหธ้นาคารประทบัตราอกีครัง้ 
 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป็นต้องเขยีนหนังสอืรบัรอง ชี้แจงความสมัพนัธ์ระหว่างตนกบัผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสอืรบัรอง/สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบญัชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รบัการสนับสนุน 

เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใชเ้วลาดําเนินการนานถงึ 

3 วนั) 

 ทัง้น้ี ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ่้ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่น้องทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน้!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชีแ้จง้

เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุม 5-7 วนั กอ่นวนันัดหมายยื่นวซ่ีา 

** สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสาํหรบัยื่นวซ่ีาเชงเกน้ 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอร์มสาํหรบัยื่นวซี่าท้ายโปรแกรมทวัร์ใหต้รงกบัขอ้มลูความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษิทัฯ ต้องนําส่งขอ้มูลใหก้บัทางสถานทูต

พจิารณา เพื่ออนุมตัคิํารอ้งขอวซ่ีา และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มลูส่วนตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเทจ็/ขอ้มลูไม่ถูกต้องกบั

ความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซ่ีา หรอือาจส่งผลใหร้ะยะเวลาดําเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมื่อท่านชําระเงนิมดัจําค่าทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัท ี!! หากดําเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการ

พจิารณาวซ่ีา บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมทีท่่านไดชํ้าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซ่ีา และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยื่นคํารอ้งขอวซ่ีาใหม่ ผูส้มคัรตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 



 

 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทาง

บรษิทั ใคร่ขอความร่วมมอืใหท่้านจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัทางบรษิทั เพื่อนําส่งสถานทูตเช่นกนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก

บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซ่ีา ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 

พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวซ่ีา กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน้ (Austria) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามสาํเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณยี ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยู่พาํนักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัสาํเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณยี ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจุบนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณยี ์............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต่้อเดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 



 

 

14. ท่านม ีPassport เล่มเกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยไดร้บัวซ่ีา Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวซ่ีา ............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อการขอวซ่ีา Schengen ก่อนหน้าน้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุนั/เดอืน/ปี ทีด่ําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพาํนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

              ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มผีูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) 

              เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

    บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         กรณีวซี่าของท่านไม่ไดร้บัการอนุมตัทินัตาม

กําหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านไดจ้องทําการจองโปรแกรมทวัร ์และชําระเงนิมดัจําค่าทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจดัส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสาํหรบัยื่นวซ่ีา (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์    พรอ้มจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัท ี!! หากดําเนินการ

ล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซ่ีา บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่รบัผดิชอบทุกกรณ ี

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกต้องตรงกบัเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษิทัฯจําเป็นต้อง

ดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งขอ้มลูทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจส่งผลต่อผลการพจิารณาวซ่ีา 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบบัจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชดัเจน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, 

ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมื่อท่านไดร้บัยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายสาํหรบัยืน่วซี่า จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

  - กรุณาจดัส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิสาํหรบัยื่นวซ่ีาใหก้บับรษิทัฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์ก่อนถงึวนันัดหมายยื่นวซ่ีา 

          - ท่านจําเป็นตอ้งนําส่งหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า เพือ่ใหส้ถานทูตดูประวตักิารเดนิในช่วงทีผ่่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษิทัฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

