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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                   

23.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบนิ Eva Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา 

เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - เมอืงเวยีนนา - ถนนสายวงแหวน - อาคารรฐัสภา ออสเตรยี - 

น า้พุพลัลสั อะธนีา่ - พระราชวงัเชนิบรุนน ์- พระราชวงั เบลวเีดยีร ์- พระราชวงัฮอฟบวรค์ - 

เมอืงซาลสบ์รูก์ - บา้นเกดิโมสารท์ - ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส 

02.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการ

บนิ Eva Airways เทีย่วบนิที ่BR061 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) ผ่านชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ประเทศออสเตรยี  

น าทา่น ผา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่วสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซึง่

แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในช่วง ค.ศ. 

1863-1869  

น าท่าน ผา่นชม อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชมอาคารสดุบรรเจดิ ซึง่เป็นที่

ประชมุสภาออสเตรยีมานับตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ เป็น

อาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีสุ่ดหลังหนึง่บนถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) โดยสถาปนกิ Baron Theophil 

Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รูปปั้น และหอ้งโถง

ตา่งๆภายในอาคาร ภายนอกอาคารตกแตง่ดว้ยรปูปัน้เทพและทตูสวรรคก์วา่ 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศกึ

ขนาดใหญ่สี่คันบนหลังคา บริเวณดา้นหนา้ เป็นที่ตัง้ของ น า้พุพลัลสั อะธีน่า (Pallas Athena 

Fountain) อันโด่งดัง น ้าพุนี้เป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เช่นกัน โดยมี

เทพีอะธีนายนืเด่นเป็นสง่า เสรมิดว้ยรูปปั้นอืน่ๆ ซึง่เปรียบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจักรวรรดิ

ออสเตรยี และ จักรวรรดฮิงัการ ี 

น าท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์

ฮอฟบวรค์ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ให ้

สรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็น

พระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติร

บรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถูกราย

ลอ้มดว้ยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงามตระการตา 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 1996 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงั เบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแหง่นีไ้ดรั้บ

การออกแบบ และสรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 สว่นในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโรโคโค หันหนา้เขา้หากันโดยคั่นกลางดว้ยสวนสวยทีต่กแต่งอย่างงดงาม สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายยูจนีแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้นไดรั้บชยัชนะจากการคุกคามของ

จักรวรรดอิอตโต ในปัจจบุนัพระราชวังเป็นสถานทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑจั์ดแสดง และเก็บรักษาผลงานศลิปะ

ที่ดีที่สุดของเมืองเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออสเตรียตัง้แต่ยุคกลางจนถงึยุค

ปัจจุบัน เชน่ ผลงานภาพวาดของ กสุตาฟ คลมิท ์Klimt ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกและผลงานชิน้ส าคัญของ 

Monet , Kokoschka , Renoir และ Schiele 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวง

ใจกลางเมอืงเวยีนนา ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13-20 ส่วนหนึ่งของพระราชวังปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและ

ท าเนียบของประธานาธบิดแีห่งประเทศออสเตรยี พระราชวังถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 และมกีารต่อ

เตมิขยายสว่นเรือ่ยมา พระราชวังแห่งนี้เสมอืนศูนยร์วมอ านาจการปกครองทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป

และเป็นศูนยร์วมประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซึง่

ปกครองจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์จักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการ ีสมาชกิของราชวงศม์ักจะ

พ านักทีพ่ระราชวังแหง่นีใ้นฤดหูนาว และ พ านักทีพ่ระราชวังเชนิบรนุนใ์นฤดรูอ้น 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์รูก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุล าดับที ่4 ในประเทศออสเตรยี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบ์รูก์ เมอืงเกา่ของซาลซบ์รูก์และ

สถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูด

ภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี 1996  

 น าท่าน ผ่านชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลก

ชาวออสเตรยี ปัจจุบันนี้เป็น พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเทีย่วชม
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ย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความ

สวยงามรวมทัง้มรีา้นคา้สนิคา้แฟชัน่มากมาย 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท ี่พ ัก  Hotel Austria Trend Salzburg West , Salzburg , Austria หรือ

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงซาลสบ์รูก์ - เมอืงฮลัสตทั ประเทศออสเตรยี - หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั - เมอืงเชสกี ้ครุ

มลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - จตัุรสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงอนั

เกา่แก ่                                      (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาท)ี ประเทศ

ออสเตรีย หมู่บา้นมรดกโลก ฮลัสตทั (Hallstatt) แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมน

ตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมอืงนี้วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 1997 เพยีงท่านเดนิเทีย่วชมเมอืง เสมอืนท่านอยู่ในภวังคแ์ห่ง

ความฝัน 
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 

นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมภิาคโบฮีเมียนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech 

Republic) มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของเขตเมอืงเกา่ เมอืงทัง้เมอืงมสีถาปัตยกรรมแบบ

กอธคิ เรเนสซอง และบาร็อค จนไดฉ้ายาวา่เป็น “ไขม่กุแหง่โบฮเีมยีน (Pearl of Bohemianism)” 

ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของตัวเมอืงทีม่นี ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกันขา้ศกึ ในอดตี

เคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บ

การประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ ใน

ตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่ง

น่าชื่นชม จากประวัตศิาสตร์ที่ยาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน

ทรงคุณค่า ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่

ปี ค.ศ. 1992 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกซึง่สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุ

เกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่น

เมอืงเก่าคลาสสคิ (Senete Square) และโบสถ์เก่ากลางเมอืง ผา่นชม จตุรสักลางเมอืง (Center 

Square) ทีส่วยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย บรเิวณ

เดยีวกัน ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยังคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานอยู่

จนถงึปัจจบุนั 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Mlyn Hotel , Cesky Krumlov , Czech Republic หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ยา่นช่างทองโบราณ - สะพานชารล์ - ประตูเมอืงเกา่ - 

ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ - หอนาฬกิาดาราศาสตร ์- ปราสาทปราก - มหาวหิาร เซนตว์ติสั - 

พระราชวงัหลวง    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของ

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1992   

น าทา่น ผา่นชม ยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ จ าหน่ายอยู่

มากมาย ผ่านชม สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้ าวัลตาวา สะพานที่

ออกแบบสไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมยัพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรปูปัน้โลหะของ

เหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีเ่รยีงรายอยูต่ลอดแนว

สะพาน  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ประตเูมอืงเกา่ (Powder Gate) ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ ผา่น

ชม ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตัง้ของ หอ

นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทกุๆชัว่โมง อสิระใหท้า่น

เลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในยา่นประตเูมอืงเกา่ มทีัง้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่

ชัน้น า แบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa 

Shop , Dior, Nespresso ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 



CODE : ZE06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มัย

คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบ

ประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1918 ผา่นชม มหาวหิารเซนตว์ติสั (St. Vitus Cathedral) อันงาม

สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ประเทศ ซึง่พระเจา้ชาร์ลที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิ์

ส าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4 , พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ 

ผา่นชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ทีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นที่

ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Duo Hotel , Prague , Czech Republic หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - เมอืงบราตสิลาวา ประเทศสโลวาเกยี - ปราสาทบราตสิลา

วา - ย่านเมอืงเก่า - ประตูมคิาเอล - โรงละคร - ศาลากลางเก่าของเมอืง - อาคารรฐัสภา

แหง่สโลวาเกยี - พระราชวงัไพรเมท - โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ - เมอืงบดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี

                 (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาท)ี เป็น

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ ประเทศสโลวาเกยี (Slovakia) หรือชือ่อย่างเป็นทางการคอื 

สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เป็นประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล ตัง้อยูใ่นภมูภิาคยโุรปกลาง มี

อาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนอืตดิตอ่กบัประเทศสาธารณรัฐเชก็ ทางเหนอืตดิตอ่กบัประเทศโปแลนด ์

ทางตะวันออกตดิต่อกับประเทศยเูครน ทางใตต้ดิต่อกับประเทศฮังการ ีและทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิตอ่

กับประเทศออสเตรยี ปัจจุบันสโลวาเกยีเป็นรัฐสมาชกิรัฐหนึง่ของสหภาพยโุรป และไดเ้ปลีย่นสกลุเงนิ

ของประเทศจากกอรนูาสโลวักมาเป็นยโูร เมือ่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเกา่แกท่ีต่ัง้อยู่

เหนือแมน่ ้าดานูบ บนเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิล ์(Rocky Hill) ซึง่เป็นจุดสงูสดุของเมอืงบราตสิลาวา เมือ่ขึน้ไป

บนจดุทีต่ัง้ของปราสาทจะมองเห็นววิทวิทัศนเ์มอืงสโลวาเกยีไดท้ั่วทัง้เมอืง  

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) เป็นทีต่ัง้ของ ประตมูคิาเอล (Michael’s Gate) เป็น

ประตูและป้อมปราการของเมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีย่ังคงถกูเก็บรักษาไวต้ัง้แต่สมัยศตวรรษที ่14 ผา่นชม 

โรงละคร (Opera House) ที่ใชจั้ดการแสดงต่างๆของเมือง ผ่านชม ศาลากลางเก่าของเมอืง 

(Old Town Hall) ซึง่ถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑต์ัง้แต่ปี 1868 ที่นี่ถือว่าเป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด

ของเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภาแห่งสโลวาเกยี (Parliament of Slovakia) สถานที่ท าการ

หน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกยี  
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น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

18 เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการลงนามสนธสิญัญาสนัตภิาพของเพรซเบริก์ (Pressburg) หลังจากทีน่โปเลยีน

มีชัยในสงครามออสเตอร์ลทิซ ์(Austerlitz) ระหว่างตัวแทนจักรพรรดปิระเทศฝร่ังเศสและประเทศ

ออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บสะสมผา้ทอจากประเทศอังกฤษที่มลีักษณะพเิศษจากสมัย

ศตวรรษที ่17 และยงัท าหนา้ทีเ่ป็นศาลาวา่การของนายกเทศมนตรอีกีดว้ย  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ (St. Martin's Church) สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1204 โดยกษัตรยิช์าวฮงัการทีีส่มยันัน้ปกครองเมอืงบราตสิลาวาอยู ่ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของเมอืงอยูจ่ดุ

ก ึง่กลางระหวา่งเมอืงเวยีนนากบัเมอืงบดูาเปสต ์ในสมยัทีย่งัเป็นจักรวรรดฮิงัการอียู ่โบสถแ์หง่นีจ้งึถกูใช ้

เป็นสถานทีส่ าหรับพธิรีาชาภเิษกส าหรับกษัตรยิข์องประเทศออสเตรยีและประเทศฮงัการ ีอยา่งพระเจา้

แมกซมิลิานที ่2 แหง่ราชวงศฮ์อฟบวรค์ รวมไปถงึสมเด็จพระนางเจา้มาเรยี เทเรซา่ แหง่ประเทศ

ออสเตรยี พระมารดาของพระนางมารอีงัตวัเน็ต จกัรพรรดนิทีีท่รงอทิธพิลทีส่ดุของทวปียโุรป 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบูดาเปสต ์(Budapest) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ 

ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ทีร่วมเอาสองเมอืงเขา้ดว้ยกัน คอืเมอืง “บดูา” (Buda) กับเมอืง “เปสต”์ 

(Pest) รวมกันเมือ่ปี 1873 บูดาเปสตไ์ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามตดิอันดับของโลก ดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของหลายเชือ้ชาตทิี่มอีารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีจนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“ไขมุ่กแหง่แมน่ า้ดานูบ (Pearl of Danube River)” ดว้ยเพราะทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ 

(Danube) หรอืทีช่าวเมอืงเรยีกขานว่า “ดูนา” (Duna) เป็นแมน่ ้าสายส าคัญทีไ่หลผ่านกลางเมอืง ทาง

ทศิตะวันตกของแมน่ ้าดานูบ มภีมูปิระเทศเป็นเนนิเขาสลับซบัซอ้นเรยีกวา่ฝ่ัง “บดูา” (Buda) เต็มไปดว้ย

สิง่ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมโบราณและศลิปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝ่ัง “เปสต์” (Pest) มลีักษณะภูมิ

ประเทศเป็นพืน้ราบ เป็นยา่นธรุกจิการคา้ส าคัญของเมอืง  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Budapest Aero , Budapest , Hungary หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงบดูาเปสต ์- โบสถแ์มทเธยีส - อนสุาวรยีพ์ระเจา้สตเีฟ่นที ่1 - ป้อมชาวประมง - ลอ่งเรอืชม

ความสวยงามของแม่น า้ดานูบ - อาคารรฐัสภา ฮงัการ ี- สะพานเชน - ถนนแอนดราสซี - 

จตัุรสัอลซิาเบธ - ซติ ีพ้ารค์ - พระราชวงัหลวง บูดาเปสต ์- โบสถเ์ซนตส์ตเีฟน - โรงละคร - 

จตัรุสัวรีบรุษุ - เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี               (B/-/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) โบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุกว่า 

700 ปี ทีต่ัง้ชือ่ตามพระนามของกษัตรยิแ์มทเธยีส กษัตรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่แห่งประเทศฮังการ ีเมือ่อดตีโบสถ์

แห่งนี้เคยเป็นสถานทีป่ระกอบพระราชพธิเีถลงิราชสมบัตขิองกษัตรยิแ์ห่งประเทศฮังการ ีแต่ในชว่งที่

ประเทศฮังการีถูกรุกรานจากกองทัพเตริ์ก สมบัตสิ่วนใหญ่ถูกขนออกไป และถูกเปลีย่นสภาพใหเ้ป็น

มัสยสิหลักของเมอืงภายใตก้ารปกครองของประเทศตุรกใีนปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขับไล่

กองทัพเตริ์ก โบสถ์แมทเธียส ไดรั้บความเสยีหายเป็นอย่างมาก กระทั่งเมือ่สงครามสงบลงจงึมกีาร

บรูณะโบสถแ์มทเทยีสใหก้ลับมายิง่ใหญแ่ละงดงามดังเดมิ บรเิวณเดยีวกนั เป็นทีต่ัง้ของ อนสุาวรยีพ์ระ

เจา้สตเีฟ่นที ่1 (Statue of St Stephen) ตัง้เด่นเป็นสง่าใหไ้ดช้ม อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงมา้

ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11  

น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) ป้อมทรงกรวยยอดแหลม 7 ยอด ซึง่

สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน เพือ่ร าลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผู ้

เสยีสละชวีติปกป้องบา้นเมอืงในคราวทีถู่กพวกมองโกลเขา้มารุกรานเมือ่ปี ค.ศ. 1241-1242 บนป้อม

ชาวประมงนี ้ยงัเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ สามารถมองเห็นความสวยงามของเมอืงทัง้เมอืงไดโ้ดยรอบ 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมน่ า้ดานูบ (Danube River Cruise) ชมทวิทัศนแ์ละอารย

ธรรมของประเทศฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่2 ฝ่ัง ทัง้ฝ่ัง "บดูา" และ "เปสต"์ 

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ ผา่นชม อาคารรฐัสภา ฮงัการ ี(Hungary Parliament) ซึง่

งดงามเป็นทีร่ ่าลอื เพราะตัวอาคารมคีวามสวยงามดว้ยสภาปัตยกรรมแบบนโีอโกธคิทีด่คูลาสสคิสวยงาม
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และยิง่ใหญ ่ดว้ยหลังคาสแีดง เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกว่าจะแลว้เสร็จสมบรูณ์

บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงบดูาเปสต ์ตัง้โดด

เด่นอยูร่มิแมน่ ้าดานูบบนฝ่ังเปสต ์เป็นอาคารรัฐสภาทีช่าวฮงัการภีมูใิจวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุใน

โลก ผา่นชม สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานแขวนแห่งนี้เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีส่ าคัญทีส่ดุของ

เมืองบูดาเปสต์ สะพานที่งดงามนี้ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ทอดตัวขา้มแม่น ้าดานูบ และยังเป็น

สะพานแห่งแรกทีเ่ชือ่มระหว่างฝ่ังบดูาและฝ่ังเปสต ์ตัง้แต่เมือ่ครัง้ทีเ่มอืงทัง้สองเมอืงนี้ยังแบง่เป็นสอง

เมอืง ถูกทหารนาซถีล่มในชว่งใกลจ้บสงคราม โลกครัง้ที ่2 และถูกซอ่มแซมขึน้ใหมใ่หค้งลักษณะเดมิ 

ค าว่าเชน (Chain Bride) มีชื่อในภาษาฮังการีว่า Széchenyi lánchíd ซึง่ตั ้งตามชื่อของท่านเคาท์ 

Széchenyi ผูร้เิริม่ในการกอ่สรา้งสะพานแหง่นี้ 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนแอนดราสซ ี(Andrassy Avenue) ถนนสายนี้นับเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของ

เมอืงบดูาเปสตเ์ชือ่มตอ่ระหวา่ง จตัรุสัอลซิาเบธ (Elizabeth Square) และ ซติีพ้ารค์ (City Park) 

เป็นถนนทีม่คีวามสวยงาม เหมาะส าหรับการเดนิเทีย่วชมส ารวจ เนื่องจากตลอดเสน้ทางมพีพิธิภัณฑ์

ตา่งๆ อนุสาวรยี ์และสถานทีท่างประวัตศิาสตรห์ลายแหง่ใหเ้ทีย่วชมไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ   

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัหลวงบูดาเปสต ์(Royal Palace) บางครัง้เรียกว่า 

ปราสาทบูดา (Buda Castle) เป็นอนุสรณ์สถานที่มีความส าคัญและ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 1987 ถกูสรา้งขึน้เป็นครัง้แรกในปี 1265 

(หรอืทีเ่รยีกกันว่าชว่งยคุกลาง) ภายหลังพน้จากการปกครองของมองโกลทีเ่คยยดึครองดนิแดนแถบนี้ 

สถาปัตยกรรมแรกสรา้งเป็นแบบโกธคิและไดรั้บการตอ่เตมิมาเรือ่ยๆจนครัง้หนึง่ เคยไดช้ือ่วา่เป็นปราสาท

ทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป แต่ปราสาทดังกล่าวไดรั้บความเสยีหายจากการรุกรานของกองทัพออตโตมัน (หรอื

กองทัพเตริก์) ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่16 และถกูท าลายเผาไหมไ้ปในสงครามในปี 1686 ตอ่มาถกูสรา้ง
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ขึน้มาใหม่อกีครัง้บนทีต่ัง้เดมิ แต่แทนทีด่ว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาโรกในปี 1715 โดยมขีนาดเล็กกว่า

ของเดมิเล็กนอ้ย หากการก่อสรา้งไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเพราะปัญหาเรื่องงบประมาณ อกีทัง้ยังมอีัคคภีัย

เกดิขึน้ในปี 1723 ท าใหพ้ระราชวังไดรั้บความเสยีหายจนตอ้งซอ่มแซมขนานใหญ่และการกอ่สรา้งลา้

หลังเขา้ไปอกี ทัง้ในชว่งเวลานี้และต่อมาอกีเล็กนอ้ย ไดม้กีารปรับเปลีย่นจากพระราชวังไปเป็นส านักชี

อยูร่ะยะหนึง่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั University if Nagyszombat หรอื University of Trnava 

จนปี 1791 ถงึไดก้ลับมาเป็นพระราชวังอกีครัง้ อยา่งไรก็ด ีพระราชวังไดรั้บความเสยีหายครัง้ใหญอ่กีครัง้

จากเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 จนกระทั่งสงครามสิน้สุดลง จงึมกีารบูรณะซอ่มแซมขึน้มาอกีครัง้ 

โดยคราวนี้พระราชวังทีส่รา้งขึน้มาใหมเ่ป็นหลังที ่3 ไดใ้ชโ้ครงสรา้งสถาปัตยกรรมของปราสาทเดมิเป็น

พืน้ ปราสาทหลังนี้จงึมทีัง้สถาปัตยกรรมแบบโกธคิและบาโรก รวมถงึแบบโมเดริน์หรอืแบบสมัยใหม ่ที่

ถกูผสานไปในการซอ่มแซมทีย่งัคงด าเนนิการอยูเ่ป็นระยะๆอกีดว้ย   

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟน (St. Stephen’s Basilica) ตัง้เด่นเป็นสง่าบน

พื้นที่เขตเมอืงเปสตแ์ละสรา้งเสร็จสมบูรณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่20 ลักษณะโครงสรา้งของโบสถเ์ป็น

สถาปัตยกรรมแบบนโีอคลาสสคิ ตรงกลางเป็นโดมทีส่วยงามขนาบดว้ยหอระฆงัทีม่คีวามใหญโ่ตทัง้สอง

ดา้น โดยหอระฆังดา้นหนึ่งบรรจุระฆังขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮังการีน ้าหนักเกา้ตัน ภายในโบสถศ์ักดิส์ทิธิ ์

(Holy Right Chapel) เป็นทีเ่ก็บรักษาพระหัตถด์า้นขวาของกษัตรยิส์ตเีฟนซึง่ยงัคงมสีภาพทีส่มบูรณ์ทุก

ประการ  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงละคร (Opera house) เป็นโรงละครทีส่รา้งขึน้ในยุคฟ้ืนฟเูรเน

ซองส ์(Neo Renaissance) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอาคารทีส่วยทีส่ดุในเมอืงบดูาเปสตอ์กีดว้ย เปิดท า

การแสดงอยา่งเป็นทางการครัง้แรกเมือ่ปี 1884 ทัง้นี ้ 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ระลกึในการฉลองครบรอบ 

1,000 ปี ของการก่อตัง้ประเทศฮังการ ี(Millenium Celebrations of Hungary) ในปี ค.ศ. 1896 แลว้

เสร็จในปี ค.ศ. 1929 เรยีกส่วนกลางของ จัตุรัสวรีบุรุษ นี้ว่า “Millennium Memorial” หรอืทีรู่จ้ักกันว่า 

Millennium Monument หรอื Millenary Monument มรีูปปั้นผูน้ าของกลุ่มชนเจ็ดกลุ่ม ผูก้่อตัง้ประเทศ

ฮังการตีัง้แต่สมัยศตวรรษที ่9 ทีด่า้นหนา้สดุของจัตรัุส จะมองเห็นอนุสาวรยีห์นิประดับดว้ยโซเ่หล็ก ซึง่

ถอืว่าเป็นทีร่ะลกึแกผู่อ้ทุศิชวีติเพือ่เสรภีาพของประชาชนและเอกราชของชาตขิองชาวฮังการ ีดา้นหลัง

คอือนุสาวรยีเ์สาหนิขนาดใหญ่และสูง 36 เมตร บนยอดมรีูปปั้นของอัครเทวดาคาบรแีอง (Archangel 

Gabriel) คอื ผูส้ง่สารของพระเจา้ ในมอืขวาชมูงกฏุของ St. Steven (Istvan) กษัตรยิพ์ระองคแ์รกของ

ประเทศฮังการ ีสว่นมอืซา้ยชไูมก่างเขนลักษณะ 2 ชัน้ (Two Barred Apostolic Cross) เป็นสัญลักษณ์

ที่ St. Steven ไดรั้บการยอมรับจากสมเด็จพระสันตะปาปา ในความพยายามของพระองค์เพื่อ

เปลีย่นแปลงประชาชนชาวฮงัการเีกีย่วกบัความเชือ่ในครสิตศาสนา ฐานของเสาหนิเป็นผูน้ าของกลุ่มชน 

ชาวแมกยาทัง้เจ็ดทีน่ าชาวฮังการมีายงัแถบทีร่าบเทอืกเขา คารป์าเทยีน (Carpathian Basin) คนทีเ่ดน่

ที่สุดคือ  Arpad ส่วนหัวหนา้เผ่าต่างๆ ไดแ้ก่  Elod , Ond , Kond , Tas , Huba , และ Tohotom 

(Teteny) จะอยูร่ายลอ้ม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาท)ี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของ

ป่าไมแ้หง่ประเทศออสเตรยี  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Arion City Hotel Vienna , Vienna , Austria หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงเวยีนนา - อาสนวหิารนกับุญเซนต ์สตเีฟ่น - ถนนคารน์ทเ์นอร ์- พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท - 

ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาสนวหิารนกับุญเซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen's Cathedral) 

เป็นอาสนวหิารโรมันคาทอลกิในอัครมุขมณฑลแห่งเมอืงเวยีนนา เป็นทีต่ัง้อาสนะของอารช์บชิอปแห่ง

เมอืงเวยีนนา ตัวอาสนวหิารตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมาน

เนสก ์และ กอทกิ รเิริม่โดยรดูอลฟ์ที ่4 ดยกุแหง่ประเทศออสเตรยี โบสถปั์จจบุนัตัง้อยูบ่นซากโบสถเ์ดมิ

ทีส่รา้งกอ่นหนา้นัน้สองโบสถ ์มคีวามสวยงามโดดเด่นชดัเจน โดยมหีลังคามงุกระเบือ้งหลากสสีวยงาม 

สญัลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kartnerstrasse) ยา่นธุรกจิการคา้ส าคัญ ใจกลางเมอืงเวยีนนา 

จ าหน่ายสนิคา้นานาชนดิ เชน่ เครือ่งแกว้ เครือ่งประดับ จากสวาร็อฟสกี ้(Swarovski) ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่ง

ดังไปทั่วโลก , สนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Louis Vuitton , Gucci , Prada , Chanel รา้นนาฬกิา Bucherer , 

สนิคา้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara , H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช็อคโกแลต โมสาร์ท 

(Original Salzburger Mozartkugel) 
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น าท่านเดินทางสู่ พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (Parndolf Outlet) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศ

ออสเตรยี และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆ จากทกุ

มมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอยา่งจุใจ เชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนด์

เนมมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , 

Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , The North Face , Timberland , 

Tommy Hilfiger , Tumi , Valentino , Versace ฯลฯ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่ใหท้า่นมี

เวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

18.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva 

Airways เทีย่วบนิที ่BR062 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย   

10.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-

3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

11 - 18 เมษายน 2562 

12APR BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
17APR BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

52,999 52,999 52,999 9,999 39,999 

13 - 20 พฤษภาคม 

2562 

14MAY BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
19MAY BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

17 - 24 มถินุายน 

2562 

18JUN BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
23JUN BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

45,999 45,999 45,999 9,999 32,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศออสเตรยี ทา่นละ 

ประมาณ 3,000-3,500 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธรุกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบตัรโดยสารใบใหม่แยก

จากคณะ และ จองเป็นราคาทวัร ์ไมร่วมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่ส าคญักอ่นออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

กอ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
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 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Eva Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 

1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้

เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR)/ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR)/ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,000-3,500 บาท ขึน้อยูก่บั

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณา

ลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ 

อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้าง

บรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ

การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวร์ทีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีง

พับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวนัและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนยรั์บค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยืน่วซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้

หนังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ี

ผลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยู่ในระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่

ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วนั และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กี

ครัง้ หากมคีวิยืน่วา่งชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่

ทัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

2.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก 

เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หาก

อยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตู

ออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณา

แจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอื

เดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ัน

หมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมีวซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ชนิดทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทาง

ทอ่งเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้ง

พ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิดท่องเทีย่ว

เทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนิดที่

อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซี่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศ

ปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซี่าและหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง 

หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ 

คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่

เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ใน

กรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจ

ถูกระงับมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน

คา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเ้พือ่ให ้

การยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 
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ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

กะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัรน์ีเ้ป็นทัวร์แบบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

น ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ

รับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลัก

ปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้

ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 

ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใช ้
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บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่วา่กรณีใดก็

ตาม 

 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไม่ต า่

กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 

3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบ

จดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่

ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจาก

องคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็น

ภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงันี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
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- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, 

นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้ง

ยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผู ้

รบัรอง) ยนืยันรับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-

นามสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชี

เดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ประเทศออสเตรยี 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศูนยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศออสเตรยี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แตท่างศนูยย์ืน่วซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุดว้ย 

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

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มคัร 

   ตัวผูส้มคัรเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ
สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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