EBR01 WONDER EAST EUROPE
AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วัน 5คืน
เยีย่ มบ้านเกิดของนักดนตรีช่อื ดัง โมสาร์ท เทีย่ วเมืองหลวงทีม่ สี ถาปตั ยกรรมสวยงาม
ทัง้ พระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟน โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา และ เมืองเมืองซาลซ์บูรก์
ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ
เมืองปรากทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ตนิ
เมืองบูดาเปสต์ การล่องเรือชมความงามของแม่น้ าดานูบ และชมสถปตั ยกรรมอันสวยงาม

ออสเตรีย
เช็ก
สโลวาเกีย
ฮังการี

เดินทางโดยสายการบิน EVA AIRWAYS
น้าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งรวม 46 kg. / CARRY ON 7 kg
(สามารถโหลดกระเป๋าได้ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 kg)
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคา
เด็ก 0-2 ปี

เด็ก 2-11 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดีย่ วเพิม่

ทีน่ งั ่

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

หมายเหตุ

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่ และค่าบริการ 5,500 บาท <<
FLIGHT
BR061 BKK-VIE 02:20-08:35
BR062 VIE-BKK 18:35-10:00
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วันทีห่ นึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
23.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ J สายการ บิน EVA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรทีน่ ั ่งโหลดสัมภาระ
วันทีส่ อง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา-เมือง Melk-Melk Benedictine Abbey-เมืองฮัลล์สตัทท์-เซ็นทรัลสแควร์-เมืองซาลซ์บูรก์
 อาหาร เทีย่ ง,เย็น
02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เทีย่ วบินที่ BR061
23.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย นาท่านผ่านขัน้ ตอน
การตรวจคนเข้าเมือง และพิธกี ารทางศุ ลกากร จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ เมือง
Melk (ระยะทาง 109 กม. / 1 ชม. 30 นาที) เพื่อถ่ ายภาพด้านนอก กับ Melk
Benedictine Abbey สร้างอยูเ่ หนือแม่น้ าดานู บ ส่วนทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดของทีน่ ้ีคอื มีความ
ั ่ นตกพร้อมด้วยโบสถ์ท่มี ฝี าแฝดสูงตระหง่านอยู่
ยาวรวม 325 เมตร อยู่ทางฝงตะวั
เหนือระเบียงครึง่ วงกลม ประตูทางเข้าทีม่ รี ปู ทรงแปดเหลีย่ มซึง่ เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
ั้
ขนาบข้างด้วยรูปปนของ
St. Koloman และ St. Leopold ถือเป็ นโบสถ์บาร็อคทีด่ ที ส่ี ุด
ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารเทีย่ ง (มือ้ ที1่ )
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 202 กม. / 3 ชม.) เมือง
ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด

เย็น

กล่าวกัน ว่าเป็ น เมือ งที่โรแมนติก ที่สุ ด ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บ นอัพ เพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็ นไข่มุกแห่ง
ออสเตรีย และเป็ นพื้นที่ม รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage
ถ่ายรูปสวยๆที่ เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรสั กลางเมืองทีโ่ ดด
ั ้ ท่ รินิตท้ี แ่ี สดงเรือ่ งราวและเอกลักษณ์ของเมืองและยังเป็ นสถานทีจ่ ดั
เด่นด้วยรูปปนโฮลี
งานเทศกาลต่ างๆด้ว ย จากนั น้ น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมือ งซาลซ์บู ร์ ก (Salzburg)
(ระยะทาง 71 กม. / 1 ชม. 30 นาที) มีววิ ทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ของออสเตรีย
เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง ทีม่ ชี ่อื เสียงในเรื่องสถาปตั ยกรรมบาร็อค
ซึง่ ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รบั การขึ้นทะเบียน
ั ่ น้ าซาลซัค
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซร์ ก์ ตัง้ อยูบ่ นฝงแม่
(Salzach) และ มีอาณาเขตติด กับ เทือ กเขาแอลป์ เป็ น บ้านเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที่ 18 นัน้ ก็คอื โมสารท
 รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที2่ )
ทีพ่ กั : Holiday Inn Salzburg City 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ า่ นพัก ทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส่ าม เมืองซาลซ์บูรก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดของโมสาร์ท-มหาวิหารซาลซ์บูรก์ -จัตุรสั ศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์-เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ- ปราสาทครุมลอฟ-อนุ สรณ์
สถาน Jan Hus-เมือง Ceske Budejovice
 อาหาร เช้า,เทีย่ ง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที3่ )
จากนัน้ นาท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) สวนดอกไม้ สุด แสนโรแมนติกสไตล์
ฝรั ่งเศส ทีไ่ ด้ช่อื ว่าร่มรืน่ และสวยงามทีส่ ุดในออสเตรีย สวนมิราเบลตัง้ อยูภ่ ายในพระราชวังมิรา
เบลภายในตกแต่ ง และออกแบบอย่ า งเป็ นสัด ส่ ว นในรู ป แบบเรขาคณิ ต สไตล์ บ าโรก
ั้
(baroque) และแต่งด้ว ยพัน ธุ์ไ ม้ห ลากสี อีก ทัง้ ยังมีรูป ป นออตตาวิ
โอ มอสโต (Ottavio
ั
้
ั
้
Mosto) รูปปนทีส่ ะท้อนถึง ดิน น้ า ลม ไฟ และรูปปนคนตัวเล็กในสวนทีจ่ าลองมาจากคนจริง
ในสมัย ค.ศ.1700 รวมถึงน้ าพุมา้ ปี กาซัส (The Pegasus Fountain) น้ าพุทส่ี ะ ท้อนความเป็ น
ยุโรปรวมถึงร่อยรอยทางศิลปะทีโ่ ดดเด่นและน่าหลงใหล นอกจากนี้ภายในยังมีทศั นียภาพและ
บรรยากาศทีส่ วยงาม ด้วยสีสนั แห่งไม้ดอกทีพ่ ร้อมใจบานสะพรั ่งสวยงามดุจภาพวาด อีกทัง้
ฉากหลัง ของไม้ด อกนานาพัน ธุ์ ท่ีป รากฏยอดวิห ารและป้ อมปราการโฮเฮนซาลบวร์ ก
(Hohensalzburg) บนยอดเขา ความสวยงามดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศ ความมีชวี ติ ชีวาจน
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เทีย่ ง

เย็น

วันทีส่ ่ี

ได้เป็ นส่วนหนึ่งในฉากคลาสสิกของภาพยนตร์เรือ่ ง The Sound of Music ภาพยนตร์ทไ่ี ด้ช่อื ว่า
เป็ นตานานของภาพยนตร์ฮอลลีวูด (Hollywood) บ้านเกิดของโมสาร์ท (Mozart Birthplace)
อาคารสีเหลือง คือบ้านเลขที9่ เป็ นสถานทีท่ โ่ี มสาร์ทเกิดและเขาอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนี้ โดยตอน
แรกครอบครัวโมสาร์ทเช่าห้องเล็กๆ ชัน้ สามในอาคารหลังนี้และอยู่รวมกัน 4 คน พ่อ แม่ พีส่ าว
และตัวเขาเอง จนมีอายุได้ 17 ปี ต่อมาเขาได้ย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งทีม่ พี ้นื ทีม่ ากกว่า ต่อมา
จนถึงปจั จุบนั ทางการได้ขอซื้อทัง้ อาคารเพื่อจัดทาเป็ นพิพธิ ภัณฑ์โมสาร์ท ทีน่ ่ีมขี นาดเล็กกว่า
พิพ ิธ ภัณ ฑ์ แห่ งที่ส อง แต่เ ป็ น ที่รู้จ กั มากกว่า เพราะทาเลที่ต งั ้ อยู่ใ จกลางเมือ งเก่ าบนถนน
Getreidegasse ภายในบ้านหลังนี้ออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมี
การออกแบบให้เหมือนตอนทีโ่ มสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ให้มากทีส่ ุด ภายในได้รวบรวมเรื่องราวและ
เครื่อ งดนตรีใ นสมัย เด็ก ของโมสาร์ท ไม่ว่าจะเป็ น ไวโอลิน หรือ เปี ย โนและยัง มีรูป ภาพและ
จดหมายทีเ่ ขียนถึงกันในครอบครัวด้วย มหาวิหารซาลซ์บูร์ก (Salzburg Cathedral) เป็ นโบสถ์
สไตล์บาโรกสมัย ศตวรรษที1่ 7ของอัครสังฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่งซาลซ์บูร์ก อุทศิ ให้กบั นักบุญรูเพิร์ตและนักบุญแวร์จลิ อิ ุส นักบุญรูเพิ ร์ตก่อตัง้ โบสถ์ข้นึ ในปี 774 บน
พืน้ ทีท่ เ่ี หลืออยูข่ องเมืองโรมัน และมหาวิหารแห่งนี้กถ็ ูกสร้างขึน้ ใหม่ในปี 1181 หลังจากเกิดเพลิงไหม้ในศตวรรษที1่ 7 โบสถ์แห่งนี้สร้างขึน้ ใหม่ในสไตล์บาโรกภายใต้การนา
ั้
ของเจ้าชาย-บิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนา จัตุรสั ศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์ (Mozartplatz) ตรงกลางจัตุรสั มีรูปปนในความทรงจ
าของนักแต่งเพลง Wolfgang Amadeus
์
Mozart ทีเ่ กิดในเมืองและหลังจากนัน้ ก็ได้ตงั ้ ชื่อจัตุรสั แห่งนี้สร้างขึน้ โดยเจ้าชาย-อาร์คบิชอปวูลฟ ดีทริช ฟอน ไรเตเนาซึง่ สั ่งให้ร้อื ถอนบ้านหลายหลังเมื่อต้นศตวรรษที่ 17
ั้
ั้
เดิมทีสว่ นตรงกลางของจัตุรสั เป็ น น้ าพุ สไตล์บาโรกทีม่ รี ปู ปนของนั
กบุญไมเคิล แต่ถูกถอดออกในปี 1841 เพื่อเปิ ดทางให้รูปปนของโมสาร์
ท ทางด้านทิศเหนือของจตุรสั
เป็ นทีต่ งั ้ ของสานักงานข้อมูลการท่องเทีย่ วของเมือง ด้านหลังImhofstöcklเป็ นส่วนหนึ่งของกาแพงเมืองเก่า ซึง่ มีอายุตงั ้ แต่สมัยของ Prince-Archbishop Paris Lodron ฝงั ่
ตรงข้ามคือNeue Residenz ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์Salzburg ทางด้านตะวันออกของจัตุรสั มีบา้ นสามหลังทีม่ สี ว่ นหน้าเหมือนกันและสร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17
 รับประทานอาหารเทีย่ ง (มือ้ ที4่ )
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
(ระยะทาง 216 กม. / 3ชม.) นาท่านชมเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียเมืองทีไ่ ด้รบั
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้
ั่
ตัง้ อยูร่ มิ สองฝงของแม่
น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีม่ อี าคารเก่าแก่ตงั ้ แต่ยุคกลางกว่า
300 ปี หลังได้รบั การอนุ รกั ษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของโลก นาท่าน
ถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ด่นทีส่ ุดใน
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองเล็กๆ ในสาธารณรัฐเช็ก ซึง่ สร้างขึน้ เมือ่ ปีค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ ตัง้ อยู่
ั ่ น้ าวอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุง้ น้ าฝงตรงข้
ั่
ริมฝงแม่
ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค
Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง แวะถ่ายภาพกับ อนุ สรณ์สถาน Jan Hus ตัง้ อยู่ท่ี
ปลายด้านหนึ่งของจัตุรสั เมืองเก่ากรุงปรากในสาธารณรัฐเช็ก อนุ สาวรียข์ นาดใหญ่แสดงให้เห็น
นักรบHussite ทีไ่ ด้รบั ชัยชนะและโปรเตสแตนต์ซง่ึ ถูกบังคับให้ตอ้ งลีภ้ ยั 200 อนุ สาวรีย์มขี นาด
ใหญ่มากจนประติมากรออกแบบและสร้างวิลล่าและสตูดโิ อของตัวเองซึง่ สามารถทางานได้ มัน
ถูกเปิดเผยในปี 1915 เพือ่ เฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลีชพี ของ Jan Hus อนุ สรณ์
ได้ร บั การออกแบบโดย Ladislav Šaloun น าท่านเดิน ทางสู่ เมือ ง Ceske Budejovice
ั ่ น้ าวัลตาวา เมืองนี้ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อราว ค.ศ. 1265
(ระยะทาง 24 กม. / 30 นาที) ตัง้ อยู่บนฝงแม่
เป็ นเมืองต้นกาเนิดของเบียร์บดั ไวเซอร์อกี ด้วย
 รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที5่ )
ทีพ่ กั : Grand hotel Zvon 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ า่ นพัก ทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
เมือง Ceske Budejovice-กรุงปราก-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วติ สั -สะพานชาร์ลส์-ย่านเมืองเก่า-โบสถ์ตนิ -นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก- เมืองเบอร์โน
 อาหาร เช้า,เทีย่ ง,เย็น
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เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที6่ )นาท่านเดินทางสู่ กรุง
ปราก (Prague) (ระยะทาง 147 กม. / 2 ชม.) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
โกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
นาท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ทีส่ ร้างขึน้ อยูบ่ นเนินเขาตัง้ แต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึง่ ปจั จุบนั เป็ น
ทาเนียบ ประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1918 ปราสาททีเ่ ปี่ยมไปด้วยความ
หลากหลายทางสถาปตั ยกรรม เพราะผ่านกาลเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลงมายาวนาน
กว่า 1,000 ปี ทาให้ปราสาทแห่งนี้ เป็ นเหมือนภาพสะท้อนของอารยธรรมในแต่ละยุค
ทีเ่ คยเข้ามามีอทิ ธิพลกับเมืองปราก โดยอาณาบริเวณของปราสาทปรากนัน้ กินพืน้ ที่
มากถึง 70,000 เมตร ภายในเต็มไปด้วยพระราชวัง สวน อาคารทาการ โบสถ์ ฯลฯ ที่
มีโครงสร้างทางสถาปตั ยกรรมทัง้ สไตล์โกธิค (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance)
สไตล์ในยุคศตวรรษที2่ 0 ตัวปราสาทหลักมีความกว้าง 128 เมตร ยาว 570 เมตร เคย
เป็ นทีป่ ระทับหลักของกษัตริยโ์ บฮีเมีย จักรพรรดิโรมัน ฯลฯ ปจั จุบนั ถูกใช้เป็ นทาเนียบ
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกด้วย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ตัวปราสาท
ั
หลักก็ได้รบั การบูรณะ ปรับปรุง ต่อเติมเรือ่ ยมาผ่านความต้องการของผูป้ กครองทีม่ าประทับหลายคน แต่กย็ งั คงสวยงาม เป็ นเอกลักษณ์ ทาให้ตวั ปราสาทกลายเป็ นสถาปตยกรรมจาก
ทุกยุคทีม่ าผสานกันได้อย่างลงตัว
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารเทีย่ ง (มือ้ ที7่ )
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์วติ สั (St.Vitus Cathedral) โบสถ์แห่งนี้เป็ นตัวอย่างทีโ่ ดดเด่น
ของสถาปตั ยกรรมแบบโกธิกและเป็ นโบสถ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดและสาคัญที่สุดในประเทศตัง้ อยู่ภายใน
ปราสาทปรากและมีสุส านของกษัตริย์โบฮีเ มีย น และจักรพรรดิโรมัน อัน ศัก ดิ ์สิทธิ ์จานวนมาก
สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็ นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกทีท่ อดข้ามแม่น้ าวัลตาวาทีเ่ ชื่อม
ระหว่าง ย่านเมืองเก่า (Old Town) และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์
ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ายัน
ั้
16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คอื รูปปนโลหะของเหล่
านักบุญสไตล์บารอกทีต่ งั ้ อยู่สองข้างสะพาน
ั้
ราว 30 องค์ ซึง่ หนึ่งในจานวนนี้มรี ปู ปนของเซนต์
จอห์น เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็ นรูปปนั ้

เย็น

ทีเ่ ก่าแกทีส่ ุดบนสะพานสร้างเมือ่ ปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็ นอีกสัญญลักษณ์หนึ่ง
ของกรุงปราก โบสถ์ตนิ (Church of Our Lady before Týn) อาคารทางศาสนาแบบโกธิกทีน่ ่ า
ประทับใจทีส่ ุดแห่งหนึ่งในปราก สร้างขึ้นตัง้ แต่กลางศตวรรษที่ 14 ถึงต้นศตวรรษที่ 16 ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 17 การตกแต่งภายในได้รบั การปรับปรุงใหม่ในสไตล์บาร็อค อาสนวิหารทาหน้าที่
เป็ นแกลเลอรีขนาดใหญ่ของงานกอธิคเรเนซองส์ และบาโรกยุคแรก ซึ่งน่ าสนใจทีส่ ุดซึ่งรวมถึง
ภาพวาดบนแท่นบูชาของคาเรล เชคเรตา และหลุมฝงั ศพของนักดาราศาสตร์ไทโค บราห์ ออร์แกน
ซึง่ มีอายุตงั ้ แต่ปี 1673 เป็ นสถานทีท่ เ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดในปราก นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก (Astronomical
clock) เป็ นหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตัง้ อยูท่ ก่ี รุงปราก เมืองหลวงของประเทศเช็ก ตัง้ อยู่ทางกาแพง
ด้านใต้ของศาลาว่าการในจัตุรสั เมืองเก่า เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก
ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกา ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งจะแสดงวิถีการโคจรของดวง
ั้
อาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปดั แสดงเดือนในปจั จุบนั และด้านบนสุดมีรูปปนสาวกของพระเยซู
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno)
(ระยะทาง 205 กม. / 3ชม.) จัดเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองรองจากกรุงปราก
 รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที8่ )
ทีพ่ กั : Hotel Vista 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท่ า่ นพัก ทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีห่ า้
เมืองเบอร์โน-เมืองบราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา-โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ-มหาวิหารเซนต์มาร์ตนิ -เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการีั ้ าหญิงน้อย
ของแม่น้ าดานูบ-รูปปนเจ้
 อาหาร เช้า,เทีย่ ง,เย็น
เช้า

การล่องเรือชมความงาม

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที9่ )
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 130
กม. / 2 ชม.) เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศสโลวาเกีย มีประชากรประมาณ
430,000 คน เป็ นเมืองหลวงทีเ่ ล็กทีส่ ุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป บราติสลาวาอยู่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของสโลวาเกีย มีพรมแดนติดกับออสเตรียและฮังการีโดยเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียวใน
โลกทีม่ พี รมแดนติดกับสองรัฐเอกราช นาท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา
(Bratislava castle) เป็ นปราสาทหลักของบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็ นอาคาร
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ทม่ี หี อคอยอยู่ส่มี ุม ตัง้ อยู่บนเนินเขาหิน Little Carpathians
เหนือแม่น้ าดานู บกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและที่ตงั ้ ทาให้เป็ นจุดเด่นของเมืองมานาน
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เทีย่ ง

เย็น

หลายศตวรรษ สถานที่ตงั ้ สามารถเห็นมุมมองที่ยอดเยีย่ มของบราติสลาวา ออสเตรีย และบางส่วนของฮังการีในวันทีส่ ภาพอากาศดี มีตานานหลายเ รื่องเชื่อมโยงกับ
ประวัตศิ าสตร์ของปราสาท โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ (The Blue church) หรือทีร่ จู้ กั กันทั ่วไปในชื่อโบสถ์สนี ้ าเงิน เนื่องจากสีของส่วนหน้า , โมเสค , majolicas และหลังคา
เคลือบสีฟ้า สร้างขึน้ เพือ่ ถวายแก่อลิซาเบธแห่งฮังการีลกู สาวของแอนดรูวท์ ส่ี อง ผูเ้ ติบโตขึน้ มาในปราสาทเพรสเบิรก์ ปจั จุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของโรงยิมเนเซียมทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
และทาหน้าทีเ่ ป็ นโบสถ์ของโรงเรียน (โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) มหาวิหารเซนต์มาร์ตนิ (St.Martin’s cathedral) เป็ นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหา
วิหารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลิก แห่งบราติสลาวาตัง้ อยูท่ ช่ี ายแดนด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวัตศิ าสตร์ เป็ นโบสถ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดและเก่าแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งในบราติสลา
วา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะโบสถ์พธิ บี รมราชาภิเษกของราชอาณาจักรฮังการีระหว่างปี 1563 ถึง พ.ศ. 2373
 รับประทานอาหารเทีย่ ง (มือ้ ที1่ 0)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) ประเทศในยุโรปกลางทีม่ สี ถาปตั ยกรรมสวยงามอลังการมากมาย และ
ั ่ น้ าดานูบ ฝงตะวั
ั ่ นตกของแม่น้ าเรียกว่าฝงบู
ั ่ ดา
เมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงประจาประเทศฮังการีทม่ี ชี ่อื เรียกเล่นๆว่า ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ เพราะเมืองนี้ตงั ้ อยูร่ มิ สองฝงแม่
ั
่
ั
่
(Buda) ส่วนฝงตะวันออกของแม่น้ าเรียกว่าฝงเปสต์ (Pest) พาทุกท่านทาอีกหนึ่งกิจกรรมทีไ่ ม่ควรพลาดคือ การล่องเรือชมความงามของแม่น้ าดานู บ ใช้ระยะเวลาล่องเรือ
ั ่ น้ า ทีเ่ ราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament), ป้อมชาวประมง (Fisherman’s
ประมาณ 1 ชม. ในช่วงทีเ่ ราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝงแม่
Bastion), สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์ Matthias, อนุ สาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะทีล่ ่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต (Margaret Island) ตัง้ อยู่กลาง

ั ้ าหญิงน้อย (Little Princess Statue) รูปปนสั
ั ้ ญลักษณ์ของ
แม่น้ าดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะและสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ และใกล้กนั รูปปนเจ้
ั
่
บูดาเปสต์รมิ ฝงแม่น้ าดานูบ ประติมากรรมดัง้ เดิมถูกสร้างขึน้ ในปี 1972 โดย László Marton ศิลปินได้รบั แรงบันดาลใจจากลูกสาวคนโตทีเ่ กิดจากการแต่งงานครัง้ แรกของ
ั ้ กวางไว้ในทีบ่ นทางเดินเล่นแม่น้ าดานู บ กลายเป็ นสัญลักษณ์
เขา เธอมักจะเล่นในทาบันสวมชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฏทีท่ าจากหนังสือพิมพ์โดยพ่อของเธอมันถูกรูปปนถู
ของบูดาเปสต์ตงั ้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั
 รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที1่ 1)
ทีพ่ กั : Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท่ า่ นพัก ทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีห่ ก
เมืองบูดาเปสต์-ปราสาทบูดาเปสต์-โบสถ์ Matthias Church- Fisherman's Bastion- Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย
 อาหาร เช้า,เทีย่ ง

เช้า

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที1่ 2)
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ เริม่ ต้นทีแ่ วะถ่ายภาพด้านนอก
กับ ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle hill) สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 13 ปราสาทแห่งแรกตัง้ อยู่ทาง
ใต้ของ Castle Hill เพื่อป้องกันการโจมตีของ Mongols และ Tartarsปราสาทบูดาเปสต์
(บางครัง้ เรียกว่า Castle Palace) เป็ นอาคารสไตล์ Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที่
18 ทีม่ มี ากกว่า 200 ห้อง จัดเรียงไว้ในรูปแบบสมมาตรรอบโดมกลางสูง 62 เมตรหันหน้า
เข้าหาแม่น้ าดานู บ ปราสาทได้รบั ความเสียหายอย่างมากในสงครามโลกครัง้ ที่สอง แต่
ส่วนมากของด้านนอกได้รบั การบูรณะแล้ว โบสถ์ Matthias Church (เรียกอีกอย่างว่า
Church of Our Lady) เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1269 สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์บาร็อคที่
ชัดเจน โบสถ์คาทอลิกนี้เป็ นมัสยิดในรัชสมัยของตุรกี ทางเดินด้านข้างของมันได้รบั การ
ั ้ นทีถ่ ูกเล่าให้
ขยายในศตวรรษที่ 14 เมือ่ ประตูทางเข้าด้านทิศใต้อนั งดงามพร้อมกับรูปปนนู
เห็นถึงความตายของพระแม่มารี ในปี ค.ศ. 1309 หลังคริสตจักร Matthias Church มี
Fisherman's Bastion สร้างขึน้ ระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอยเจ็ดเสาและ
ซุม้ ประตูทไ่ี ด้รบั การออกแบบในสไตล์นีโอ - โรมันโดย Frigyes Schulek จากทีน่ ่ที ุกท่านจะ
ได้เห็นทัศนียภาพทีด่ ที ส่ี ุดของเมืองและแม่น้ าดานูบ
 รับประทานอาหารเทีย่ ง (มือ้ ที1่ 3)
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง
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194 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
 อิสระอาหารเย็น เพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
ทีพ่ กั Best western plus Amedia Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท่ า่ นพัก ทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
วันทีเ่ จ็ด
กรุงเวียนนา-มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-พระราชวังฮอฟบวร์ก-ถนน Karntner Strasse-ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
 อาหาร เช้า,เทีย่ ง

เช้า

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที1่ 4)
จากนัน้ นาท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็ นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็ นทีต่ งั ้ อาสนะของอาร์ชบิชอปแห่ง
เวียนนา สถาปตั ยกรรมทีเ่ ห็นอยูใ่ นปจั จุบนั เป็ นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริม่ โดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ทอ่ี ุทศิ ให้กบั นักบุญสตีเฟนในบริเวณนี้มาตัง้ แต่ปี
1147 นาท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็ นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังใน
ปจั จุบนั เป็ นทีพ่ านักและทาเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รบั การยอมรับมากทีส่ ุดแห่งหนึ่ งของโลก ด้านหน้าของ
ั ้ งสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดทีม่ คี วามงดงามชวนหลงใหล
อาคารเป็ นสถาปตั ยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปนเชิ
 รับประทานอาหารเทีย่ ง (มือ้ ที1่ 5)
อิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็ นถนนช้อปปิ้งหลักในเวียนนาและเป็ นถนนช้อปปิ้งทีย่ าวทีส่ ุดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมี
ร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั ่นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัตศิ าสตร์ตา่ งๆในกรุงเวียนนา

ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพือ่ เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
18.35 น. นาท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เทีย่ วบินที่ BR062
วันทีแ่ ปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
10:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************

เงือ่ นไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดิ นทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate หรือวัคซีนพาสปอร์ต ทีอ่ อกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ ด้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
► ผู้เดิ นทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบั วัคซีน ครบ2โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ทีป่ ระเทศไทยรับรอง มี ดังนี้
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
2210-0901-EBR01
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9. Novavax / Covavax
10. Medigen
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC
► สาหรับคนต่างชาติ ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
► สาหรับผูเ้ ดินทางทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีน หรือได้รบั วัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย ( update 16 พฤษภาคม 2565 )
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม เป็ นต้นไป ข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรียได้ถูกยกเลิก ไม่จาเป็ นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน หรือ ลงทะเบียนการการ
เดินทางล่วงหน้า ข้อมูลจาก สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ
เงือ่ นไขการเดินทางเข้าประเทศ เช็ก สโลวาเกีย และ ฮังการี รายละเอียดเงือ่ นไข ดังนี้ ( update 08 มิถุนายน 2565 )
►เช็ก
ไม่จาเป็ นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน
►สโลวาเกีย
ต้องได้รบั การฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส
(โดยได้รบั วัคซีนไม่เกิน 270 วัน)

►ฮังการี ไม่จาเป็ นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน
เงื่อนไขการให้บริ การ
► การเดินทางครัง้ นี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถงึ จานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทวั ร์กบั บริษทั ทีม่ โี ปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลือ่ น หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ถงึ 15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีทล่ี กู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทาวีซา่ 5,500 บาท (30,500)
กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซา่ พร้อมเอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชาระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทั ฯต้องออกตั ๋วหรือวีซา่ ออกใกล้วนั เดินทางท่านจาเป็ นต้องชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือตามทีบ่ ริษทั กาหนดแจ้งเท่านัน้
**สาคัญ**สาเนาหน้ าพาสปอร์ตผู้เดิ นทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดิ นทางไป-กลับและจานวนหน้ าหนังสือเดิ นทางต้องเหลือ
ว่างสาหรับติ ดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3หน้ า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษทั มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐาน
การโอนเงิ นมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด (ทางบริษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่ เกิดขึน้ จริงเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน ค่ามัดจาโรงแรม ค่าวี
ซ่า หรืออื่นๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจา 50% (ทางบริษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริงเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตัวเครือ่ งบิน ค่ามัดจาโรงแรม หรือ
อื่นๆ )
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดตามราคาทัวร์ทต่ี ามระบุใน โปรแกรม
4. กรณีผเู้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา
คืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
7. กรณีวซี า่ ถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
8. ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาเทีย่ ว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ วมีคา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ด้จา่ ย
จริงเพือ่ เตรียมการจัดนาเทีย่ ว ให้นามาหักจากเงินค่าบริการทีต่ อ้ งจ่าย ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ วแสดงหลักฐานให้นกั ท่องเทีย่ วทราบ เช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน
ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
(บริษทั ดาเนินการให้ กรณียกเลิกทัง้ หมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนั ด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
กรณีพกั 3 ท่านถ้าวันทีเ่ ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มหี อ้ ง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็ นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีคา่ ใช้จา่ ยพักเดีย่ วเพิม่ ) หรือเป็ นการเพิม่ เตียงเสริม หรือ SOFA
BED และกรณีหอ้ งพักในเมืองทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทั ขอจัดทีพ่ กั ในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพ่ กั ส่วนใหญ่ ในยุโรปไม่ม ี
เครือ่ งปรับอากาศทีส่ ามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็นเกือบทัง้ ปี
ตั ๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ ั ่งเป็ น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั ๋วกรุป๊ เท่านัน้ ไม่สามารถเลือ่ นวันได้ ใน กรณีทท่ี า่ นต้องการแยกวัน
เดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ สอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดทีน่ ั ่งของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษทั ไม่สามารถ
เข้าไปเพือ่ แทรกแซงได้
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง 46 กิโลกรัม ถือขึน้ เครือ่ งได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครือ่ งบินตามเงือ่ นไขของแต่ละสายการบินทีม่ กี าร
เรียกเก็บ และกรณีน้ าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามทีส่ ายการบินเรียกเก็บ
การประกันการเดินทาง บริษทั ฯได้จดั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบตั เิ หตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน
ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลกู ค้าต้องการซื้อประกันเพิม่
วงเงินคุม้ ครอง เพิม่ ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึง่ ความคุม้ ครองและข้อยกเว้น เป็ น ไปตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทัง้ นี้การทาประกันนี้จาก
บริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเทีย่ ว ทีบ่ งั คับให้บริษทั นาเทีย่ ว ทาประกันเฉพาะอุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ ทงั ้ นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีทา่ นต้องการซือ้ ความคุม้ ครองเพิม่ เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ ริษทั ฯค่าภาษีสนามบิน และ
ค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
2. ค่าบริการและยืน่ วีซา่ เชงเก้น (ประเทศออสเตรีย) 5,500 บาท
3. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่ งดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ ามันทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไปแล้ว
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่ รงแรม
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือ ประมาณ 2,600บาท/ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณี วีซ่าไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวี
ซ่า/ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
ค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของ
ผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ ว
เอง
6. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู บุหรี/่ ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของ
ผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ข้นึ อยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ลว่ งหน้าได้
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10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ อ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
12. การประกันภัย บริษทั ฯได้จดั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูก้ี ซึง่ ความคุม้ ครองและ
ข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทัง้ นี้การทาประกันนี้จากบริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเทีย่ ว ทีบ่ งั คับให้บริษทั นาเทีย่ ว ทาประกันเฉพาะ
อุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทงั ้ นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้น แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีทา่ นต้องการซือ้ ความคุม้ ครองเพิม่ เติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่ ริษทั ฯ
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
14. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจ ารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมืองไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Austria)
ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ
** ผูเ้ ดินทางต้องมาโชว์ตวั และสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย **โปรดดาเนินการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมี
การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเงื่อนไข
รวมถึงเอกสารทีใ่ ช้สาหรับยื่นคาร้องขอวีซ่าอยู่เป็ นประจา
1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ ดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจานวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูต
ติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดาเนินการทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กบั เจ้าหน้าที) หากผูส้ มัครเคยได้รบั วีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กบั ทาง
บริษทั ทัวร์ เพือ่ นาไปแสดงต่อสถานทูต

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm จานวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้าม
ใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็ นรูปทีถ่ ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน้
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่ อาจส่งผลให้รปู ถ่ายชารุด และไม่สามารถใช้งานได้ **
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3.

เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี)

- สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิม่ เติม (ถ้ามี) ท่านจาเป็ นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนสมรส/สาเนาทะเบียนหย่า/สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ )
- สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลีย่ น)
กรณีเด็กอายุต่ ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จาเป็ นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสูตบิ ตั ร
กรณีเด็กอายุต่ ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จาเป็ นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสูตบิ ตั ร
- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สาเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา -มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตร
เดินทางกับบุคคลทีส่ าม พร้อมกับยินยอมสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยการเดินทางให้กบั เด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทส่ี านักงานเขต/อาเภอตามหลักฐานทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านของ
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ท่าน (พร้อมแนบสาเนาพาสปอร์ต/สาเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ ด็กแสดงตัวยื่นคาร้องขอวีซา่ บิดา-มารดา จาเป็ นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีท่ ร่ี บั ยื่นวีซ่า กรณีบดิ า-มารดา
หย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูม้ อี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทางาน ทีท่ างานปจั จุบนั (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืน่ คาร้องขอวีซ่า)
4.1 กรณีเป็ นพนักงานทัวไป
่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานปจั จุบนั โดยระบุตาแหน่ งงาน, เงินเดือนทีไ่ ด้รบั , วัน เดือน ปี ที่
เริม่ ทางาน, และช่วงเวลาทีข่ อลางานไปเทีย่ วยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชอื ่ ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบตั งิ านตามปกติหลังครบกาหนดวันลา พร้อม
ประทับตราบริษทั และลงนามผูม้ อี านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
4.2 กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ฯ (DBD), (คัดสาเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
4.3 กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการ
เรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืน่ คาร้องขอวีซ่า)
4.4 กรณีทเ่ี กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
4.5 กรณีเป็ นแม่บา้ น ใช้สาเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีทไ่ี ม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จาเป็ นต้องมี
จดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่อื -สกุล วัน เดือน ปี เกิด ของสามีและบุตร ทีม่ คี วามสัมพันธ์รว่ มกัน (จดหมายชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
4.6 กรณีกจิ การที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัวไป,
่
อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จาเป็ นต้องเขียนจดหมายแนะนาตนเอง ชีแ้ จง
รายละเอียดการทางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า , โฉนดที่ดนิ ฯลฯ เป็ นต้น (จดหมายชี้แจงเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

5. หลักฐานการเงิน
5.1 กรณีออกค่าใช้จา่ ยเอง
5.1.1 Bank Certificate หนังสือรับรองสถานะการเงิน จากธนาคาร ระบุสกุลเงิน Euro (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
5.1.2 Statement รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทม่ี ปี ระวัตกิ ารเดินบัญชีทส่ี มบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่
ในบัญชีนนั ้ ๆไม่ต่ ากว่า 6หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมลิ าเนา
** หมายเหตุสาคัญ **
เอกสารการเงิน จาเป็ นต้องใช้ทงั ้ Bank Certificate และ Statement รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน คู่กนั เท่านัน้ โดยใช้เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ออกจากธนาคาร
เท่านัน้ และต้องมีตราประทับจากธนาคาร เท่านัน้ หากผูย้ ่นื คาร้องวีซ่า ปริน้ เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจาเป็ นต้องนาเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครัง้
5.2 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จาเป็ นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชีแ้ จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุ น
ค่าใช้จ่า ยจากทางธนาคารเท่า นัน้ โดยให้บุคคลที่เป็ นผู้สนับสนุ น (Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับ รองฐานะการเงินจากธนาคาร
Bank Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่ อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่อื ผูส้ นับสนุ นทีเ่ ป็ นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุช่อื ผูเ้ ดินทาง/ผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุ น
เอกสารต้องเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใ่ ช้เดินทางเท่านัน้ (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดาเนินการนานถึง
3 วัน)
ทัง้ นี้ ผูท้ ส่ี ามารถสนับสนุนค่าใช้จา่ ยให้ผเู้ ดินทางได้ ต้องเป็ นบิดา / มารดา / พี่-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัน้ !! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้
แจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใ่ ช้เดินทาง
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็ นยอดล่าสุด ครอบคลุม 5-7 วัน ก่อนวันนัดหมายยืน่ วีซา่
** สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีตดิ ลบ และกองทุนทุกประเภท **

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น
เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสาหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็ นจริง เนื่องจากบริษทั ฯ ต้องนาส่งข้อมูลให้กบั ทางสถานทูต
พิจารณา เพื่ออนุมตั คิ าร้องขอวีซ่า และทางบริษทั ฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิ ข้อมูลส่วนตัวแทนผูส้ มัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็ นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับ
ความเป็ นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิง่ ขึน้
เมื่อท่านชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กบั บริษทั ฯทันที !! หากดาเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการ
พิจารณาวีซ่า บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมทีท่ า่ นได้ชาระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ทจ่ี ะยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้ มัครต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
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บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผสู้ มัครบางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามทีส่ ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ)
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเ่ พื่อไปอานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม่ เติ มจากทาง
บริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ทา่ นจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กบั ทางบริษทั เพื่อนาส่งสถานทูตเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์นาเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
เอกสารทุกฉบับทีใ่ ช้ประกอบการยื่นคาร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ !!
พร้อมแนบสาเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จาเป็ นต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา่ กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษทั ไม่มนี โยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่าเชงเก้น (Austria)
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ในการยืน่ วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)
3. เพศ

ชาย

...................................................................................................
หญิง

4. ทีอ่ ยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
5. ทีอ่ ยู่พานักปจั จุบนั กรณีไม่ตรงกับสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
6.โทรศัพท์มอื ถือ (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพท์บา้ น (ถ้ามี) ..........................................
7. อาชีพปจั จุบนั ....................................................
ตาแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ ะบุในหนังสือรับรองการงาน) ......................................................................
8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)
..............................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทท่ี างาน ...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทท่ี างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ ..........................
9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

⃣ โสด ⃣ สมรส

⃣ แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)

⃣ หย่า ⃣ ม่าย

⃣ อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา

⃣ แยกกันอยู่

11. ชื่อ-สกุลคูส่ มรส (ถ้ามี) ............................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเ่ กิด .....................
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ่ กิด ......................
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเ่ กิด ......................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ...................
15. ท่านเคยได้รบั วีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี า่ นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ ..............................................
2210-0901-EBR01

ถึงวันที่ ..................................................
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16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา่ Schengen ก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั /เดือน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ) ………………………………………

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................................

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู้ ่นื ออกค่าใช้จา่ ยให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั /องค์กร)

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุช่อื .............................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ............................................................

เงินสด

หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษทั ฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต
กาหนดวันเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบทุกกรณี

กรณีวซี ่าของท่านไม่ได้รบั การอนุ มตั ทิ นั ตาม

เมือ่ ท่านได้จองทาการจองโปรแกรมทัวร์ และชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรุณาจัดส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) พร้อมจัดส่งให้กบั บริษทั ฯทันที !! หากดาเนินการ
ล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่ ่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจ่ ะใช้ย่ นื สถานทูต เนื่องจากข้อมูลทัง้ หมด บริษทั ฯจาเป็ นต้อง
ดาเนินการนาส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนาส่งข้อมูลทีไ่ ม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า
- หากหน่ วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทางานของท่านให้ชดั เจน (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท,
ตาแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีไ่ ด้รบั และวันเดือนปี ทเ่ี ริม่ งาน

เมือ่ ท่านได้รบั ยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสาหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสาหรับยื่นวีซ่าให้กบั บริษทั ฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า
- ท่านจาเป็ นต้องนาส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัตกิ ารเดินในช่วงทีผ่ า่ นมา

หมายเหตุ: การอนุมตั วิ ซี ่าเป็นดุลพินจิ ของทางสถานทูต บริษทั ฯไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นี้บริษทั เป็นเพียงตัวกลางทีค่ อยให้บริการ และอานวย
ความสะดวกให้แก่ผเู้ ดินทางเท่านัน้
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