
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ       (-/-/-) 
23.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติดูไบ • บูดาเปสต ์• มหาวิหารเซ็นทส์ตีเฟ่น • จตัุรัสวีรบุรุษ • ถนนวาซี  (-/-/เยน็)            

03.30 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเท่ียวบิน EK 377 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง (ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง 10 นาที) 

06.55 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 
ชัว่โมง) ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต ์โดยเท่ียวบิน EK 111 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบิน 6 ชัว่โมง 10 
นาที) 



 

 

12.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์(Budapest Nemzetkozi Repoloter) เมืองหลวงของประเทศ
ฮงัการี ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชัว่โมงหลงั
วนัท่ี 31 ต.ค. ทุกประเทศ) 
น าท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1 เมืองงามท่ี ถูกขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรป

ตะวันออก ดว้ยประวติัศาสตร์ท่ีมีมาอย่างยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วฒันธรรม และสถาปัตยกรรมท่ีมีความโดด

เด่นและผสมผสานกนัอยา่งลงตวั แต่เดิมนั้น  

ชมความงามของอาคาร  มหาวิหารเซ็นท์สตี เ ฟ่น (St. 

Stephen's Basilica) มหาวิหารท่ีตั้งตามช่ือของกษตัริยน์กับุญ

ผูเ้ป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งฮงัการี เร่ิมสร้างในปี 1851 โดยตอ้งใช้

สถาปนิกถึง 2 ท่าน คือ Jozsef Hild และ Miklós Ybl ตามล าดบั 

จนแล้วเสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถ์แห่งน้ีคือ หลังคา

โดมท่ีอาคารหลกัท่ีมีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากบัอาคารรัฐสภา 

ซ่ึงถึงว่าเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดของบูดาเปสต์ เน่ืองจากได้มี

กฎหมายวา่หา้มสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีสูงเกิน 96 เมตร นัน่เอง 

 
จากนั้น น าท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) อนัเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียข์องเหล่าบรรพชนหวัหนา้เผา่แมก็ยาร์ทั้ง 7 ท่ี

ไดร้วมกบัสร้างอาณาจกัรฮงัการีภายใตก้ารน าของเจา้ชายอาปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคส าคญัและ 
จากนั้นใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีดงัท่ีสุดในบูดาเปสตท่ี์ ถนนวาซี (Vaci Street) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูกูลาร์ชอาหารท้องถิ่นท่ีห้ามพลาด*เป็นซุปเน้ือหรือหมูกบัมันฝร่ัง

เติมรสชาติเอกลกัษณ์พเิศษด้วยพริกปราปิก้า 

ท่ีพกั   MERCURE BUDAPEST BUDA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ล่องเรือแม่น ้าดานูบแบบพร้อมแชมเปญ • บูดาเปสต ์• คาลเทิล ฮิลล ์• ปราสาทบูดา • ป้อมชาวประมง • โบสถ์

แมนทิอสั • ปราสาทบราทิสลาวา่        (เชา้/กลางวนั/เยน็)            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

สุดพิเศษ !! พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศแสนพิเศษบนเรือล่องแม่น ้าสุดหรู โดยตลอดทาง ท่านจะได้เห็นอาคาร

ต่างๆ ท่ีสวยงามตลอดริมแม่น ้าขนาดกันไป ซ่ึงแม่น ้าดานูบท่ีบูดาเปสต์น้ัน หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เป็น

เมืองท่ีสวยท่ีสุดท่ีแม่น ้าดานูบไหลผ่าน” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

จากนั้น พาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ (Castle Hill) เนินเขาริมแม่น ้ าดานูบอันเป็นท่ีตั้ งของ 

พระราชวงับูดา โบสถ์แมนทิอสั และ ป้อมชาวประมง เรียงกนัไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูก

สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี 1265 ในสมยัของพระเจ้าเบล่าท่ี 4 ของราชวงศ์อาปาร์ด แต่ถูกสร้างเพิ่มเติมและบูรณะมา

เร่ือยๆ ถือเป็นพระราชวงัหลวงของพระราชวงศท์ั้งหมดของฮงัการี ปัจจุบนัไดป้รับปรุงเป็นหอศิลป์แห่งชาติและ

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์บูดาเปสต ์ถดัไปทางตอนเหนือของเนินเขา  

พาท่านชม บริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทิอสั (Mantius Church) ถือวา่เป็น

ส่ิงปลูกสร้างแห่งแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลลแ์ห่งน้ี สร้างตั้งแต่ในปี 1015 และไดรั้บการบูรณะดว้ยศิลปะ 

โกธิคในช่วงศตวรรษท่ี 14 ถือเป็น 1 ใน 7 

มหาศาสนสถาน ในยุคกลางของฮังการี 

สร้างโดยพระเจ้าสตีเฟ่น กษตัริย์พระองค์

แรกของฮงัการี เดิมช่ือวา่ The Church of Our 

Lady ก่ อน เป ล่ี ยนตาม ช่ื อของพระ เ จ้ า

แมนทิอัส ซ่ึงได้ใช้สถานแห่งน้ีประกอบ

พระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระองค์ถึง 2 

ค ร้ัง โดยโบสถ์จะตั้ งอยู่ในบริเวณป้อม

ชาวประมง  ท่ีส ร้ า งขึ้ น เพื่ อฉลองการ

ครบรอบ 1,000 ปี ของการก่อตั้ งประเทศ

ฮงัการี ในปี 1896 ลกัษณะของป้อมนั้นเป็น

ทรงสูงแหลม มาจากลกัษณะกระโจมซ่ึงเป็น

ท่ีพกัของชาวประมงแมก็ยา่ร์ในอดีต 

ท่านจะไดด่ื้มด ่ากบัวิวของแม่น ้าดานูบและอาคารของฝ่ังเปสต ์

ท่ีมีไฮไลทส์ าคญั เด่นตระหง่านกวา่อาคารอ่ืนๆ นัน่คือ อาคาร 

รัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) ซ่ึงถือ 



 

 

ว่า เป็น 1 ใน 3 อาคารรัฐสภาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คู่กบั ท่ี 

ลอนดอน และวอชิงตัน ดี.ซี. 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านมุ่งหนา้ไปสู่ สาธารณะรัฐสโลวัก (Slovak Republic) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ท่ีเมืองหลวง บราทิ

สลาวา่ (Bratislava) เป็น 1 ใน 10 ประเทศท่ีแม่น ้าดานูบ แม่น ้าสายส าคญัของยโุรปไหลผา่น และเป็นเมืองโปรด

ของพระนางมาเรีย เทเรซ่า อีกดว้ย  

ใหท้่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทบราทิสลาว่า 

(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทส าคญัของ

เมือง ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริย์

ฮงัการี และเป็นป้อมปราการด่านส าคญัท่ีไวส้ าหรับ

ป้องกนัขา้ศึกท่ีจะมารุกรานอาณาจกัรออสเตรีย-

ฮงัการี ดว้ยความไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตร์จาก

การท่ีตวัปราสาทตั้งอยูบ่นสูง จึงส่งผลใหท้่านจะได้

ชมวิวท่ีสวยงดงามยามเยน็ท่ีแม่น ้าดานูบทอดยาว 

และหากสภาพอากาศเอ้ืออ านวยจะสามารถเห็นพื้นท่ี

ราบของประเทศฮงัการีไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็น

ท่ีท าการของรัฐบาล 

จากนั้น พาท่านเดินชม ย่าน Oldtown ของบราทิสลา

วา่  

ท่ีเป็นท่ีตั้งของ อาสนวิหารเซ็นท์มาติน (St.Martin's 

Cathedral) Michael's Gate และประติมากรรมท่ีเป็น

เอกลักษณ์น่า รักๆตลอดทาง  เ ช่น Man at work 

Schöne Náci Napoleon's Army Soldier 



 

 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

ท่ีพกั  HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ปราก • ปราสาทปราก • อาสนวิหารนกับุญวีตสั • ถนนทองค า • สะพานชาร์ล • ยา่นเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์

           (เชา้/กลางวนั/ - )            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ท่ี เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ชมเสน่ห์ท่ี

หลายคนยกยอ่งวา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดของยโุรปตะวนัออก ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาเตม็ท่ีท่ีเมืองแห่งน้ี 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 พาท่านชม ปราสาทล าดบัท่ี 1 ของประเทศ ท่ี ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาท่ีสร้างมากว่า 1,200 ปี 

Guinness World Records ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 70,000 

ตารางเมตร เคยเป็นท่ีประทบัของบรรพกษตัริยข์องชาวโบฮิเมียน ปัจจุบนัใชเ้ป็นท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่น

ตระหง่านอยูบ่นเขาทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าวอลตาวา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีส่ิงปลูกสร้างมากมายประหน่ึงเมืองๆ หน่ึง อาทิ อาสนวิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus 

Cathedrals) โบสถค์ริสตแ์ห่งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 925 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นกับุญวีตสั ผูส้ละ

ชีวิตในช่วงยคุโรมนัราวปี 303 ก่อนท่ีพระเจา้คอนสแตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถใ์หน้ี้ใชเ้วลา

ในการสร้างกวา่ 600 ปี ภายในจะประดบัดว้ยกระจกสีและ Rose Window หนา้ต่างท่ีออกแบบให้เป็นรูปคลา้ยกบั

ดอกกุหลาบ จากนั้นไปชมอีก 1 จุดท่ีสวยไม่แพก้นั นัน่คือ ถนนทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตุท่ีไดช่ื้อวา่ถนน

ทองค านั้น เน่ืองจากบริเวณน้ีนั้นเป็นท่ีพ  านกัของเหล่าช่างทองอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ลกัษณะของบา้นเรือน

ท่ีท่านจะเห็นในปัจจุบนันั้น มาจากพระราชด ารัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า มหาจกัพรรดินีของออสเตรีย ท่ีให้

บูรณะใหมี้ความสวยงาม 

 

 

 

น าท่านชม สะพานชาร์ล (Charle Bridge)  

สะพานหลกัสุดคลาสสิคท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ 

เมืองเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและเมืองใหม่ท่ีถูกแบ่ง 

ดว้ยแม่น ้าวอลตาวา่เขา้ดว้ยกนั สะพานแห่งน้ี 

เร่ิมก่อสร้างในปี 1357 ใชเ้วลาในการสร้าง 

มากกวา่100 ปีกวา่จะแลว้เสร็จ เดิมทีช่ือวา่  

Stone Bridge หรือ Prague Bridge และมา 

เปล่ียนช่ือมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 



 

 

 ตวัสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกวา้งเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปท่ีท่านตอ้งไม่พลาดด้วย

ประการทั้งปวง ไม่ไกลกนัจะพบกบั ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ีมีไฮไลทส์ าคญัของยา่นน้ีนัน่คือ การชม

นาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก  ซ่ึง ถือเป็นนาฬิกาดารา

ศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียังท างานได้อยู่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่

ปี  1 410  เท่ ากับว่ าตอน น้ี มี อ ายุม ากกว่ า  6 00  ปีแล้ว 

ส่วนประกอบของนาฬิกา มีอยูส่ามส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ หนา้ปัด

ท่ีแจง้เก่ียวกบัดาราศาสตร์ การอธิบายต าแหน่งการโคจรของ

ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์บนทอ้งฟ้า และแสดงรายละเอียด

อ่ืนอีกเก่ียวกบัดาราศาสตร์ ในทุกๆ ตน้ชัว่โมงนั้นจะมีตุ๊กตา

กลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ท่านปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียง

ระฆงั ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวนั บริเวณใกลเ้คียงยงั

เ ป็น ท่ีตั้ งของ  Church of Our Lady before Týnถือ เ ป็นโบสถ์หลักของย่านเขตเ มืองเ ก่ า  ส ร้างขึ้ นด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสในตอนตน้ ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถมี์ไปป์

ออร์แกนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปราก สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1673   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  HOTEL DUO หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ เชส้ก้ี ครุมลอฟ • ปราสาทเชส้ก้ี ครุมลอฟ (ดา้นนอก) • เมืองซาลบวร์ก • พระราชวงัและสวนมิราเบล • ถนน 

Getreidegasse • จตัุรัสเรสซิเดนท ์• ประติมากรรม Sudliche Dombogen   (เชา้/กลางวนั/เยน็)            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น มุ่งหนา้สู่สาธารณรัฐเช็ก สู่ เมืองเช้สกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.3 ชม.) เป็นอีกเมืองสวยท่ีพลาดไม่ได ้ดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีบา้นเรือนมีหลงัคาสีส้ม มีแม่น ้าวอลตาวา่พาดผา่นเป็นรูป

คลา้ยๆ หยดน ้ า ท าให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีงดงาม พาท่านชม ปราสาทเช้สกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ด้าน

นอก ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ซ่ึงถือว่าใหญ่มากหากเทียบกบัขนาดเมือง นอกจากนั้นเมืองน้ียงั

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1992 อีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านสู่เมืองบา้นเกิดของคีตกวีเอกท่ีโด่งดงัท่ีสุดคนหน่ึงของโลกนาม วอ็ลฟ์กงั อมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang 

Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองท่ีมีความหมายว่า ปราสาท

เกลือ เน่ืองดว้ยสมยัก่อนนั้นเกลือถือเป็นวตัถุดิบล ้าค่า มีราคาเทียบเท่ากบัทองค า และท่ีนครแห่งน้ีนั้นมีเหมือง

เกลือขนาดใหญ่ ท าใหส้ภาพทางเศรษฐกิจในซาลบวร์กเฟ่ืองฟูมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยโุรปเลยทีเดียว 

น าท่านชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace 

and Gardens) สร้างขึ้ นตั้ งแต่ปี 1606 โดยเจ้าชายอาร์คบิชอป Wolf 

Dietrich ซ่ึงรับสั่งให้สร้างพระราชวงัขึ้นเพื่อ Salome Alt หญิงผูเ้ป็นท่ีรัก

ของพระองค์ โดยค าว่ามิราเบล มาจากค า 2 ค า คือ admirable ท่ีแปลว่า

น่าช่ืนชม และ ค าว่า beautiful ท่ีแปลว่าสวย จึงมีความหมายโดยรวมว่า 

ความโสภาท่ีน่าอภิรมย์ ดั่งความโรแมนติกอันเป็นเหตุแห่งการสร้าง

พระราชวงัแห่งน้ี โดยถือ เป็น 1 ในฉากถ่ายท าภาพยนตเ์พลงช่ือกอ้งโลก

อยา่ง The Sound Of Music ท่ีฉายในปี 1965 น าแสดงโดย จูล่ี แอนดรูว ์กบัเพลงท่ีโด่งดงัอยา่ง “Do Re Mi”  

น าท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนน Getreidegasse โดยถนนแห่งน้ี ในวนัท่ี 27 มกราคม ปี 1756 ณ 

บา้นเลขท่ี 9 โมสาร์ท เอกกวีท่ีโด่งดงัท่ีสุดในซาร์ลบวร์กไดถื้อด าเนินขึ้น ซ่ึงเขาไดใ้ชชี้วิตอยู่ท่ีบา้นหลงัน้ีกว่า 20 

ปี ก่อนยา้ยไปยงัเมืองหลวงท่ีเวียนนา โมสาร์ทไดใ้ชต้วัโน็ตรังสรรคท์ านองบทเพลงอมตะ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ี

เขามีโอกาสไดป้ระพนัธ์เพลงเพียง 35 ปี ก็ตอ้งจบชีวิตลง 

 

 

 

 

 



 

 

ถดัไปนั้นเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จตัุรัสท่ีรวมสถานท่ีส าคญัของเมือง ไม่วา่จะเป็น อาสน์วิหารซา

ลบวร์ก พระราชวังเรสซิเดนท์ รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงน้ีท่านจะสามารถเห็น 

ป้อมโฮเฮนซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

ท่ีพกั  BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART SALZBURG หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก ฮลัลส์ตทั • กรุงเวียนนา • ถนนสายวงแหวน Ringstrasse  • พระราชวงัโฮฟบวร์ค (ดา้นนอก) • ถนนคาร์ทเนอร์ • 

อาสนวิหารสเตฟาน         (เชา้/กลางวนั/เยน็)            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
พาท่านเดินทางไปยงัหมู่บา้นมรดกโลกท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นหมู่บา้นมรกดกโลกท่ีสวยท่ีสุดในโลก ฮัลล์ส
ตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกท่ีอยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยู่ใน
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ดว้ย
ทศันียภาพตระการตา ท่ีธรรมชาติและมนุษยร่์วมกนัประกอบขึ้นท าให้ เป็นสถานท่ีท่ีเป็น The Must ของยุโรป
ตะวันออก เลยทีเดียว ใหท้่านอิสระในการซึมซบับรรยากาศของเมืองมรดกโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
น าท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรี
คลาสสิค เป็นเมืองท่ีโมสาร์ทมาพ านกัในยคุท่ีรุ่งเรืองของชีวิต 
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนท่ีตดัผ่านอาคารส าคญัของเวียนนาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรง
ละครโอเปร่าเวียนนา พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาคารรัฐสภา ตลอดจนถึง มหาวิทยาลัยเวียนนา อาคารเหล่าน้ีนั้นไดรั้บ
การบูรณะภายหลงัจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่แมจ้ะสร้างใหม่ขึ้นมา ทางการก็ยงัคงสถาปัตยกรรมในแบบ
ดั้งเดิมอยู่  แวะถ่ายรูปหน้า พระราชวังโฮฟบวร์ค (Hofburg Palace) ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นพระราชวงัหลวงของ
ราชวงศ ์โดยในปัจจุบนับางส่วนไดป้รับแต่งให้เป็นท่ีพ  านกัและท าเนียบประธานาธิบดีแห่งออสเตรีย ในคร้ังพระ
บาทสามเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เสด็จประภาสยุโรปคร้ังท่ี 2 ในปีพ.ศ.2440 ไดม้าประทบัท่ี
พระราชวงัแห่งน้ี โดยในคร้ังนั้นตรงกบัรัชสมยัของพระเจา้ฟรัน โจเซฟ แห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

จากนั้น พาท่านสู่ ถนนคนเดินแห่งแรกๆ ของยุโรป ท่ี ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ท่ีมีมาตั้งแต่ในสมยัโรมนั เป็น 1 
ใน ถนนท่ีมุ่งสู่กรุงโรมในสมยันั้น เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพฒันามาเป็นถนน

สายช้อปป้ิงในช่วงศตวรรษท่ี 19 แมอ้าคารบา้นเรือน
ส่วนมากจะถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่
ทางการก็ไดส้ร้างตึกรามบา้นช่องท่ีรูปแบบเดิม เพื่อคง
เสน่ห์แห่งถนนสายน้ีไวอ้ยา่งสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงัมี  
ศาสนสถานท่ีส าคัญบนถนนแห่งน้ีอีกจุดหน่ึง คือ 
อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral) โบสถ์
เก่าแก่ท่ีอยู่มาตั้งแต่ปี 1160 ตวัอาสนวิหาร สร้างด้วย
หินปูนมีความยาว 107 เมตร กวา้ง 70 เมตร และ สูง 
136.7 เมตร มีระฆงัทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญ่ท่ีสุดช่ือว่า 
ระฆงัพุมเมริน ท่ีมีน ้ าหนกัถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็น
ระฆังแบบแกว่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย และเป็น

อนัดบั 2 ของยุโรป รองจากระฆงัปีเตอร์ ของเยอรมนัเท่านั้น กล่าวกนัว่าบิโทเฟ่นรู้ตวัว่าตนสูญเสียการได้ยิน
เพราะวา่เม่ือหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งน้ีแลว้เห็นนกบินออกจากหอระฆงั แต่กลบัไม่ไดย้นิเสียงระฆงัเหมือน
เคย 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บริการด้วยหมูทอด schnitzel สไตล์ออสเตรียขนานแท้ 
ท่ีพกั  EVENTHOTEL PYRAMIDE AND CONGRESS CENTER หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ด พระราชวงัและสวนเชินน์บรุน • ตลาดแนชมาร์ก  • ถนนคาร์ทเนอร์  • อาสนวิหารสเตฟาน  • Fashion Outlet 

Parndorf            ( เชา้ / - / - ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวงัฤดูร้อนของ

ราชวงศ์ฮบัส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค าว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น ้ าพุร้อนอนัแสนสวยงาม โดยมีการ

ริเร่ิมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลงัจากท่ีพระเจา้แมก็ซีเมเล่ียนท่ี 2 ไดซ้ื้อท่ีดินบริเวณน้ี แต่ตวัอาคารในปัจจุบนันั้น



 

 

สร้างและต่อเติมในสมยัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงคใ์หมี้ความยิง่ใหญ่และสวยงามทดัเทียม

พระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศบ์ูร์บง และดว้ยพระองคท์รงโปรดสีเหลืองมากจึงไดมี้การใชสี้เหลืองโทนพิเศษ

ตกแต่งดา้นนอกของพระราชวงั และต่อมาสีเหลืองโทนน้ีนั้นจึงไดช่ื้ออยา่งเป็นทางการวา่สีเหลืองเทเรซ่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น พาท่านชม ตลาดแนชมาร์ก (Naschmarkt) ตลาดกลางท่ีเปรียบเสมือนดัง่ครัวของเวียนนา อดัแน่นไปดว้ยวตัถุดิบ

นานาชนิด ทั้งเน้ือสัตว ์อาหารทะเล Cold Cut ผกั ผลไม ้และผลิตภณัฑแ์ปรรูปมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารใน

แบบท่ีชาวเวียนนารับประทานกนัเป็นชีวิตประจ าวนั โดยตลาดแห่งน้ีเปิดท าการมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 แรกเร่ิม

นั้นขายเฉพาะนม จนต่อมาไดมี้ผลิตผลทางการเกษตรเขา้มาจ าหน่ายในช่วงศตวรรษท่ี 18 และขยายตวัมาเร่ือยๆ 

จนในปัจจุบนัมีร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ต่างๆ มากกว่า 120 ร้านเลยท่ีเดียว  ให้ท่านอิสระเลือกรับประทานอาหาร

กลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและอรรถรสท่ีครบถ้วนในการท่องเท่ียว 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Naschmarkt ปิดท าการในวันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกบัวันอาทิตย์อาจมีการสลบัวันเท่ียวเพ่ือให้ท่องเท่ียวได้

ครบตามโปรแกรมท่ีระบุ) 

จากนั้น พาท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวังเบลเวเดียร์ (Schloss Belvedere) พระราชวงัสไตลบ์าโรกท่ีถูกสร้างขึ้นใน

ปี 1663 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อนของเจา้ชาย Eugene Of Savoy ซ่ึงมีเช้ือสายจากราชวงศข์องฝร่ังเศสซ่ึงเป็น

แม่ทพัในการปราบกองทพัออตโตมนั ซ่ึง

เขามารุกรานจกัรวรรดิอออสตรีย-ฮงัการี 

ซ่ึงนอกจากตวัวงัแลว้ ยงัมีสวน และลาน

น ้ าพุท่ีถูกออกแบบให้มีความสวยงามเขา้

กับตัวอาคารเป็นอย่างยิ่งไปยงั Fashion 

Outlet Parndorf (ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง

ประมาณ 1 ชม.) พรีเม่ียมเอ้าท์เลทท่ีให้



 

 

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมอยา่งอิสระ ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา ก็มีใหไ้ดเ้ลือกสรร 

อสิระอาหารค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเท่ียว 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Flughafen Wien) เพื่อใหท้่านไดมี้เวลาท าการ

คืนภาษี (Vat Refund) 

22.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี EK126 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง ** 

วันท่ีแปด  ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา               ( - / - / - ) 

06.20 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 
ชัว่โมง) ใหท้่านผอ่นคลายอริยบทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

08.45 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK370 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
**เดือนพ.ย.** 

09.30 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK372 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

18.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 
************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว (หน่วย : บาท) 
 

วนัเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe Light 8 วนั 5 คืน 
 ฮังการี - บราทิสลาว่า - เช็ก - ออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลบัถึง เท่ียวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยว 

02 ธ.ค. 62 09 ธ.ค. 62 
EK377 / EK111 

EK126 / EK370* 48,900 47,900 46,900 8,000 

** คณะเดินทางจ านวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ EK (BKK-BUD/VIE-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ี
ค่ะ 

100,000 – 150,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ EK (BKK-BUD/VIE-BKK) หกัออก 19,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-BUD/VIE-BKK) สายการบินเอมิเรตส์ Emirate 

Airlines (EK)  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
✓ ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน  50,000 USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 



 

 

 ค่าทิป หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 100 บาท รวมทั้งทริป  8 วนั  800 บาท/ท่าน 
 
 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 25 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 
วนัมิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดต้ามความเป็นจริง 

5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทวัร์ควรเผื่อเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางท่ีระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ี
ท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วีซ่าส่งกลบัมา เพื่อ
กรอกขอ้มูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 



 

 

9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 
 
 
 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
❖ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า

ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพกัเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

❖ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 



 

 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้
จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



 

 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียด
อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์

ของท่านเอง** 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเกน้  (ประเทศออสเตรีย) 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ท่ีเคย

ไดรั้บวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวีซ่าประเทศ อ่ืนๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหนา้ตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ให้ชดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  

ห้ามสวมแว่นหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจาก

คอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้น

หลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และ

โปรดเลือกเส้ือผา้ท่ีไม่ซ ้ ากบัชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่านอาจ

ตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วีซ่า 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 



 

 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 
1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วีซ่า)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 
• กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ี

พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT 
MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

• กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีสังกดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วีซ่า) 
• กรณีราชการท่ีเกษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
• กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ และระบุชั้นปีท่ีศึกษา เป็น

ภาษาองักฤษ(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วีซ่า) 
• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

** ในกรณีท่ี เด็กอายตุ ่ากวา่ 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

• เดินทางกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขต
หรืออ าเภอ เท่านั้นและใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

• เดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

• เดินทางกับมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า 
มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

• ในกรณีท่ีบิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จ าเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนังสือ ปกครองบุตรท่ีถูกต้องทาง

กฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผูเ้ยาว์ อยู่อ  านาจการ



 

 

ปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพื่อใชใ้นการ

เช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 
8. หลกัฐานทางการเงิน   

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
    8.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 
    8.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร ช่ือและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรง
ตามกับพาสปอร์ต และต้องขอกับธนาคารไม่เกิน 15 วันจากวันท่ีย่ืนวีซ่า 
หมายเหตุ : ผูส้มคัรควรเลือกบญัชีท่ีมีเงินฝากไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท** 
***  กรณีท่ีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้จะตอ้งมีเอกสารของผูส้นบัสนุนดงัน้ี  

            - หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผูส้นบัสนุนและช่ือผูเ้ดินทางชดัเจน 

             - สเตทเมน้บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน เป็นภาษาองักฤษ 

             - จดหมายภาษาองักฤษพร้อมลงช่ือและลายเซ็น ท่ีระบุเน้ือหาวา่รับรองค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดินทาง 

             - เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเกิด 

 ห้าม!!! ท าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการย่ืนวีซ่าเด็ดขาด!) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
• บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซ่า 

• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่  10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         



 

 

• ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศออสเตรีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 



 

 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

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

ช่ือ- นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

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

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

ท่ีอยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

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

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................ 

สถานท่ีเกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

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

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

มีพี ่หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 



 

 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานท่ีจบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวัติการท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

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

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

ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................................................... 

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

ท่ีอยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...........................................                 

อ าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

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

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

วันท่ีเคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ........................................................................................................................................... 

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ท่ีได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น) 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่                            เคย                                      ไม่เคย  

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

 ช่ือ/นามสกุล ผุ้ติดต่อท่ีไทย (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง..........................................                    

อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

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

 



 

 

 
 


