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WONDER EAST EUROPE เยอรมัน 
ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน 

โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!! บินตรง เที่ยวครบ 4
ประเทศ 

เยอรมัน      เมืองโฮเอินชวังเกา ชมตน้แบบปราสาทเจ้าหญิงนทิราดสินีย์แลนด์ 
ปราสาทนอยชวานสไตน ์

ออสเตรีย    อินส์บรคุ (Innsbruck) ชมหลังคาทองค า(Golden Roof) 
สัญลักษณ์ส าคญัของเมอืงอนิสบ์รุค ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกดิโมสาร์ท 
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music ฮัลลส์ตัทท์ (Hallstatt) 
เมอืงริมทะเลสาบทีส่วยท่ีสดุในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายกุว่า 4,500 ป ี
เวียนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace)ที่ประทับ
ของราชวงศฮ์ับสเบิรก์ 



เชค           เมอืงมรดกโลก เชสกี้ ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชร
น้ างามแห่งโบฮเีมยี กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) อลังการ
สวยงาม คุทนา โฮรา เมอืงธรรมชาติและสิ่งกอ่สรา้งเกา่แกม่รดกโลก ชมโบสถ์
เซนต์บาร์บาราสไตลโ์กธิค 

ฮังการ ี      บูดาเปสต ์ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบเปน็เมืองงดงามติดอนัดบัโลก 
ล่องเรือแมน่้ าดานบูชมความงามของเมอืง 

พักออสเตรยี 3คืน เชค 1คืน ฮังการี 1คืน 

เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสม
ไมล์ได้ 50% 

**ราคาทัวรร์วมค่าวีซา่แล้ว** 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

2  ท่าอากาศยานมิวนิก เยอรมัน เมืองโฮเอินชวังเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมือง
อินส์บรูค ย่านเมืองเก่า Old Town Innsbruck หลังคาทองค า 

3  อินส์บรูค ฮัลลส์ตัทท์ Hallstatt ซาลซ์บูร์ก Salzburg สวนมิราเบล ย่านเมืองเก่า 
Old Town 

4  ซาลซ์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ปราก ย่านเมืองเก่า ศาลาเทศบาล
เมืองเก่า นาฬิกาดาราศาสตร์ 

5  ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส์ เมืองคุทนา โฮรา โบสถ์
เซนต์บาร์บารา เวียนนา 

6  เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ บูดาเบส ฮังการี โบสถ์
แมทเธียส ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ าดานูบ 

7  บูดาเปส เวียนนา ออสเตรีย สนามบินเวียนนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

8  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

 

 

 



อัตราคา่บริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

18 - 25 May 2018  59,900  59,900 59,900 15,000 12,500 

04 - 11 Jun 2018  59,900  59,900 59,900 15,000 12,500 

22 - 29 Jun 2018  59,900  59,900 59,900 15,000 12,500 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30  พร้อมกันที่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน D เคาน์เตอร์ สายการบิน
ไทย (TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้าน เอกสารติดแท็ก
กระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานมิวนิก เยอรมัน เมืองโฮเอินชวังเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
เมืองอินส์บรูค ย่านเมืองเก่า Old Town Innsbruck หลังคาทองค า 

00.50  ออกเดินทางสู่ทา่อากาศยานมิวนิก สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG924 

07.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิวนิก (เวลาท้องถิ่นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง
และช่วงฤดูหนาวจะ 6ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองโฮเอินช
วังเกา (Hohenschwangau) (ระยะทาง156 กม./2.30ช.ม.) เมืองเล็กๆที่ สวยงาม
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยีเพื่อน าท่านเข้าชมความสวยงาม
ของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนทิราในดสินีย์แลนด์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตนต์ั้งตระหง่านอยูบ่น
ยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยายซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่2หรือเจ้าชายหงส์
ขาวชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบ
ของริชาร์ดวากเนอร์เป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง (ค่าทวัร์รวมค่าเข้า
ปราสาทแล้ว) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่) เมนูอาหารท้องถ่ิน 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 114ก.ม./1.30ช.ม.) เป็น
เมืองหลวงของแคว้นทิโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแมน่้ าอิน ซึ่งค าว่าอนิส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ าอนิ มี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ น าท่านเดินชม เมืองเก่า Old Town 
Innsbruck มีตึกอาคารเก่าแก่ ร้านค้าหลากหลายประเภท น าทา่นไปชมและถา่ยรูป 
หลังคาทองค า(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอินส์บรูค ซ่ึงตั้งอยู่ใน
เขตเมืองเกา่ สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็น
ที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล น าทา่นเดนิชมเมอืงเดินสู่ถนนสายหลักของเมือง
คือ มาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ (Maria Theresien Strasse) มีอาคารสไตล์
บารอคที่แสนงดงาม ยังคงได้รับการรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม ตึกอาคารสีลูกกวาดพาส



เทลนั้นเป็นเสน่ห์ที่ท าให้นกัเดินทางอย่างเราต้องหยดุเก็บภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลา 
ท่านสมารถนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลือกซ้ือแฮมชีททีข่ึ้นชื่อเป็น
ของฝากคนทางบ้านได้ และท่านที่ชื่นชอบ คริสตัลสวารอฟสกี้ Swarovski สามารถ
เลือกซ้ือได้ที่เมืองนี้อีกดว้ยซึ้งต้นก าเนิดอยูท่ี่เมืองนีด้้วย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) เมนูอาหารจีน  

ที่พัก: Ramada Innsbruck Tivoli 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 3 อินส์บรูค ฮัลลส์ตัทท์ Hallstatt ซาลซ์บูร์ก Salzburg สวนมิราเบล ย่านเมืองเก่า 
Old Town 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3)  

น าทา่นออกเดนิทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง248ก.ม./ 3.30 
ชม.)  ตลอดเส้นทางมวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีเนนิภูเขาหญ้า
สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าชม หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมือง
ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าว
กันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในออสเตรียอยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท 
(Salzkammergut) เขตที่มีภเูขาและมทีะเลสาบมากมายถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้
ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นทีม่รดกโลกของ UNESCO 
Cultural-Historical Heritage เดินเทีย่วชมเมืองเสมือนหนึ่งทา่นอยู่ในภวังค์แห่ง
ความฝัน จากนั้นอิสระให้ทา่นได้เดนิเล่นถ่ายรูปกับเมอืงน้อยน่ารัก หรือเลือกซ้ือสินค้า
ของที่ระลึกได้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) เมนูอาหารท้องถ่ิน 

น าทา่นเดนิทางสู่เมือง ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง72ก.ม./ 1 ชม.)  เมอืงที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็น
เมืองมรดกโลกและเป็นเมอืงศูนย์กลางการคา้ที่ส าคญัของออสเตรียด้วย ตัวเมอืง
แบ่งเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งเมืองใหม่และฝั่งเมืองเก่า โดยมีแม่น้ าซาลซัค (Salzach)ไหลผ่าน
กลางเมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ บริเวณเมืองเก่าได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคตีกวีเอก
ในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang AmadeusMozart)และ
ยังเป็นสถานที่ถา่ยท าของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที่
ยิ่งใหญ่ฮอลลีวูด น าท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวงัมิรา
เบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ จากนั้นน า
ท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า Old Town และสามารถมองเห็นปราสาทโฮ
เฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเกา่ ให้ท่านถา่ยรูป ต่อจากนั้นน าท่าน



ถ่ายรูป บ้านเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse บ้านสีเหลืองเลขที่ 9 เป็นสถานทีท่ี่โม
สาร์ทเกิด เขาอาศยัอยู่ในบา้นหลังนี้มากกวา่ 20 ปี ต่อมาเขาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้าน
หลังนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ 
(Residenzplatz) คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใจกลางย่านเมืองเกา่อยู่ใกลม้หา
วิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก มีน้ าพุสไตล์บาโรก เป็นจุดเด่นของบริเวณนี้ ให้ทา่นชมร้านคา้
ที่รายเรยีงอยู่สองข้างทางถนนคนเดนิถ่ายรูป มหาวิหารของซาลบูร์ก (Salzburg 
Cathedral) ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเทีย่วชมเมืองเกา่แถวบ้านเกิดของโม
สารท์ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่
ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์ เมืองนีจ้ะเต็มไปด้วยโมสาร์ทไปหมด 
อย่างช็อกโกแลต ของที่ระลึกนับร้อยชนิดก็เป็นตรารูปโมสาร์ทเกือบทั้งหมด 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(ม้ือที่ 5) เมนูอาหารจีน 

ที่พัก: Star Inn Airport*3 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 4 ซาลซ์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ปราก ย่านเมืองเก่า ศาลาเทศบาล
เมืองเก่า นาฬิกาดาราศาสตร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง216 
กม./3ชม.) น าชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยก
ย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 (World Heritage) ตั้งอยู่
ริมสองฝั่งของแมน่้ าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่มีอาคารเกา่แก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 
300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส าคญัแห่งหนึ่งของโลก 
น าทา่นถา่ยรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) 
สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเกา่แกก่ว่า 700 ปี ตรงบริเวณคุ้งน้ าฝั่งตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่า
คลาสสิค Senete Square ถ่ายรูปโบสถ์เก่ากลางเมือง St.V itus’sChurch จากนั้น
อิสระให้ท่านเดินชมบริเวณย่านเมืองเก่า ชมและเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) เมนูอาหารจีน 

  

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง175 กม./2.30ชม.) เมืองหลวงของเชค เมือง
แห่งปราสาทร้อยยอด ตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแมน่้ าวัลตาวา (Vltava River) ผ่านชม
ทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรงุปรากเป็นเมืองหลวงและเมือง
ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชก็ ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย 



และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก น าทา่นเดิน
ชม เมืองเก่า Old Town ย่านเมืองเกา่ที่บรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเตม็ไปด้วยผู้คน
และร้านขายของนานาชนิด ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาเทศบาลเมืองเก่า Municipal 
House เป็นสถานที่ประวัตศิาสตร์ส าคัญในการเจรจาตกลงให้สลายประเทศเชโกสโลวา
เกียแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเทศใหม่คือสาธารณรัฐเชคและสาธารณรัฐสโลวัก (สโลวา
เกีย)เมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยมีนายวาคลัฟ ฮาเวลได้รับเลือกต้ังเป็น
ประธานาธิบดีคนแรก ยา่นนี้มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical 
Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในยา่นเมือง
เก่า มทีั้งสินค้าของฝากที่ระลึก รวมทั้งรา้นคา้แฟชั่นชัน้น า อาทิเชน่ Louis Vitton, 
Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 

  

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) เมนูอาหารท้องถ่ิน หลังอาหารเย็น 
น าท่านเดินทางเข้าที่พัก 

ที่พัก: International Prague Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 5 ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส์ เมืองคุทนา โฮรา โบสถ์
เซนต์บาร์บารา เวียนนา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)  

น าทา่นเดนิทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอย ูบนเนินเขารมิฝั่งแม น ้าวัลตาวา ใน
อดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดี น า
ท านถ ายรูปด้านหน้าโบสถ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ .1918 
มหาวิหารเซนต์วิตัส St.Vitus Cathedral อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
ในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้า
ชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ส าคัญ
ในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานดท์ี่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมเิลี่ยนที่ 
2 เป็นต้น (ค่าทัวร์ไม่รวมคา่เขา้ชมดา้นในตวัปราสาทและวิหารราคาโดยประมาณท่านละ 
10-15 EUR) จากนั้นน าทา่นเดินทางไปชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็น
สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดขา้มแม่น้ าวัลตาวาทีเ่ชื่อมระหว่าง Old Town และ 
Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปป้ันโลหะของเหล่า
นักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว30องค์ ซึ่งหนึ่งในจ านวนนี้มีรูปป้ันของ
เซนต์จอห์น เนโปมุก(St. John Nepomuk) เป็นรูปป้ันที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพานสร้างเมื่อ



ปีค.ศ.1683 สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอีก สัญลกัษณ์หนึ่งของกรุงปราก จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนา โฮรา (ระยะทาง84กม./1.30ชม.)เป็นเมืองส าคัญมากที่สุด
อันดับสอง (รองจากกรุงปราก) ในสมยัอาณาจักรโบฮีเมียน ชว่งศตวรรษที่14 เนื่องจาก
เป็นเมืองเหมืองแร่เงนิของยุโรปตอนกลาง และยังมีความสวยงามทางธรรมชาตแิละ
ส่ิงก่อสร้างที่เก่าแก่ ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1995 อีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 10) เมนูอาหารจีน 

บ่าย  น าทา่นเดนิชมเมืองและไปถ่ายรูปชมความสวยงามของโบสถ์ประจ าเมิอง โบสถ์เซนต์
บาร์บารา (St.Barbara Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิกที่สวยงามและสมบูรณ์
ที่สุดโบสถ์หนึ่งของประเทศด้วย ภายในประกอบด้วยภาพปูนเปียกยุคกลาง หอสวดมนต์ 
และประติมากรรมแบบนูนและรูปป้ัน การก่อสร้างเริ่มขึน้ในปลายศตวรรษที่ 14 ช่วงที่
เมืองมีรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเนื่องจากเหมืองเงิน เกิดความล่าชา้ในการก่อสร้างอย่างมาก 
ท าให้ไม่สามารถสร้างโบสถ์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้จริงจนกระทั่งปี 1905 โดยอุทิศให้กับ
เซนต์บารบ์ารา นักบุญองค์อุปถัมภ์ของคนงานเหมืองบริเวณภายนอกโบสถ์ที่มยีอด
แหลม 3 ยอดดูสง่างาม ให้ท่านได้ถา่ยภาพและชมทัศนียภาพทีข่องเมืองและชนบทที่
อยู่โดยรอบโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา (ไม่รวมคา่เขา้ชมประมาณ 3 EUR) สมควรแก่
เวลา น าเดนิทางข้ามพรมแดนสู่ เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย (ระยะทาง280ก.ม.ใช้เวลา 4ช.ม.) ผา่นชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง
และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรีย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 11) เมนูอาหารท้องถ่ิน หลังอาหารน า
ท่านเดินทางเข้าที่พัก 

ที่พัก: Austria trend Annanas 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 6 เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ บูดาเบส ฮังการี 
โบสถ์แมทเธียส ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ าดานูบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 12) 

น าทา่นเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) 
(ค่าทวัร์รวมค่าเข้าพระราชวังแล้ว)แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่
กลางคริสต์ศตวรรษที่16และต่อมาพระนางมาเรยีเทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างาม 
ด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดู
ร้อน ชมความโอ่อา่ของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส จากนั้นน าท่านถ่ายรปู
ด้านหนา้ โบสถ์สเตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา 
ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์



ยากของประชาชน น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าในย่านถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner 
Strasse)ใจกลางกรุงเวียนนา สินคา้นานาชนิด อาทเิช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี ้Louis 
Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุน่ทันสมัย เชน่ Zara ,H&M 
ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เชน่ ช็อกโกแลตโมสาร์ท หรอืแวะชิมของหวานที่ร้าน THE 
DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ และช็อกโกแลตที่เก่าแก่เริม่กิจการตั้งแต่ปี 1786 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่3) เมนูอาหารจีน 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางผ่านยา่นเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 
(ระยะทาง247 ก.ม./3.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาตทิี่มีอารย
ธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามวา่เป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ 
น าทา่นถา่ยรูปหน้า โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่
จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแลว้หลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธีย
สซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างส่ิงก่อสร้างที่
งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสี สวยงาม
อันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรียข์องพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 
พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11ที่อยู่หน้า ป้อม
ชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION)ให้ท่านถ่ายรูปป้อมปราการใหญ่โตที่มีจุด
ชมววิเหนือเมืองบูดา ทา่นสามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่ง
นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรยีน น าทา่นชม จัตุรัสวีรบุรุษ 
(HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรียท์ี่
สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์จากนั้นน าทา่น ล่องเรือแม่น้ า
ดานูบ ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้ง
เรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ง
งดงามเป็นที่ร่ าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 
365 ยอด นอกจากนีท้่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ า
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นทีใ่ช้ใน
การสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศอังกฤษทั้งหมด ให้ท่านไดเ้ก็บภาพรมิ2ฝั่งแมน่้ าที่
สวยงาม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่4) เมนูอาหารท้องถ่ิน หลังอาหารน า
ท่านเดินทางเข้าที่พัก 

ที่พัก: Leonardo Budapest 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วันที่ 7 บูดาเปส เวียนนา ออสเตรีย สนามบินเวียนนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 15) 

น าทา่นเดนิทางสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง226ก.ม.ใช้เวลา3.30ช.ม.) 
เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินเวยีนนา เพื่อเช็คอินเดนิทางกลับสู่ประเทศ 

11.30  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระให้
ท่านท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษภีายใน
สนามบิน 

14.30  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที ่TG937 

วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

05.30  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

08.15  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR832 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ
เดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์
เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ 

- กรุณาช าระมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ  

กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร์ 

- ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระ 25 วันก่อนออกเดินทาง 



**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวนหน้หนังสอืเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ า
กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5.อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป
เท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   

3. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ขา้งต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 
7 กิโลกรัม และค่าประกันวนิาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณี
น้ าสัมภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได5้0% กรุณาแจ้งเลขสมาชิก
รอยัลออร์คิดพลัส ก่อนออกตั๋ว 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไป
ต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมีความ
คุ้มครองเบ้ืองต้น ดังนี ้

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายมุากกว่า 16 ปี หรือน้อยกวา่ 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยที่อายนุ้อยกวา่ 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท 



  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภยั  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก
บริษัท  มากกวา่ข้อบังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและข้อยกเวน้แผน
เติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่
บริษัทฯ 

7.รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้นแล้ว กรณีลูกค้ามวีีซ่าเชงเก้นอยู่แลว้หักออกจากค่าทัวร์ 2,200 บาท 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็น
ต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ
และน้ าใจจากท่าน 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ าต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแล้ว)/ค่ามัดจ าแลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและ
ความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณทีี่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 20
ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 
20วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้จาก
บริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองให้ละเอียด) 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัดไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้ 

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ 

  

  



เอกสารในการขอยื่นวีซา่ประเทศเชงเก้น(ประเทศ
ออสเตรีย) ระยะเวลาในการยื่น 15 วันท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ 
สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย ** 

เอกสารกรุณาเตรียม2ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง1ชุดและส าเนา1ชุด 

1.  พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไมต่่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
น าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และมีจ านวนหนา้เหลืออยา่งนอ้ย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซ่า หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า
ไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงกับทางสถาน
ฑูต 

2.  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปัจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ 
และมีอายุไมเ่กิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป ห้ามสวมแวน่สายตา ห้ามมีเครื่องประดบั ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจาก
ร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

3. เอกสารส่วนตัว 

ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้าเคยทีการเปลี่ยน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส าเนาพาสปอร์ต
บิดา-มารดา 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ
ต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด 

4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน
และช่วงเวลาที่อนมุัติให้ลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากนั้นจะ
กลับมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด และต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนก่อนยื่นวซี่า ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษ และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น พร้อมประทับตราบริษัท โดยชื่อลูกค้าที่ระบุใน
หนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดช่ือ-สกุลให้ตรงตามหนา้พาสปอร์ต 



4.2 กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ีชื่อของผู้
เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 
3 เดือน และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลัง
ศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไมว่่าเป็นชว่งปิดเทอมและ
ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนกอ่นยื่นวีซ่า) 

      เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับ
บิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็ก
ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดา
และมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่ส านักงานเขต
ที่ท าเบียนบ้านอยู ่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ
เขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็น
เอกสารตอ่หน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่าดว้ย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการ
สลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.4 กรณีที่เกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาด้วย 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้
หลักฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดนิทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมาย
รับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และ
บุตร ที่มีด้วยกัน) 

5.  หลักฐานการเงิน 

 5.1ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นบัจากวันปัจจุบัน) 

ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมจี านวนไม่ต่ ากวา่ 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ะใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา 

แนะน าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวนันัดสัมภาษณ ์

**ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วย ** 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

5.2หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ 

ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาองักฤษ ไม่เกิน 14 วัน
ก่อนยื่น ต้องสะกดช่ือ-สกลุให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 



5.3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด 
ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ท างานของทา่น โดยระบุรายชื่อผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดว้ย 

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้
อย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นได้
เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ทา่นอาจจะถูกปฏิเสธวซี่าได ้

รายละเอยีดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาตพิี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดนิทาง 
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการ
ขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน 
ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเตมิทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของทา่น เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็น
สถิติในนามของบริษัท 

การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางตอ้งช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถด าเนนิการ
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าได ้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับ
แปลเอกสาร** 

  

  



 



 



  

 


