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วันแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ       (-/-/-) 
23.30 น. พร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส ์

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกแกํทุกทําน 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สอง สนามบินนานาชาติดูไบ • บูดาเปสต์ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟน่ • จัตุรัสวีรบุรุษ • ถนนวาซี  (-/-/เย็น)            

03.30 น. ออกเดินทางสูํนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 377 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช๎

เวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที) 
06.55 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 3 

ชั่วโมง) ให๎ทํานผํอนคลายอริยบทระหวํางรอเวลาเปล่ียนเครื่อง 
08.50 น. ออกเดินทางสูํเมืองบูดาเปสต์ โดยเที่ยวบิน EK 111 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช๎เวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 

นาที) 
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12.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์(Budapest Nemzetkozi Repoloter) เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการี ผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรเรียบร๎อย (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชั่วโมง

หลังวันที่ 31 ต.ค. ทุกประเทศ) 
นําทํานสูํ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1 เมืองงามที่ ถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรป

ตะวันออก ด๎วยประวัติศาสตร์ที่มีมาอยํางยาวนาน หลํอหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเดํน

และผสมผสานกันอยํางลงตัว แตํเดิมนั้น  

ชมความงามของอาคาร  มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. 

Stephen's Basilica) มหาวิหารที่ตั้งตามชื่อของกษัตริย์นักบุญผ๎ู

เป็นปฐมกษัตริย์แหํงฮังการี เริ่มสร๎างในปี 1851 โดยต๎องใช๎

สถาปนิกถึง 2 ทําน คือ Jozsef Hild และ Miklós Ybl 

ตามลําดับ จนแล๎วเสร็จในปี 1905 จุดเดํนของโบสถ์แหํงนี้คือ 

หลังคาโดมที่อาคารหลักที่มีความสูงถึง 96 เมตร เทํากับอาคาร

รัฐสภา ซึ่งถึงวําเป็นอาคารที่สูงที่สุดของบูดาเปสต์ เนื่องจากได๎มี

กฎหมายวําห๎ามสร๎างสิ่งปลูกสร๎างที่สูงเกิน 96 เมตร นั่นเอง 

 
จากนั้น น าท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของเหลําบรรพชนหัวหน๎าเผําแม็กยาร์ทั้ง 7 ที่ได๎

รวมกับสร๎างอาณาจักรฮังการีภายใต๎การนําของเจ๎าชายอาปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคสําคัญและ 
จากนั้นให๎ทาํนได๎เพลิดเพลินกับถนนสายช๎อปปิ้งที่ดงัที่สุดในบูดาเปสต์ที่ ถนนวาซี (Vaci Street) 
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ค่ า พิเศษ !! ต้อนรับการเดินทาง โดยบริการอาหารเย็น ณ ร้าน New York Café ร้านอาหารที่ตกแต่งอย่างสุดหรู
แบบบาโรก ที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หรูหราท่ีสุดของฝั่งตะวันตก ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารเคล้ากับ

บรรยากาศแสนพิเศษที่ค่ าคืนแรกของการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก   MERCURE BUDAPEST BUDA หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ลํองเรือแมํน้ําดานูบแบบพรอ๎มแชมเปญ • บูดาเปสต์ • คาลเทิล ฮิลล์ • ปราสาทบูดา • ป้อมชาวประมง • โบสถ์

แมนทิอัส • ปราสาทบราทิสลาวํา (เช๎า/กลางวัน/เย็น)            
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

สุดพิเศษ !! พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศแสนพิเศษบนเรือล่องแม่น้ าสุดหรู พร้อมบริการแชมเปญเย็นๆ บน
เรือ โดยตลอดทาง ท่านจะได้เห็นอาคารต่างๆ ที่สวยงามตลอดริมแม่น้ าขนาดกันไป ซึ่งแม่น้ าดานูบที่

บูดาเปสต์นั้น หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เป็นเมืองท่ีสวยที่สุดที่แม่น้ าดานูบไหลผ่าน” 
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จากนั้น พาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ (Castle Hill) เนินเขาริมแมํน้ําดานูบอันเป็นที่ตั้งของ 

พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอัส และ ป้อมชาวประมง เรียงกันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูกสร๎าง

ขึ้นตั้งแตํในปี 1265 ในสมัยของพระเจ๎าเบลําที่ 4 ของราชวงศ์อาปาร์ด แตํถูกสร๎างเพิ่มเติมและบูรณะมาเรื่อยๆ ถือเป็น

พระราชวังหลวงของพระราชวงศ์ทั้งหมดของฮังการี ปัจจุบันได๎ปรับปรุงเป็นหอศิลป์แหํงชาติและพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์บูดาเปสต์ ถัดไปทางตอนเหนือของเนินเขา  

พาท่านชม บริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทิอัส (Mantius Church) ถือวําเป็น

สิ่งปลูกสร๎างแหํงแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลล์แหํงนี้ สร๎างตั้งแตํในปี 1015 และได๎รับการบูรณะด๎วยศิลปะ 

โกธิคในชํวงศตวรรษที่  14 ถือเป็น 1 ใน 7 

มหาศาสนสถาน ในยุคกลางของฮังการี สร๎าง

โดยพระเจ๎าสตีเฟ่น กษัตริย์พระองค์แรกของ

ฮังการี เดิมชื่อวํา The Church of Our Lady 
กํอนเปล่ียนตามชื่อของพระเจ๎าแมนทิอัส ซึ่ง

ได๎ใช๎สถานแหํงนี้ประกอบพระราชพิธีอภิเษก

สมรสของพระองค์ถึง 2 ครั้ง โดยโบสถ์จะ

ตั้งอยูํในบริเวณป้อมชาวประมง ที่สร๎างขึ้นเพื่อ

ฉลองการครบรอบ 1,000 ปี ของการกํอตั้ง

ประเทศฮังการี ในปี 1896 ลักษณะของป้อม

นั้นเป็นทรงสูงแหลม มาจากลักษณะกระโจม

ซึ่งเป็นที่พักของชาวประมงแม็กยําร์ในอดีต 
ทํานจะได๎ดื่มด่ํากับวิวของแมํน้ําดานูบและอาคารของฝ่ังเปสต์ 
ที่มีไฮไลท์สําคัญ เดํนตระหงํานกวําอาคารอื่นๆ นั่นคือ อาคาร 

รัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) ซึ่งถือ 

ว่า เป็น 1 ใน 3 อาคารรัฐสภาท่ีใหญ่ที่สุดในโลก คู่กับ ที่ 
ลอนดอน และวอชิงตัน ดี.ซี. 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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นําทํานมุํงหนา๎ไปสูํ สาธารณะรัฐสโลวัก (Slovak Republic) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ที่เมืองหลวง บราทิ

สลาวํา (Bratislava) เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่แมํน้ําดานูบ แมํน้ําสายสําคัญของยุโรปไหลผําน และเป็นเมืองโปรดของ

พระนางมาเรีย เทเรซาํ อีกด๎วย  

ให๎ทํานแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาว่า 

(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทสําคัญของ

เมือง ในอดีตเคยถูกใชเ๎ป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี 

และเป็นป้อมปราการดํานสําคญัที่ไว๎สําหรับปอ้งกัน

ข๎าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ด๎วย

ความได๎เปรียบทางดา๎นยุทธศาสตร์จากการที่ตัวปราสาท

ตั้งอยูํบนสูง จงึสํงผลให๎ทํานจะได๎ชมวิวที่สวยงดงามยาม

เย็นที่แมํน้ําดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศ

เอื้ออํานวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบของประเทศฮังการี

ได๎อีกด๎วย ปัจจุบันถูกใช๎เป็นทีท่ําการของรัฐบาล 

จากนั้น  พาท่านเดินชม ย่าน Oldtown ของบราทิสลาวาํ  

ที่เป็นที่ตั้งของ อาสนวิหารเซ็นท์มาติน (St.Martin's Cathedral) Michael's Gate และประติมากรรมที่เป็น

เอกลักษณ์นํารักๆตลอดทาง เชํน Man at work Schöne Náci Napoleon's Army Soldier 
ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

ที่พัก  HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 
วันที่สี ่ ปราก • ปราสาทปราก • อาสนวิหารนักบุญวีตัส • ถนนทองคํา • สะพานชาร์ล • ยํานเมืองเกํา • นาฬิกาดาราศาสตร์

 (เช๎า/กลางวัน/ - )            
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําทํานสูํเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ที่ เมืองปราก (Prague) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ชมเสนํห์ที่

หลายคนยกยํองวําเป็นเมอืงทีส่วยที่สุดของยุโรปตะวันออก ใหท๎ํานได๎ใช๎เวลาเต็มที่ที่เมอืงแหํงนี้ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 พาท่านชม ปราสาทลําดับที่ 1 ของประเทศ ที่ ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที่สร๎างมากวํา 1,200 ปี 

Guinness World Records ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 

ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮิเมียน ปัจจุบันใช๎เป็นทําเนียบประธานาธิบดี สูงเดํน

ตระหงํานอยูํบนเขาทางฝ่ังตะวันตกของแมํน้ําวอลตาวํา  
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ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสร๎างมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ อาสนวิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus 

Cathedrals) โบสถ์คริสต์แหํงแรกของปราก สร๎างขึ้นตั้งแตํปี ค.ศ. 925 สร๎างขึ้นเพื่ออุทิศให๎แกํนักบุญวีตัส ผ๎ูสละชีวิต

ในชํวงยุคโรมันราวปี 303 กํอนที่พระเจ๎าคอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให๎นี้ใช๎เวลาในการสร๎าง

กวํา 600 ปี ภายในจะประดับด๎วยกระจกสีและ Rose Window หน๎าตํางที่ออกแบบให๎เป็นรูปคล๎ายกับดอกกุหลาบ 

จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไมํแพ๎กัน นั่นคือ ถนนทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตุที่ได๎ชื่อวําถนนทองคํานั้น 

เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พํานักของเหลําชํางทองอาศัยอยูํเป็นจํานวนมาก แตํลักษณะของบ๎านเรือนที่ทํานจะเห็นใน

ปัจจุบันนั้น มาจากพระราชดํารัสของพระนางมาเรีย เทเรซํา มหาจักพรรดินีของออสเตรีย ที่ให๎บูรณะให๎มีความสวยงาม 

 

น าท่านชม สะพานชาร์ล (Charle Bridge)  
สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โดํงดังที่สุดของ 
เมืองเชื่อมฝั่งเมืองเกําและเมืองใหมํที่ถูกแบํง 
ด๎วยแมํน้ําวอลตาวําเข๎าด๎วยกัน สะพานแหํงนี้ 
เริ่มกํอสร๎างในปี 1357 ใช๎เวลาในการสร๎าง 
มากกวํา100 ปีกวําจะแล๎วเสร็จ เดิมทีชื่อวํา  
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Stone Bridge หรือ Prague Bridge และมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 
 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกว๎างเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถํายรูปที่ทํานต๎องไมํพลาดด๎วย

ประการทั้งปวง ไมํไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สําคัญของยํานนี้นั่นคือ การชม

นาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซึ่ง ถือเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่

เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังท างานได้อยู่ ถูกสร๎างขึ้นตั้งแตํปี 1410 

เทํากับวําตอนนี้มีอายุมากกวํา 600 ปีแล๎ว สํวนประกอบของนาฬิกา มี

อยูํสามสํวนหลักๆ ได๎แกํ หน๎าปัดที่แจ๎งเกี่ยวกับดาราศาสตร์ การ

อธิบายตําแหนํงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนท๎องฟ้า และ

แสดงรายละเอียดอื่นอีกเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ในทุกๆ ต๎นชั่วโมงนั้นจะมี

ตุ๏กตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ทํานปรากฏขึ้นพร๎อมกับเสียงระฆัง 

ตั้งแตํเวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวัน บริเวณใกล๎เคียงยังเป็นที่ตั้งของ 

Church of Our Lady before Týnถือเป็นโบสถ์หลักของยํานเขต

เมืองเกํา สร๎างขึ้นด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต๎น กํอนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษตํอมา 

ภายในโบสถ์มีไปป์ออร์แกนที่เกําแกํที่สุดในกรุงปราก สร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1673   
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ค่ า  อิสระอาหารค่ า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว 

ที่พัก  HOTEL DUO หรือเทียบเท่า 

วันที่ห๎า เช๎สกี้ ครุมลอฟ • ปราสาทเชส๎กี้ ครุมลอฟ (ด๎านนอก) • เมืองซาลบวร์ก • พระราชวงัและสวนมิราเบล • ถนน 

Getreidegasse • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • ประติมากรรม Sudliche Dombogen   (เช๎า/กลางวัน/เย็น)            
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น มุํงหน๎าสูํสาธารณรัฐเช็ก สูํ เมืองเช้สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไขํมุกแหํงโบฮิเมียน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 

2.3 ชม.) เป็นอีกเมืองสวยที่พลาดไมํได๎ ด๎วยเอกลักษณ์ที่บ๎านเรือนมีหลังคาสีส๎ม มีแมํน้ําวอลตาวําพาดผํานเป็นรูป

คล๎ายๆ หยดน้ํา ทําให๎เกิดภูมิทัศน์ที่งดงาม พาท่านชม ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ด้าน
นอก ปราสาทที่ใหญํเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งถือวําใหญํมากหากเทียบกับขนาดเมือง นอกจากนั้นเมืองนี้ยังได๎รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1992 อีกด๎วย  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นําทํานสูํเมืองบ๎านเกิดของคีตกวีเอกที่โดํงดัง

ที่สุดคนหนึ่งของโลกนาม ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส 

โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) 

เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) (ใช๎เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่มีความหมาย

วํา ปราสาทเกลือ เนื่องด๎วยสมัยกํอนนั้นเกลือ

ถือเป็นวัตถุดิบลํ้าคํา มีราคาเทียบเทํากับ

ทองคํา และที่นครแหํงนี้นั้นมีเหมืองเกลือ

ขนาดใหญํ ทําให๎สภาพทางเศรษฐกิจในซาลบ

วร์กเฟื่องฟูมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว 

น าท่านชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร๎างขึ้นตั้งแตํปี 1606 

โดยเจ๎าชายอาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึ่งรับสั่งให๎สร๎างพระราชวังขึ้นเพื่อ Salome Alt หญิงผ๎ูเป็นที่รักของพระองค์ 

โดยคําวํามิราเบล มาจากคํา 2 คํา คือ admirable ที่แปลวํานําชื่นชม และ คําวํา beautiful ที่แปลวําสวย จึงมีความหมาย

โดยรวมวํา ความโสภาที่นําอภิรมย์ ดั่งความโรแมนติกอันเป็นเหตุแหํงการสร๎างพระราชวังแหํงนี้ โดยถือ เป็น 1 ในฉาก

ถํายทําภาพยนต์เพลงชื่อก๎องโลกอยําง The Sound Of Music ที่ฉายในปี 1965 นําแสดงโดย จูลี่ แอนดรูว์ กับเพลงที่โดํง

ดังอยําง “Do Re Mi”  

น าท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนน Getreidegasse โดยถนนแหํงนี้ ในวันที่ 27 มกราคม ปี 1756 ณ 

บ๎านเลขที่ 9 โมสาร์ท เอกกวีที่โดํงดังที่สุดในซาร์ลบวร์กได๎ถือดําเนินขึ้น ซึ่งเขาได๎ใช๎ชีวิตอยูํที่บ๎านหลังนี้กวํา 20 ปี กํอน

ย๎ายไปยังเมืองหลวงที่เวียนนา โมสาร์ทได๎ใช๎ตัวโน็ตรังสรรค์ทํานองบทเพลงอมตะ แตํเป็นที่นําเสียดายที่เขามีโอกาสได๎

ประพันธ์เพลงเพียง 35 ปี ก็ต๎องจบชีวิตลง 
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ถัดไปนั้นเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จัตุรัสที่รวมสถานที่สําคัญของเมือง ไมํวําจะเป็น อาสน์วิหารซา

ลบวร์ก พระราชวังเรสซิเดนท์ รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี้ทํานจะสามารถเห็น 

ป้อมโฮเฮนซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได๎อยํางชัดเจน 
ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก  BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART SALZBURG หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ฮัลล์สตัท • กรุงเวียนนา • ถนนสายวงแหวน Ringstrasse  • พระราชวงัโฮฟบวร์ค (ด๎านนอก) • ถนนคาร์ทเนอร์ • 

อาสนวิหารสเตฟาน  (เช๎า/กลางวัน/เย็น)            
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาทํานเดินทางไปยังหมูํบ๎านมรดกโลกที่ได๎รับการขนานนามวํา เป็นหมูํบ๎านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก ฮัลล์สตัท 

(Hallstatt) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่อยูํทํามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยูํในรัฐอัปเปอร์

ออสเตรีย มีประชากรไมํถึง 1,000 คน แตํมีนักทํองเที่ยวเดินทางมาเยือนกวํา 800,000 คนตํอปี ด๎วยทัศนียภาพตระการ

ตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์รํวมกันประกอบขึ้นทําให๎ เป็นสถานที่ที่เป็น The Must ของยุโรปตะวันออก เลยทีเดียว 
ให๎ทํานอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
นําทํานมุํงหน๎าสูํ กรุงเวียนนา (Vienna) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรี

คลาสสิค เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพํานักในยุคที่รุํงเรืองของชีวิต 
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนที่ตัดผํานอาคารสําคัญของเวียนนาอยํางมากมาย ไมํวําจะเป็น โรง

ละครโอเปร่าเวียนนา พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาคารรัฐสภา ตลอดจนถึง มหาวิทยาลัยเวียนนา อาคารเหลํานี้นั้น

ได๎รับการบูรณะภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํแม๎จะสร๎างใหมํขึ้นมา ทางการก็ยังคงสถาปัตยกรรมในแบบ

ดั้งเดิมอยูํ  แวะถ่ายรูปหน้า พระราชวังโฮฟบวร์ค (Hofburg Palace) ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชวังหลวงของ

ราชวงศ์ โดยในปัจจุบันบางสํวนได๎ปรับแตํงให๎เป็นที่พํานักและทําเนียบประธานาธิบดีแหํงออสเตรีย ในครั้งพระบาทสาม

เด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสยุโรปครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ.2440 ได๎มาประทับที่พระราชวังแหํงนี้ 

โดยในครั้งนั้นตรงกับรัชสมัยของพระเจ๎าฟรัน โจเซฟ แหํงราชวงศ์ฮอฟบวร์ค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
จากนั้น พาท่านสู่ ถนนคนเดินแห่งแรกๆ ของยุโรป ที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ที่มีมาตั้งแตํในสมัยโรมัน เป็น 

1 ใน ถนนที่มุํงสูํกรุงโรมในสมัยนั้น เป็นที่รู๎จักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum กํอนจะถูกพัฒนามาเป็นถนน

สายช๎อปปิ้งในชํวงศตวรรษที่ 19 แม๎อาคารบ๎านเรือนสํวนมากจะถูกทําลายในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํทางการก็ได๎
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สร๎างตึกรามบ๎านชํองที่รูปแบบเดิม เพื่อคงเสนํห์แหํงถนนสายนี้ไว๎อยํางสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังมี  ศาสนสถานที่สําคัญ

บนถนนแหํงนี้อีกจุดหนึ่ง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral) โบสถ์เกําแกํที่อยูํมาตั้งแตํปี 1160 

ตัวอาสนวิหาร สร๎างด๎วยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กว๎าง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังทั้งหมด 23 ใบ ใบ

ใหญํที่สุดชื่อวํา ระฆังพุมเมริน ที่มีน้ําหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆังแบบแกวํงที่ใหญํที่สุดในออสเตรีย และเป็น

อันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปีเตอร์ ของเยอรมันเทํานั้น กลําวกันวําบิโทเฟ่นรู๎ตัววําตนสูญเสียการได๎ยินเพราะวํา

เมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแหํงนี้แล๎วเห็นนกบินออกจากหอระฆัง แตํกลับไมํได๎ยินเสียงระฆังเหมือนเคย 
ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการด้วยหมูทอด schnitzel สไตล์ออสเตรียขนานแท้ 
ที่พัก  EVENTHOTEL PYRAMIDE AND CONGRESS CENTER หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด พระราชวงัและสวนเชินน์บรุน • ตลาดแนชมาร์ก  • ถนนคาร์ทเนอร์  • อาสนวิหารสเตฟาน  • Fashion Outlet 

Parndorf   ( เช๎า / - / - ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูร๎อนของ

ราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร๎างแบบบาโรก คําวําเชินน์บรุน นั้น มีความหมายวํา น้ําพุร๎อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่ม

สร๎างในชํวงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ๎าแม็กซีเมเล่ียนที่ 2 ได๎ซื้อที่ดินบริเวณนี้ แตํตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร๎างและ

ตํอเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซํา โดยมีพระราชประสงค์ให๎มีความยิ่งใหญํและสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์

ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด๎วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได๎มีการใช๎สีเหลืองโทนพิเศษตกแตํงด๎านนอกของ

พระราชวัง และตํอมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได๎ชื่ออยํางเป็นทางการวําสีเหลืองเทเรซํา  
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จากนั้น พาท่านชม ตลาดแนชมาร์ก (Naschmarkt) ตลาดกลางที่เปรียบเสมือนดั่งครัวของเวียนนา อัดแนํนไปด๎วยวัตถุดิบ

นานาชนิด ทั้งเนื้อสัตว์ อาหารทะเล Cold Cut ผัก ผลไม๎ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมาย รวมไปถึงร๎านอาหารในแบบที่

ชาวเวียนนารับประทานกันเป็นชีวิตประจําวัน โดยตลาดแหํงนี้เปิดทําการมาตั้งแตํศตวรรษที่ 16 แรกเริ่มนั้นขายเฉพาะ

นม จนตํอมาได๎มีผลิตผลทางการเกษตรเข๎ามาจําหนํายในชํวงศตวรรษที่ 18 และขยายตัวมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันมี

ร๎านค๎าจําหนํายสินค๎าตํางๆ มากกวํา 120 ร๎านเลยที่เดียว ให้ท่านอิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวันตาม

อัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและอรรถรสที่ครบถ้วนในการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Naschmarkt ปิดท าการในวันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์อาจมีการสลับวันเที่ยวเพื่อให้
ท่องเที่ยวได้ครบตามโปรแกรมท่ีระบุ) 

จากนั้น พาท่านแวะถ่ายรูปด๎านหน๎า พระราชวังเบลเวเดียร์ (Schloss Belvedere) พระราชวังสไตล์บาโรกที่ถูกสร๎างขึ้นใน

ปี 1663 เพื่อใช๎เป็นพระราชวังฤดูร๎อนของเจ๎าชาย Eugene Of Savoy ซึ่งมีเชื้อสายจากราชวงศ์ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นแมํ

ทัพในการปราบกองทัพออตโตมัน ซึ่งเขามารุกรานจักรวรรดิอออสตรีย-ฮังการี ซึ่งนอกจากตัววังแล๎ว ยังมีสวน และ

ลานน้ําพุที่ถูกออกแบบให๎มีความสวยงามเข๎ากับตัวอาคารเป็นอยํางยิ่ง ไปยัง Fashion Outlet Parndorf (ใช๎เวลา
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เดินทางประมาณ 1 ชม.) พรีเมี่ยมเอ๎าท์เลทที่ให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เนมอยํางอิสระ ไมํวําจะเป็น เสื้อผ๎า 

กระเป๋า รองเท๎า นาฬิกา ก็มีให๎ได๎เลือกสรร 
อิสระอาหารค่ า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว 
สมควรแกํเวลา นําทาํนเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติเวยีนนา (Flughafen Wien) เพื่อให๎ทํานได๎มีเวลาทําการคืน

ภาษี (Vat Refund) 

22.45 น. ออกเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK126 **บริการอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครื่อง ** 

วันทีแ่ปด  ทําอากาศยานนานาชาติเวียนนา         ( - / - / - ) 

06.20 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 

ให๎ทํานผํอนคลายอริยบทระหวํางรอเวลาเปล่ียนเครื่อง 

08.45 น. ออกเดินทางสูํอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK370 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** (ใช๎เวลา

เดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 
**เดือนพ.ย.** 

09.30 น. ออกเดินทางสูํอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK372 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** (ใช๎เวลา

เดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 
18.15 น. ถึงทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด๎วยความประทับใจ 

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

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 
 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe Light 8 วัน 5 คืน 
 ฮังการ ี- บราทิสลาว่า - เช็ก - ออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-

11 ปี พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 

ปี พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 

18 ต.ค. 62 25 ต.ค. 62 EK377 / EK111 

EK126 / EK370* 

59,900 52,900 47,900 8,000 

09 พ.ย. 62 16 พ.ย. 62 55,900 49,900 45,900 8,000 
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02 ธ.ค. 62 09 ธ.ค. 62 57,900 51,900 47,900 8,000 

** คณะเดินทางจํานวน 25 ทํานตํอกรุ๏ป** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK (BKK-BUD/VIE-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ๎าหน๎าที่คํะ 100,000 – 150,000 
ในกรณีลูกค๎ามีตั๋วแล๎ว EK (BKK-BUD/VIE-BKK) หักออก 19,500 

 
อัตราคําบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร๎อมกรุ๏ป (BKK-BUD/VIE-BKK) สายการบินเอมิเรตส์ Emirate 
Airlines (EK)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํง 
 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตํอ 1 ใบ 
 คําที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห๎องละ 2 ทําน) 
 คําอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทําน 
 คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คํามัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 ทิปสําหรับคนขับรถและไกด์ท๎องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ทําน/วัน 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล คุ๎มครองเฉพาะกรณีที่ได๎รับอุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ไมํ

คุ๎มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํคุ๎มครองโรคประจําตัวของผ๎ูเดินทาง 
 

อัตราคําบริการไมํรวม 
 ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จําย 3% 
 คําวีซําเชงเก๎น 3,500 บาท / ทําน 
 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผ๎ูถือพาสปอร์ตตํางชาติ 
 คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตํอทําน 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 
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 คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัทฯ 
 คําทิปไกด์ หัวหน๎าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วัน  900 บาท/ทําน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 25 ทํานขึ้นไป กรณีไมํถึง 25 ทําน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาคําทัวร์เพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหนา๎ 25 วันกํอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ลํวงหนา๎ กํอนการเดินทาง พร๎อมชาํระมัดจาํ 30,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน

มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระกํอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต๎องทาํกํอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะตอ๎งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใชจ๎ํายที่ไมํสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ได๎ตามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ทํานมีเดินทางบินภายในประเทศและต๎องออกตั๋วภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทกุครั้ง

กํอนทําการออกตั๋วหรือชาํระคาํทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าหาก

เกิดข๎อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อยํางน๎อย 40-45 วัน กํอนวันเดินทางที่ระบุไว๎ เนือ่งจากมีผลในการจองคิววีซาํ ในกรณีที่ทํานทํา

การจองเข๎ามาลําช๎ากวําที่กําหนดไว๎ รบกวนสอบถามทางเจา๎หน๎าที่อีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน๎าพาสปอร์ตและใบกรอกขอ๎มูลคําร๎องในการขอยื่นวีซาํสํงกลับมา เพื่อกรอก

ข๎อมูลขอคิวในการยื่นวีซํา 
8. กรณีทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็น

การพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงือ่นไข ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบ

ทุกกรณ ี
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โรงแรมที่พักและสถานทีทํองเทีย่ว 
 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผ๎ูใหญํ 3 ทําน บริษัทฯขอแนะนําให๎

ทํานเปิดห๎องพักเป็นแบบ 2 ห๎อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญํกับเตียงพับเสริม หรือไมํมีห๎องพัก

แบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพักเด่ียวด้วยตัวท่านเอง 
 การวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมจะมีความแตกตํางกัน อาจทําให๎ห๎องพักแบบเดี่ยวSingle ห๎องคูํ Twin/Double อาจจะไมํ

ติดกันหรืออยูํคนละชั้น 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการ

ออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 
 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปล่ียนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปสํวนมากจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูํในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะใน

ฤดูร๎อนเทํานั้น 
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในชํวงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหลํานี้ ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า หากทราบเวลาที่แนํนอนกํอนเดินทาง 
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผ๎ูเดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผ๎ูมีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ทํองเที่ยวเทํานั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ๎งมีอายุเหลือใช๎งานไมํนอ๎ยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํรับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถเดินทางได๎) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท๎วง,การนัดหยุดงาน, 

การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรอืออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมอืง หรือ เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไข

นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทํองเที่ยว (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร์) 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทาํนใช๎บริการของทางบรษิัทฯ ไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบางรายการ,ไมํทานอาหารบางมื้อ, 

เพราะคําใช๎จํายทกุอยํางทางบรษิัทฯได๎ชําระคาํใช๎จาํยให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอนเดินทางเรียบรอ๎ยแล๎วเป็นการ

ชําระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเขา๎ประเทศที่ระบุไว๎ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมํคืนคําบริการไมํวาํกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมํสามารถเปล่ียนชื่อได๎

หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคําน้ํามันหรือคําเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลําว 
 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวํา

ทํานได๎ยอมรับในเงือ่นไขข๎อตกลงตํางๆ ที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้แล๎วทั้งหมด 
 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจาํกับสายการบินหรอืผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคาํทัวร์ทัง้หมด 
 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไมํตรงกับใบหน๎าปัจจุบัน ถึงจะยังไมหํมดอายุก็ตาม อาจทําให๎ทาํนโดนปฎิ

เสธการเข๎าและออกประเทศได ๎เชํน ศัลยกรรม ผําตัดขากรรไกรที่ทําให๎ใบหน๎าเปลี่ยนไป ดังนั้น ทํานต๎องทําพาสปอร์ตเลํมใหมํกํอน

ทําการจองทวัร์  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมํอนุญาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกอํนการจองทัวร์วําทาํนสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได๎หรอืไมํ ถ๎าไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ รวมถึงรายละเอียดอายุ

ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณีใช๎หนังสอืเดินทางราชการ(เลํมน้ําเงิน)เดินทางเพือ่การทอํงเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทาํนถูกปฏิเสธในการเข๎า-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง** 
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เอกสารการขอวีซําเชงเก๎น  (ประเทศออสเตรีย) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเลํมปัจจุบันที่มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และมีหน๎าวํางไมํน๎อยกวํา 3 หน๎า  ถ๎ามีหนังสือเดินทางเลํมเกํา ที่เคยได๎รับวี

ซําจากประเทศในกลํุมเชงเก๎น หรือวีซําประเทศ อื่นๆ ให๎ทํานแนบมาด๎วย 

2. รูปถํายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไมํเกิน 6 เดือน  ห๎ามถํายด๎วยตัวเอง   
รูปจะต๎องเป็นภาพหน๎าตรง  กรุณารวบผมให๎เห็นใบหน๎าให๎ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข๎าง   ห๎าม

สวมแวํนหรือเครื่องประดับ ไมํใสํคอนแทคเลนส์   ห๎ามสวมแวํน และห๎ามตกแตํงภาพจาก

คอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถํายของทํานกับวีซํา ที่ทํานเคยได๎รับย๎อนหลงไป 

6 เดือน หากพบวําทํานใช๎รูปถํายเคยมีวีซําที่เกิน 6 เดือนแล๎ว ทํานต๎องถํายรูปใหมํ และโปรดเลือก

เสื้อผ๎าที่ไมํซ้ํากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข๎มงวดเรื่องรูปถํายมาก หากทํานไมํปฏิบัติตามข๎อกําหนด ทํานอาจต๎องเสียเวลาไป

ถํายรูปและต๎องมาแสดงตัวใหมํในการยื่นวีซํา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบ๎าน (กรุณาถํายหน๎าแรกที่มีรายละเอียดบ๎านเลขที่มาด๎วย) 

5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยํา,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ํากวํา 18 ปี )  

7. หลักฐานการทํางาน 

 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นเจ๎าของกิจการ : ใช๎หนังสือจดทะเบียนบรษิัทฯ ที่มีรายชือ่ผ๎ูประกอบกิจการ  (คัดลอกไว๎ไมํเกิน 1 

เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซํา)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นเจ๎าของร๎านค๎า : ใช๎ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผ๎ูเป็นเจ๎าของรา๎นค๎า (ทพ.4), (พค. 0403) 
 กรณีผ๎ูเดินทางเป็นพนักงานบรษิัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจรงิ) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่

พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ตําแหนํง เงินเดือน  ระยะเวลาวําจ๎าง  วันที่ได๎รับอนุมัติให๎ลา  (ให๎ใช ๎“TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไมํต๎องระบุชือ่สถานทูตในการยื่น ) 

 กรณีที่เป็นข๎าราชการ: ใช๎หนังสือรับรองจากหนํวยงานที่สังกดั(มีอายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซํา) 
 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ต๎องแนบสําเนาบัตรข๎าราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต๎องมีหนังสอืรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวํากาํลังศึกษาอยูํ และระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็น

ภาษาอังกฤษ(มีอายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซํา) 
 อาชีพอสิระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายได๎ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีที่ เด็กอายุต่ํากวํา 20  ปี ** 
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กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมํใชํบิดาและมารดา บิดาและมารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรือ

อําเภอ เทํานั้นและให๎ระบุวํา ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อยํางไรกับครอบครัว 
 เดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎ ระบุวํา มารดา

ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
 เดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให๎โดยที่วําการเขตหรืออําเภอเทํานั้นและให๎ ระบุวํา มารดา

ยินยอมให๎เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 ในกรณีที่บิดามารดา ได๎แยกทางกันนั้น จําเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต๎องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต๎องทางกฏหมาย ( 

ป.ค. 14 ) พร๎อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ ถ๎าในกรณีทะเบียนหยํา ระบุชัดเจนวํา ผ๎ูเยาว์ อยูํอํานาจการปกครอง ของ บิดา 

หรือ มารดา ก็ใช๎แทนกันได๎ พร๎อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พร๎อมใบสูติบัตร ของผ๎ูเยาว์ เพื่อใช๎ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์ 

8. หลักฐานทางการเงิน   

สําเนา BOOK BANK สํวนตัวย๎อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึ่งจะต๎องเป็นบัญชี

เดียวกันเทํานั้น ดังนี้ 

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

สถานทูต) โดยต๎องเป็นฉบับจริงและระบุจํานวนเงินมี ซึ่งจะต๎องออกจดหมายมาไมํเกิน  30   วันนับจากวันที่จะยื่นวีซํา พร๎อม

ทั้งสําเนา BOOK BANK ย๎อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต๎องมี 6 หลักขึ้นไป ตํอ 1 ทําน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือน

ปัจจุบันที่ยื่นวีซํา (ต๎องมีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ ห๎าม!!! ทําการโอนเงินเข๎าไปเป็นยอดใหญํในครั้งเดียวกํอนการยื่นวีซํา

เด็ดขาด!) 

● กรณีเงินฝากประจํา ที่ไมํสามารถปรับยอดได๎ ทํานต๎องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดย

ให๎ธนาคารระบุวําทํานมีเงินคงอยูํในบัญชฝีากประจํา (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น) และในการขอหนังสือรับรอง

ต๎องมีอายุไมํเกิน 30 วัน นับจากวันที่ได๎คิวยื่นวีซํา และ ให๎แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําย๎อนหลังมาด๎วย 

(สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 

 ในกรณีที่มีผู๎รับรองคําใช๎จําย ต๎องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

● จดหมายจากผ๎ูรับรองคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษเทํานั้น) 

● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผ๎ูเดินทางกับผ๎ูรับรองคําใช๎จําย เชํน ทะเบียนบ๎าน, สําเนาทะเบียนสมรส 

        -  พํอ, แมํ สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎บุตรได๎ 
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- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให๎กันและกันได๎ 

- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไมํได๎จดทะเบียนสมรสและไมํมีบุตร ไมํสามารถรับรองคําใช๎จํายให๎กันได๎ 

- ปู,่ ยํา, ตา, ยาย ไมํสามารถรับรองคําใช๎จํายให๎หลานได๎ 

●  กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย๎อนหลัง 6 เดือน ของผ๎ูรับรองคําใช๎จํายพร๎อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไ มํ

เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซํา)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให๎โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต๎องระบุชื่อผ๎ูเดินทาง ที่

ต๎องการจะรับรองคําใช๎จําย 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต๎องนําติดตัวมาในวันที่ต๎องสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ํากวํา 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ให๎ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซํา 

 เวลาการอนุมัติผลวีซําจะอยูํ  10-15 วัน ทําการ ไมํรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณีอาจ

ใช๎ระยะพิจารณานานกวําที่กําหนด         
 ระหวํางพิจารณาไมํสามารถดึงเลํมออกมากํอนได๎ 
 คําแปลเอกสารทุกอยํางไมํรวมอยูํในคําดําเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัท

เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น ข๎อมูลและเอกสารทุกอยํางต๎องเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไมํผํานทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศออสเตรีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

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

ช่ือ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปล่ียนชื่อ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

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

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

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

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  รหัสไปรณีย์ .............................................. 

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

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วันเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................ 

สถานที่เกิด......................................................................... อายุ ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

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

1. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกดิ....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกดิ....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกดิ....................................................... 

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

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................................... 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................... 
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3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................. 

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดับการศึกษา ....................................................... สถานที่จบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวัติการท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

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

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

ลักษณะงานทีท่ า ............................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ที่อยู่/ADDRESS : .......................................  หมู่ที่................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...........................................                 
อ าเภอ/เขต................................................ จังหวัด .........................................................  รหัสไปรณีย์ .......................................................... 

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

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทตูประเทศอะไร...........................................................................................................  

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

(ดูได้จากตราประทบั ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุม่ประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม ่                           เคย                                      ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถกูปฎิเสธ  ........................................................................................................................................... 

 ชื่อ/นามสกุล ผุ้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................. 

ที่อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที่................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง..........................................                    
อ าเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ..................................................  รหัสไปรณีย์ ..................................................... 

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

 

 
 


