
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
ออสเตรยี เยีย่มบา้นเกดิของนกัดนตรชีื่อดงั โมสารท์  เทีย่วเมอืงหลวงทีม่สีถาปัตยกรรมสวยงาม  

  ทัง้พระราชวงัฮอฟบวรก์ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน โรงโอเปร่าแห่งเวยีนนา และ เมอืงเมอืงซาลซบ์ูรก์ 

เชก็  ชมเมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ  

  เมอืงปรากทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

สโลวาเกยี เมอืงบราตสิลาวา ปราสาทบราตสิลาวา โบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ มหาวหิารเซนต์มารต์นิ 

ฮงัการ ี  เมอืงบูดาเปสต ์ การล่องเรอืชมความงามของแม่น ้าดานูบ และชมสถปัตยกรรมอนัสวยงาม 

 

 

 

 



 
 

เดินทางโดยสายการบิน EVA AIRWAYS 

น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องรวม 46 kg. / CARRY ON 7 kg 
(สามารถโหลดกระเป๋าได ้2 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 kg) 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ ราคา 

เดก็ 0-2 ปี 

 

เดก็ 2-11 ปี  

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ัง่ 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  

>> ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวซี่าและค่าบรกิาร 5,500 บาท << 

 

FLIGHT 

BR061 BKK-VIE   02:20-08:35 

BR062 VIE-BKK   18:35-10:00 

 

 

 

23.00 น.  พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์J 
สายการ  บนิ EVA AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออก
บตัรทีน่ัง่โหลดสมัภาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพฯ - ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  



 
 

 
 
 
 
 
02.20 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR061 
23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวยีนนา ประเทศ

ออสเตรยี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ
พธิกีารทางศุลกากร จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่ เมอืง 
Melk (ระยะทาง 109 กม. / 1 ชม. 30 นาท)ี เพือ่ถ่ายภาพ
ด้านนอก  กบั Melk Benedictine Abbey สร้างอยู่เหนือ
แม่น ้าดานูบ ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของที่นี้คอืมคีวามยาว
รวม 325 เมตร อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกพร้อมด้วยโบสถ์ที่มี
ฝาแฝดสูงตระหง่านอยู่เหนือระเบียงครึ่งวงกลม ประตู
ทางเข้าที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาบข้างด้วยรูปปั้นของ St. Koloman และ St. 
Leopold ถอืเป็นโบสถบ์ารอ็คทีด่ทีีสุ่ดทางตอนเหนือของเทอืกเขาแอลป์  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 
น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) 
(ระยะทาง 202 กม. / 3 ชม.) เมอืงที่ตัง้ อยู่รมิทะเลสาบ 
โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน 
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี
ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่า
เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูปสวยๆที ่เซน็ทรลัสแควร ์(Central Square Marktplatz) จตัุรสั
กลางเมอืงที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรนิิตี้ที่แสดงเรื่องราวและเอกลกัษณ์ของเมอืงและยงัเป็นสถานที่จดังาน
เทศกาลต่างๆดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลซ์บูรก์ (Salzburg)  (ระยะทาง 71 กม. / 1 ชม. 30 นาท)ี 
มวีวิทวิทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของออสเตรยี เนินภูเขาหญ้า สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง  ทีม่ชีื่อเสยีงใน
เรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รบัการอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซร์ก์ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าซาลซคั (Salzach) และ 
มอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นัน้กค็อื โมสารท   

วนัท่ีสอง     ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา-เมือง Melk-Melk Benedictine 
Abbey-เมืองฮลัลส์ตทัท์-เซน็ทรลัสแควร-์เมืองซาลซ์บูรก์                                                                                           

 อาหาร เท่ียง,เยน็ 



 
 

เยน็     รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที2่) 
   ทีพ่กั : Holiday Inn Salzburg City 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
   (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที3่) 

จากนั ้นน าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) สวน
ดอกไม้ สุดแสนโรแมนตกิสไตล์ฝรัง่เศส ที่ได้ชื่อว่าร่มรื่นและ
สวยงามทีสุ่ดในออสเตรยี สวนมริาเบลตัง้อยู่ภายในพระราชวงั
มิราเบลภายในตกแต่งและออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนใน
รูปแบบเรขาคณิตสไตล์บาโรก (baroque)  และแต่งด้วยพนัธุ์
ไม้หลากสี อีกทัง้ยังมีรูปปั้นออตตาวิโอ มอสโต (Ottavio 
Mosto)  รูปปั้นที่สะท้อนถึง ดิน น ้า ลม ไฟ และรูปปั้นคนตวั
เล็กในสวนที่จ าลองมาจากคนจรงิในสมยั ค.ศ.1700 รวมถึง
น ้าพุม้าปีกาซัส (The Pegasus Fountain) น ้าพุที่สะ ท้อนค
วามเป็นยุโรปรวมถึงร่อยรอยทางศิลปะที่โดดเด่นและน่า
หลงใหล นอกจากนี้ภายในยงัมทีศันียภาพและบรรยากาศที่
สวยงาม ด้วยสสีนัแห่งไม้ดอกที่พร้อมใจบานสะพรัง่สวยงาม
ดุจภาพวาด อีกทัง้ฉากหลงัของไม้ดอกนานาพนัธุ์ที่ปรากฏ
ย อ ด วิ ห า ร แ ล ะ ป้ อ ม ป ร า ก า ร โ ฮ เ ฮ น ซ า ล บ ว ร์ ก 
(Hohensalzburg) บนยอดเขา ความสวยงามดังกล่าวช่วย
สร้างบรรยากาศ ความมชีวีติชวีาจนได้เป็นส่วนหนึ่งในฉากคลาสสกิของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music 
ภาพยนตรท์ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นต านานของภาพยนตรฮ์อลลวีดู (Hollywood) บา้นเกดิของโมสารท์ (Mozart Birthplace) 
อาคารสเีหลอืง คอืบา้นเลขที9่ เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิและเขาอาศยัอยู่ในบา้นหลงันี้ โดยตอนแรกครอบครวัโม
สารท์เช่าหอ้งเลก็ๆ ชัน้สามในอาคารหลงันี้และอยู่รวมกนั 4 คน พ่อ แม่ พีส่าว และตวัเขาเอง จนมอีายุได ้17 ปี 
ต่อมาเขาไดย้า้ยไปอยู่อกีหลงัหนึ่งทีม่พีืน้ทีม่ากกว่า ต่อมาจนถงึปัจจุบนัทางการไดข้อซือ้ทัง้อาคารเพือ่จดัท าเป็น

วนัท่ีสาม  เมืองซาลซ์บูรก์-สวนมิราเบล-บ้านเกิดของโมสารท์-มหาวิหารซาลซ์บูรก์-จตัุรสัศนูยก์ลาง
ประวติัศาสตร-์เมืองมรดกโลกเชสก้ี ครมุลอฟ- ปราสาทครมุลอฟ-อนุสรณ์สถาน Jan Hus-เมือง Ceske 

Budejovice  

                                                                                                                                                                       
 อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 
                                               



 
 

พพิธิภณัฑ์โมสาร์ท ที่นี่มขีนาดเล็กกว่าพพิธิภณัฑ์แห่งที่สอง แต่เป็นที่รู้จกัมากกว่าเพราะท าเลที่ตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงเก่าบนถนน Getreidegasse ภายในบ้านหลงันี้ออกแบบโดย Robert Wilson นักศลิปะชาวอเมรกินั โดยมี
การออกแบบใหเ้หมอืนตอนทีโ่มสารท์ยงัมชีวีติอยู่ใหม้ากที่สุด 
ภายในไดร้วบรวมเรื่องราวและเครื่องดนตรใีนสมัยเดก็ของโม
สาร์ท ไม่ว่าจะเป็นไวโอลินหรือเปียโนและยงัมีรูปภาพและ
จดหมายทีเ่ขยีนถงึกนัในครอบครวัดว้ย มหาวหิารซาลซ์บูร์ก 
(Salzburg Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกสมยั ศตวรรษที่
17ของอัครสงัฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่งซาลซ์บูร์ก อุทิศ
ใหก้บันักบุญรูเพริต์และนักบุญแวร์จลิิอุส นักบุญรูเพริต์ก่อตัง้
โบสถข์ึน้ในปี 774 บนพืน้ทีท่ีเ่หลอือยู่ของเมอืงโรมนั และมหา
วิหารแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1181 หลังจากเกิดเพลิง
ไหมใ้นศตวรรษที่17 โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึ้นใหม่ในสไตล์บาโรก
ภายใต้การน าของเจ้าชาย-บชิอปวูลฟ์ ดทีรชิ ฟอน ไรเตเนา 
จตัุรสัศูนยก์ลางประวตัศิาสตร ์(Mozartplatz) ตรงกลางจตัุรสั
มรีปูปัน้ในความทรงจ าของนกัแต่งเพลง Wolfgang Amadeus 
Mozart ที่เกิดในเมอืงและหลงัจากนัน้ก็ได้ตัง้ชื่อจตัุรสัแห่งนี้
สร้างขึ้นโดยเจ้าชาย-อาร์คบชิอปวูลฟ์ ดทีรชิ ฟอน ไรเตเนา
ซึ่งสัง่ให้รื้อถอนบ้านหลายหลงัเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 เดิมที
ส่วนตรงกลางของจตัุรสัเป็น น ้าพุ สไตล์บาโรกที่มีรูปปั้นของนักบุญไมเคิล แต่ถูกถอดออกในปี 1841 เพื่อ
เปิดทางให้รูปปั้นของโมสาร์ท ทางด้านทศิเหนือของจตุรสัเป็นที่ตัง้ของส านักงานขอ้มูลการท่องเที่ยวของเมอืง 
ด้านหลังImhofstöcklเป็นส่วนหนึ่งของก าแพงเมืองเก่า ซึ่งมีอายุตัง้แต่สมัยของ Prince-Archbishop Paris 
Lodron ฝัง่ตรงขา้มคอืNeue Residenz ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑS์alzburg ทางดา้นตะวนัออกของจตัุรสั มบีา้น
สามหลงัทีม่สีว่นหน้าเหมอืนกนัและสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่17   



 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่)น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง
มรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรฐัเชก็ 
(ระยะทาง 216 กม. / 3ชม.) น าท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเพชรน ้างาม
แห่งโบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิสองฝัง่ของ
แม่น ้าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลาง
กว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนุรกัษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่
ส าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าท่านถ่ายรปูบรเิวณรอบนอก ปราสาทครุ
มลอฟ (Cesky Krumlov Castle) สิง่ก่อสรา้งทีเ่ด่นทีสุ่ดในเมอืงเชสกีค้รุ
มลอฟ เมอืงเลก็ๆ ในสาธารณรฐัเชก็ ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถอื
เป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท
ปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าวอลตาวา (Vltava 
River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าฝัง่ตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิ Senete 
Square และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง แวะถ่ายภาพกบั อนุสรณ์สถาน Jan 
Hus ตัง้อยู่ทีป่ลายดา้นหนึ่งของจตัุรสัเมอืงเก่ากรุงปรากในสาธารณรฐัเชก็ อนุสาวรยีข์นาดใหญ่แสดงใหเ้หน็นกัรบ
Hussite ทีไ่ดร้บัชยัชนะและโปรเตสแตนตซ์ึง่ถูกบงัคบัใหต้อ้งลีภ้ยั 200 อนุสาวรยีม์ขีนาดใหญ่มากจนประตมิากรออก
แบบและสรา้งวลิล่าและสตูดโิอของตวัเองซึง่สามารถท างานได ้มนัถูกเปิดเผยในปี 1915 เพือ่เฉลมิฉลองวนัครบรอบ 500 
ปีของการพลชีพีของ Jan Hus อนุสรณ์ไดร้บัการออกแบบโดย Ladislav Šaloun น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง Ceske 
Budejovice (ระยะทาง 24 กม. / 30 นาท)ี ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าวลัตาวา เมอืงนี้ก่อตัง้ขึน้เมื่อราว ค.ศ. 1265 เป็นเมอืงตน้
ก าเนิดของเบยีรบ์ดัไวเซอร์อกีดว้ย 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที5่) 

 ทีพ่กั : Grand hotel Zvon 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 
147 กม. / 2 ชม.) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรฐั
เชก็โกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น 
นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ น าท่าน
เขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สร้าง
ขึ้นอยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัครสิต์ศตวรรษที่ 9 
ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid 
ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีาตัง้แต่
ปี ค.ศ.1918 ปราสาทที่เ ป่ียมไปด้วยความ
หลากหลายทางสถาปัตยกรรม เพราะผ่านกาลเวลาแห่งการเปลีย่นแปลงมายาวนานกว่า 1,000 ปี ท าใหป้ราสาท
แห่งนี้ เป็นเหมอืนภาพสะทอ้นของอารยธรรมในแต่ละยุค ทีเ่คยเขา้มามอีทิธพิลกบัเมอืงปราก โดยอาณาบรเิวณ
ของปราสาทปรากนัน้ กนิพื้นที่มากถงึ 70,000 เมตร ภายในเต็มไปด้วยพระราชวงั สวน อาคารท าการ โบสถ์ 
ฯลฯ ทีม่โีครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทัง้สไตลโ์กธคิ (Gothic) เรอเนสซองส ์(Renaissance) สไตลใ์นยุคศตวรรษ
ที่20 ตัวปราสาทหลักมีความกว้าง 128 เมตร ยาว 570 เมตร เคยเป็นที่ประทับหลักของกษัตริย์โบฮีเมีย 
จกัรพรรดโิรมนั ฯลฯ ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นท าเนียบประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชก็อกีดว้ย โดยตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ตวัปราสาทหลกักไ็ดร้บัการบูรณะ ปรบัปรุง ต่อเตมิเรื่อยมาผ่านความต้องการของผูป้กครองทีม่าประทบั
หลายคน แต่กย็งัคงสวยงาม เป็นเอกลกัษณ์ ท าใหต้วัปราสาทกลายเป็นสถาปัตยกรรมจากทุกยุคที่มาผสานกนั
ไดอ้ย่างลงตวั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 
น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) 
โบสถ์แห่งนี้เป็นตวัอย่างทีโ่ดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ
และเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและส าคญัทีสุ่ดในประเทศตัง้อยู่ภายใน
ปราสาทปรากและมสีุสานของกษตัรยิ์โบฮเีมยีน และจกัรพรรดิ
โรมนัอนัศกัดิส์ทิธิจ์ านวนมาก สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) 
เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธกิที่ทอดข้ามแม่น ้าวลัตาวาที่เชื่อม
ระหว่าง ย่านเมืองเก่า (Old Town) และ Little Town สะพาน

วนัท่ีส่ี เมือง Ceske Budejovice-กรงุปราก-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตสั-สะพานชารล์ส-์ย่านเมือง
เก่า-โบสถติ์น-นาฬิกาดาราศาสตรป์ราก- เมืองเบอรโ์น                                                                               

 อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 
                                               



 
 

สร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มคีวามยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร 
มตีอม่อค ้ายนั 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คอืรูปปั้นโลหะของ
เหล่านักบุญสไตล์บารอกทีต่ ัง้อยู่สองขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึ่ง
หนึ่งในจ านวนนี้มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก (St.John 
Nepomuk) เป็นรูปปั้นที่เก่าแกที่สุดบนสะพานสร้างเมื่อปีค.ศ. 
1683 สะพานแห่งนี้เปรยีบเสมอืนเป็นอีกสญัญลกัษณ์หนึ่งของ
กรุงปราก โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Týn) อาคาร
ทางศาสนาแบบโกธกิทีน่่าประทบัใจทีสุ่ดแห่งหนึ่งในปราก สรา้ง
ขึ้นตัง้แต่กลางศตวรรษที่ 14 ถึงต้นศตวรรษที่ 16 ในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่17 การตกแต่งภายในไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ในสไตล์
บาร็อค อาสนวิหารท าหน้าที่เป็นแกลเลอรีขนาดใหญ่ของงาน
กอธิคเรเนซองส์ และบาโรกยุคแรก ซึ่งน่าสนใจที่สุดซึ่งรวมถึง
ภาพวาดบนแท่นบูชาของคาเรล เชคเรตา และหลุมฝังศพของนักดาราศาสตร์ไทโค บราห์ ออร์แกนซึ่งมอีายุ
ตัง้แต่ปี 1673 เป็นสถานทีท่ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในปราก นาฬกิาดาราศาสตรป์ราก (Astronomical clock) เป็นหอนาฬกิา
ดาราศาสตร ์ตัง้อยู่ทีก่รุงปราก เมอืงหลวงของประเทศเชก็ ตัง้อยู่ทางก าแพงดา้นใตข้องศาลาว่าการในจตัุรสัเมอืง
เก่า เป็นสถานทีท่่องเทีย่วของเมอืงทีไ่ดร้บัความนิยมมาก ส่วนประกอบหลกัของหอนาฬกิา ไดแ้ก่ นาฬกิาดารา
ศาสตร ์ซึง่จะแสดงวถิกีารโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์ดา้นล่างของนาฬกิาดาราศาสตรจ์ะมหีน้าปัดแสดง
เดอืนในปัจจุบนั และดา้นบนสุดมรีปูปั้นสาวกของพระเยซู น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทาง 205 
กม. / 3ชม.) จดัเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากกรุงปราก  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที8่) 
 ทีพ่กั : Hotel Vista 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที9่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) ประ
เทศสโลวาเกยี  (ระยะทาง 130 กม. / 2 ชม.) เป็นเมอืงหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย มีประชากร
ประมาณ 430,000 คน เป็นเมอืงหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง
ของทวปียุโรป บราตสิลาวาอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสโล
วาเกยี มพีรมแดนตดิกบัออสเตรยีและฮงัการโีดยเป็นเมอืง
หลวงแห่งเดยีวในโลกที่มพีรมแดนตดิกบัสองรัฐเอกราช น า
ท่านถ่ายภาพด้านนอกกบั ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) เป็นปราสาทหลกัของบราติสลาวาเมอืง
หลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีหอคอยอยู่สี่มุม ตัง้อยู่บนเนินเขาหิน Little 
Carpathians เหนือแม่น ้าดานูบกลางบราตสิลาวา ด้วยขนาดและที่ตัง้ท าให้เป็นจุดเด่นของเมอืงมานานหลาย
ศตวรรษ สถานทีต่ ัง้สามารถเหน็มุมมองที่ยอดเยีย่มของบราตสิลาวา ออสเตรยี และบางส่วนของฮงัการใีนวนัที่
สภาพอากาศด ีมตี านานหลายเรื่องเชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตร์ของปราสาท โบสถ์เซนต์เอลซิาเบธ (The Blue 
church) หรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในชื่อโบสถส์นี ้าเงนิ เนื่องจากสขีองสว่นหน้า , โมเสค , majolicas และหลงัคาเคลอืบ
สฟ้ีา สรา้งขึน้เพื่อถวายแก่อลซิาเบธแห่งฮงัการลีูกสาวของแอนดรูว์ทีส่อง ผูเ้ตบิโตขึน้มาในปราสาทเพรสเบิร์ก 
ปัจจุบนัเป็นสว่นหน่ึงของโรงยมิเนเซยีมทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง และท าหน้าทีเ่ป็นโบสถข์องโรงเรยีน (โรงเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย) มหาวหิารเซนต์มาร์ตนิ (St.Martin’s cathedral) เป็นโบสถ์ในเมอืงบราตสิลาวาสโลวาเกยีและมหา
วหิารแห่งอคัรสงัฆมณฑลคาธอลกิ แห่งบราตสิลาวาตัง้อยู่ทีช่ายแดนดา้นตะวนัตกของใจกลางเมอืงประวตัศิาสตร์ 
เป็นโบสถ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในบราตสิลาวา โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นทีรู่จ้กัในฐานะโบสถ์พธิบีรม
ราชาภเิษกของราชอาณาจกัรฮงัการรีะหว่างปี 1563 ถงึ พ.ศ. 2373 

วนัท่ีห้า    เมืองเบอรโ์น-เมืองบราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา-โบสถเ์ซนต์เอลิซาเบธ-มหาวิหารเซนต์

มารติ์น-เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการี-การล่องเรือชมความงามของแม่น ้าดานูบ-รปูปัน้เจ้าหญิงน้อย                    

 อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 
                                               



 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการ ี
(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรป
กลางทีม่สีถาปัตยกรรมสวยงามอลงัการมากมาย และเมอืง
บูดาเปสต์ เมืองหลวงประจ าประเทศฮังการีที่มีชื่อเรียก
เล่นๆว่า ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ เพราะเมอืงนี้ตัง้อยู่รมิสอง
ฝัง่แม่น ้ าดานูบ ฝัง่ตะวันตกของแม่น ้ าเรียกว่าฝัง่บูดา 
(Buda) ส่วนฝัง่ตะวนัออกของแม่น ้าเรยีกว่าฝัง่เปสต์ (Pest) 
พาทุกท่านท าอกีหนึ่งกจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดคอื การล่องเรอื
ชมความงามของแม่น ้าดานูบ ใชร้ะยะเวลาล่องเรอืประมาณ 
1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรอื จะเหน็ ววิ 2 ฝัง่แม่น ้า ที่เราจะ
สังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian 
Parliament), ป้ อมชาวประม ง  ( Fisherman’s Bastion), 
สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์ Matthias,  
อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ ในขณะทีล่่องเรอืเราจะเหน็เกาะมาร์
กาเรต (Margaret Island) ตัง้อยู่กลางแม่น ้าดานูบ ปกคลุมดว้ยสวนสาธารณะและสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อการ
พกัผ่อนหย่อนใจ และใกลก้นั รูปปั้นเจา้หญงิน้อย (Little Princess Statue) รูปปั้นสญัลกัษณ์ของบูดาเปสต์รมิฝัง่
แม่น ้าดานูบ ประตมิากรรมดัง้เดมิถูกสรา้งขึน้ในปี 1972 โดย László Marton  ศลิปินไดร้บัแรงบนัดาลใจจากลูก
สาวคนโตทีเ่กดิจากการแต่งงานครัง้แรกของเขา เธอมกัจะเล่นในทาบนัสวมชุดเจ้าหญงิและสวมมงกุฏที่ท าจาก
หนังสอืพมิพ์โดยพ่อของเธอมนัถูกรูปปั้นถูกวางไว้ในที่บนทางเดินเล่นแม่น ้าดานูบ กลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
บูดาเปสตต์ัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่1) 
 ทีพ่กั : Verdi Grand Hotel 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 



 
 

 
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่2)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปถ่ายภาพกบัจุดแลนด์มารค์ต่างๆ 
เริม่ตน้ทีแ่วะถ่ายภาพดา้นนอกกบั  ปราสาทบูดาเปสต ์
(Castle hill) สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ปราสาทแห่งแรก
ตัง้อยู่ทางใตข้อง Castle Hill เพือ่ป้องกนัการโจมตขีอง 
Mongols และ Tartarsปราสาทบูดาเปสต ์(บางครัง้เรยีกว่า 
Castle Palace) เป็นอาคารสไตล ์Neo-Baroque ขนาดใหญ่
ในศตวรรษที ่18 ทีม่มีากกว่า 200 หอ้ง จดัเรยีงไวใ้น
รปูแบบสมมาตรรอบโดมกลางสงู 62 เมตรหนัหน้าเขา้หา
แม่น ้าดานูบ ปราสาทไดร้บัความเสยีหายอย่างมากใน
สงครามโลกครัง้ทีส่อง แต่สว่นมากของดา้นนอกไดร้บัการ
บูรณะแลว้ โบสถ ์Matthias Church (เรยีกอกีอย่างว่า 
Church of Our Lady) เสรจ็สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1269 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสไตลบ์ารอ็คที่ชดัเจน โบสถค์าทอลกินี้เป็น
มสัยดิในรชัสมยัของตุรก ีทางเดนิดา้นขา้งของมนัไดร้บัการ
ขยายในศตวรรษที ่14 เมื่อประตูทางเขา้ดา้นทศิใตอ้นังดงามพรอ้มกบัรปูปัน้นูนทีถู่กเล่าให้เหน็ถงึความตายของ
พระแม่มาร ีในปี ค.ศ. 1309  หลงัครสิตจกัร Matthias Church ม ีFisherman's Bastion สรา้งขึน้ระหว่างปีพ. ศ. 
2438 และ พ.ศ. 2445 มหีอคอยเจด็เสาและซุม้ประตูทีไ่ดร้บัการออกแบบในสไตลน์ีโอ - โรมนัโดย Frigyes 
Schulek จากทีน่ี่ทุกท่านจะไดเ้หน็ทศันียภาพทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงและแม่น ้าดานูบ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 194 กม. ใชเ้วลา 3 ชม.) ให้

เวลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอกี

มากมาย 

เยน็     อสิระอาหารเยน็ เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 

ทีพ่กั Best western plus Amedia Wien 4* หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัท่ีหก   เมืองบูดาเปสต์-ปราสาทบูดาเปสต์-โบสถ ์Matthias Church- Fisherman's Bastion- Designer 
Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย                                                                                                                          

 อาหาร เช้า,เท่ียง 
                                               



 
 

 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที1่4) 
จากนัน้น าท่านชม มหาวหิารเซนต์สตเีฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวหิารโรมนัคาทอลกิในอคัรมุข
มณฑลเวยีนนา และเป็นทีต่ ัง้อาสนะของอาร์ชบชิอปแห่งเวยีนนา สถาปัตยกรรมทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนัเป็นแบบโร
มานเนสก์ และ กอทกิ รเิริม่โดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรยี โบสถ์ที่อุทศิให้กบันักบุญสตเีฟนในบรเิวณนี้มา
ตัง้แต่ปี 1147 น าท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวงัฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวงัหลวงใจ
กลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พ านักและท าเนียบของ
ประธานาธบิดอีอสเตรยี โรงโอเปร่าแห่งเวยีนนา (Vienna State Opera) ไดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
โลก ดา้นหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตลเ์รอเนสซองส ์ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดบัประดา
ดว้ยรปูปัน้เชงิสญัลกัษณ์ บนเพดานมภีาพวาดทีม่คีวามงดงามชวนหลงใหล 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่5) 
อสิระเดนิชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนชอ้ปป้ิงหลกัในเวยีนนาและเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในยุโรป
เชื่อมต่อ State Opera กบั Stephansplatz นอกจากจะมรีา้นคา้หลากหลายแบรนด์และรา้นแฟชัน่ต่างๆแลว้ยงั
ไดเ้หน็อาคารประวตัศิาสตรต์่างๆในกรุงเวยีนนา  

ถงึเวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่
เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

18.35 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR062 
 
 
 
10:00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

วนัท่ีเจด็   กรงุเวียนนา-มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-พระราชวงัฮอฟบวรก์-ถนน Karntner Strasse-ท่าอากาศ

ยานนานาชาติเวียนนา                                                                                                                              
 อาหาร เช้า,เท่ียง 
                                               

วนัท่ีแปด ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู                                                                                 
                                               



 
 

 
เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถิุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

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

Certificate หรอืวคัซนีพาสปอรต์ ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้น

มาแลว้  

 

► ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบัวคัซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง ม ีดงันี้ 
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
► ส าหรบัคนต่างชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมปีระกนัสุขภาพต่างชาตคิรอบคลุม 10,000 USD   

► ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี หรอืไดร้บัวคัซนีไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 

ชม. ก่อนเดนิทางมาถงึประเทศไทย  

 

 

 

 

 



 
 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรยี ( update 16 พฤษภาคม 2565 ) 

 

ตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม เป็นตน้ไป ขอ้บงัคบัในการเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรยีไดถู้กยกเลกิ ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวั 
หรอื แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนี หรอื ลงทะเบยีนการการเดนิทางล่วงหน้า ขอ้มูลจาก สถานทตูออสเตรยี กรุงเทพฯ 
 
เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศ เชก็ สโลวาเกยี และ ฮงัการ ีรายละเอยีดเงือ่นไข ดงันี้ ( update 08 มถิุนายน 2565 ) 

►เชก็   ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวั หรอื แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนี 

►สโลวาเกยี  ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนี โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรอื Johnson & Johnson 1 
โดส 
  (โดยไดร้บัวคัซนีไม่เกนิ 270 วนั) 

►ฮงัการ ี ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวั หรอื แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซนี 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบรกิารท าวซี่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนั

เดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรณุา



 
 

ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพร้อม

พร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามที่ เกดิขึน้

จรงิเช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวซี่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิ

เช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตวัเครื่องบนิ  ค่ามดัจ าโรงแรม หรอือื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทตู (วซี่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิ

ค่าบรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเทีย่วทราบ เช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋

เครื่องบนิ ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรฟัีนด์เป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น   

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถ้าวนัที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพกั 2 ห้อง (มี

ค่าใช้จ่ายพกัเดี่ยวเพิม่) หรอืเป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีห้องพกัในเมอืงที่ระบุไวใ้น

โปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพ่กัส่วนใหญ่

ในยุโรปไม่มเีครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเยน็ได้ภายในหอ้งพกั เนื่องจากสภาพภูมอิากาศ

หนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  



 
 

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่

สามารถเลื่อนวนัได ้ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรอืไปก่อน โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่

สอบถามราคาอกีครัง้ และการจดัทีน่ัง่ของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไม่

สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งต้น  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 46 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่องได ้8 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศ

ภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยี

ค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกนัการเดินทาง บรษิทัฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชื้อโค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึ่งเกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั

ครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศกึษาข้อมูล

เพิม่เตมิจากเจา้หน้าทไีด ้กรณีลูกคา้ต้องการซื้อประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจ้ง 

บรษิทัฯ  ซึ่งความคุม้ครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้

จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคบัให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

อุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เวบ็ไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิม่เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บรษิัทฯค่า

ภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วนั) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบรกิารและยื่นวซี่าเชงเก้น (ประเทศออสเตรยี) 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นต้น  

4. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  



 
 

5. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

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

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

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

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รบัการอนุมติัจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็

เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี/่

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  



 
 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดย

ทัง้นี้การท าประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจาก

เวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  

13. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (Austria) 
ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวซี่า 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย **โปรดด าเนินการตาม
ค าแนะน าของเจา้หน้าที ่เนื่องจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซี่าอยู่เป็นประจ า 
1. พาสปอร์ต โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวนัที่เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย และมี

จ านวนหน้าเหลอือย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตตดิหน้าวซี่า (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนินการท า



 
 

พาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจดัสง่ใหก้บัเจา้หน้าท)ี หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ กรุณาจดัสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษิทั

ทวัร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อสถานทตู 

 
2. รูปถ่าย รูปสหีน้าตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแต่งรปู,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครื่องประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 
3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณีเดก็อายุต ่ากว่า20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 
กรณีเดก็อายุต ่ากว่า20ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 



 
 

โดยต้องมใีบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพยีงผู้เดียว จะต้องมหีนังสอื
รบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมให้
บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเดก็ไม่ได้เดนิทางกบับดิา-มารดา จะต้องมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมให้บุตรเดนิทางกบั
บุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการเดนิทางใหก้บัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านกังานเขต/อ าเภอ
ตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี
นายอ าเภอหรอืผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวนันัด
หมายทีเ่ดก็แสดงตวัยื่นค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นต้องเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซน็เอกสารต่อหน้า
เจา้ทีท่ีร่บัยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้
มอี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบนั (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานปัจจุบนั   โดย
ระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุ
ชือ่ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลบัมาปฏิบตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พร้อมประทบัตราบรษิัท 
และลงนามผูม้อี านาจอย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัฯ (DBD), 
(คดัส าเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา ใช้หนังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รบัพจิารณา

บตัรนกัเรยีน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 
4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  
ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเป็นต้องมจีดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    
วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์่วมกนั (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
4.6 กรณีกจิการที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นต้องเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอื
เอกสารประกอบ อาท ิรปูถ่ายรา้น, สญัญาเช่า, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 



 
 

 
5. หลกัฐานการเงนิ 

 
5.1 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง  
      5.1.1 Bank Certificate หนงัสอืรบัรองสถานะการเงนิ จากธนาคาร ระบุสกุลเงนิ Euro (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 5.1.2 Statement รายการเดินบญัชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบญัชีที่มีประวตัิการเดินบญัชีที่สมบูรณ์ มี
ยอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบญัชนีัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทาง
การเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลบัสู่ภูมลิ าเนา 
** หมายเหตุส าคญั ** 
เอกสารการเงนิ จ าเป็นต้องใชท้ัง้ Bank Certificate และ Statement รายการเดนิบญัช ียอ้นหลงั 6 เดอืน คู่กนัเท่านัน้ 
โดยใชเ้อกสารฉบบัภาษาองักฤษ ออกจากธนาคารเท่านัน้ และตอ้งมตีราประทบัจากธนาคาร เท่านัน้ หากผูย้ื่นค ารอ้ง
วซี่า ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทบัตราอกีครัง้ 

 
 
5.2 ผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขยีนหนังสอืรบัรอง ชี้แจงความสมัพนัธ์ระหว่างตนกบัผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรบัรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน 
(Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบญัช ี (Sponsor) และ
ระบุชื่อผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้บัการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์
ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนินการนานถงึ 3 วนั) 

 ทัง้นี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา  / มารดา / พี่-น้องท้องเดียวกนั สายเลือด
เดยีวกนัเท่านัน้!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ช้
เดนิทาง 

กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุม 5-7 วนั ก่อนวนันดัหมายยื่นวซี่า 
** สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นวซี่าเชงเก้น 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรบัยื่นวซี่าท้ายโปรแกรมทวัร์ใหต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษิทัฯ ต้องน าส่งขอ้มูลให้กบัทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมตัคิ าร้องขอวซี่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ



 
 

กรอกประวตั/ิขอ้มลูสว่นตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเทจ็/ขอ้มลูไม่ถูกตอ้งกบัความเป็น
จรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 
 เมื่อท่านช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจดัส่งให้กบับรษิทัฯ
ทนัท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธวซี่า และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยื่นค ารอ้งขอวซี่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์ผู้สมคัรบางท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไป
สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนดัหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษิทั ใคร่
ขอความร่วมมอืใหท้่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวใหก้บัทางบรษิทั เพือ่น าสง่สถานทตูเช่นกนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

 
เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยื่นค ารอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซี่า กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยื่นวซี่าเชงเก้น (Austria) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวซี่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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



 
 

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยู่พ านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัท์บา้น (ถา้ม)ี .......................................... 

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้่อเดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉนัสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนั

อยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (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 เล่มเก่าล่าสุด หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบุ 

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

15. ท่านเคยไดร้บัวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซี่า 

............................) 



 
 

ไม่เคย 

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

16. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซี่า Schengen ก่อนหน้านี้ 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

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

18. ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

              ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/

องคก์ร) 

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

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

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจดัสง่เอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทตู         กรณีวี
ซ่าของท่านไม่ไดร้บัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจดัสง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์    

พรอ้มจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ ์  ไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกบัเอกสารที่จะใช้ยื่น
สถานทตู เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าสง่สถานทตูผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูที่
ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลต่อผลการพจิารณาวซี่า 



 
 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบบัจรงิได้ กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให้
ชดัเจน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก่ ชื่อบรษิทั, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่
งาน 

 
 เมื่อท่านไดร้บัยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรบัยื่นวซี่า จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
  - กรุณาจดัส่งหนังสอืเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยื่นวซี่าให้กบับรษิัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 

สปัดาห ์ก่อนถงึวนันดัหมายยื่นวซี่า 
          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในช่วงทีผ่่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต บรษิทัฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
 

 

 


