
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 5 – 13  

ตลุาคม : 31 ต.ค. – 8 พ.ย.
55,900.-

ธนัวาคม : 19 - 27 63,900.-
ธนัวาคม : 26 ธ.ค. – 3 ม.ค.61 (ปีใหม)่ 65,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที>ยง ค่าํ

โรงแรมที>พกั  
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ซาลสบ์วรก์ ✈ O O SALZBURG HOTEL

3 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – อนิสบ์รคู O O O
RAMADA INNSBRUCK 
HOTEL

4 ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ – จัตรัุสมาเรยีนพลาสท์ O O O AZIMUT CITY EAST

5 มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O DUO HOTEL

6 ปราสาทปราก – กรงุบราตสิลาวา่ O O O HOLIDAY INN  

7 บราตสิลาวา่ – OUTLET – กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ้าํดานูบ O X O NOVOTEL BUDAPEST
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ออสเตรยี เยอรมน ีเชคสโลวคั ฮงัการ ี
9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)



เดนิเลน่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) บา้นเกดิของนักดนตรเีอก “โมสารท์”  ถา่ยรปูกบัหลงัคาทองคาํ 

(Golden Roof) สญัลกัษณสํ์าคัญของเมอืงอนิสบ์รคู (Innsbruck) เขา้ชมความงามของปราสาทนอย

ชวานสไตน ์ (Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา ชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์

(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริOมตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ (Munich) เดนิเลน่เมอืง

น ้าํแรส่ดุแสนโรแมนตกิทีOคารโ์ลวี> วาร ี (Karlovy vary) สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตี

เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  เยอืนกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีO

ใหญท่ีOสดุของประเทศสโลวคั ลอ่งเรอืแมน่้าํดานบูอนัเลื>องชื>อเพืOอชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยะธรรม

ฮงัการ ีชืOนชมกบัความงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีOวจิติรตระการตา    

8
บดูาเปสต ์– จัตรัุสวรีบรุษุ – CASTLE HILL – เวยีนนา – สนาม
บนิ

O O ✈

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 

23.50 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ อ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีOคอยอํานวยความสะดวก

วนัที>สองของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ซาลสบ์วรก์ 

03.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีOยวบนิทีO BR061

09.50 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิOนชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชัOวโมง และจะเปลีOยนเป็น 6 ชัOวโมงในวนัทีO 29 ตลุาคม 2560) 

ผา่นขั Wนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัWนนําเขา้ชมความงดงามของพระรา

ชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึOงมี

ประวตักิารสรา้งมาตั Wงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีO 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเร

ซา่ ใหส้รา้งขึWนใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.

1744-1749 เพืOอใชเ้ป็ นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่่ าของทอ้งพระโรงและ

พลบัพลาทีOประทบั ซึOงไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซึOงสวยงามไมแ่พพ้ระ

ราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัOงเศส

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอนัเป็ นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีOมชีืOอเสยีงกอ้งโลก นําเทีOยว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีOมคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืง

เกา่ศลิปะบารอคทีOตั Wงอยูบ่นฝัOงแมน่ ้าํซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีOประทับ

ถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีO

ส ําคัญยิ Oงของบรรดาประเทศที Oใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม ้ม ิรา

เบล(Mirabell Garden) ซึOงเป็นฉากหนึOงในการถา่ยทําภาพยนตรเ์รืOอง “มนต์

รกัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีOโดง่ดงัไปทัOวโลก 

ระยะทาง 295 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ช.ม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารพืWนเมอืง (หมทูอดสไตลอ์อสเตรยี)

นําเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม SALZBURG HOTEL หรอืเทยีบเทา่
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วนัที>สามของการเดนิทาง         ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – อนิสบ์รคู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีOตั Wงอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย 

งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีOโรแมนตกิทีOสดุใน Salzkammergut 

เขตทีOอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีให ้

ฉายาเมอืงนีWวา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืWนทีOมรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีOยวชมเมอืงเสมอืนหนึOงทา่นอยูใ่น

ภวงัคแ์หง่ความฝัน

ระยะทาง 187 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืWนเมอืง

ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้          

ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีOยวของประเทศออสเตรยี ตั Wงอยูร่มิฝัOงแมน่ ้าํอนิ 

ซึOงคําวา่อนิสบ์รคูนัWน แปลวา่ สะพานแหง่แมน่ ้าํอนิ มลีกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่

ระหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคาํ(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์

สําคัญของเมืองอนิสบ์รูค ซึOงตั Wงอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึWนโดยจักรพรรด ิ

Friedrich ทีO 4 ในชว่งตน้ศตวรรษทีO 15 สําหรับเป็นทีOประทบัของผูป้กครองแควน้

ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian

ระยะทาง 239 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม RAMADA INNSBRUCK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที>ส ี>ของการเดนิทาง             ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ – จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางขึWนปราสาทเพืOอเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส

ไตน ์ (Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิ ทรา

ในดสินียแ์ลนด ์ ซึOงปราสาทนอยชวานสไตน ์ ตั Wงตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนยิาย ซึOงเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิทีO 2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีOไดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึOงเป็นนักประพันธเ์พลงทีOทรงโปรดปรานยิOง 

ระยะทาง 113 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืWนเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)

บา่ย จากนัWนเดนิทางสูเ่ขา้สูน่ครมวินคิ (Munich) นําชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์

(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริOมตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ 

บรเิวณนีWเป็นทีOตั Wงของศาลาว่าการเมืองทีOมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีO

งดงามซึOงสรา้งขึWนในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษทีO 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆงัสงู 85 เมตร ซึOงจะมนัีกทอ่งเทีOยวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานทีOจะออกมา

เตน้รํา เมืOอนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.

ระยะทาง 131 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม AZIMUT CITY EAST หรอืเทยีบเทา่

วนัที>หา้ของการเดนิทาง           มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงคารโ์ลว ี วาร ี (Karlovy vary) ทีOไดช้ืOอวา่เป็น

เมอืงแหง่สปาทีOใหญท่ีOสดุของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงทีOมชี ืOอเสยีงไปทัOวโลกวา่

เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ี วาร ี ซึOงปัจจบุนัเป็นทีO

นยิมของผูค้นทัOวโลกทีOจะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชืOอทีOมมีาแตส่มัย

โบราณ เชญิทดลองดืOมน ้าํแร่ซ ึOงตอ้งดืOมกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        

พอรซ์เลนทีOมปีากยืOนออกมาเหมอืนกาน ้าํ

ระยะทาง 314 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช.ม.

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืWนเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)

นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

ระยะทาง 125 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

วนัที>หกของการเดนิทาง               ปราสาทปราก – กรงุบราตสิลาวา่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีOสรา้งขึWนอยูบ่นเนนิเขา

ตั Wงแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษทีO 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslids 

ซึOงปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตั Wงแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร     

เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมยัศตวรรษทีO 14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีOใหญท่ีOสดุในกรงุปรา๊ก     

ซึOงพระเจา้ชารล์ทีO 4 โปรดใหส้รา้งขึWนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีOเกบ็พระศพ

ของกษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ทีO 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ีO 1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีOยนทีO 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีOเป็นหนึOง

ในสว่นทีOเกา่แกท่ีOสดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีOประทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั Wงหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึOงปัจจบุนัมรีา้นขายของทีO

ระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย  จากน ัRนนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าํวลัตาวา สไตลโ์กธคิทีOสรา้งขึWน

ตั Wงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีO 14 สมยัพระเจา้ชารล์ทีO 4 ชมรปูปัWนโลหะของเหลา่

นักบญุทีOตั Wงอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

จากนัWนนําท่านเดนิสูป่ระตูเมอืงเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัย

โบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีOสรา้งมาตั Wงแตปี่ 

ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์ (Astronomical Clock) ทีO

สวยงามและยังตบีอกเวลาทกุๆชัOวโมง ใหเ้วลาทา่นเดนิอสิระเดนิเลน่ยา่นเมอืง

เก่า สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู ่ กรุงบราต ิสลาว ่า 

(Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีOใหญท่ีOสดุของประเทศสโลวคั ตั Wงอยูร่มิฝัOง

แมน่ ้าํดานูบทีOบรเิวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ี และใกลก้บั

พรมแดนสาธารณรัฐเชก็

ระยะทาง 330 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30ช.ม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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เขา้สูท่ีOพัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที>เจ็ดของการเดนิทาง             บราตสิลาวา่ – Outlet – กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่้าํดานบู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัWนนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิWงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ เช่น GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืOนๆอกีมากมาย 

*** เนื>องจาก OUTLET จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัRน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***

ระยะทาง 41 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาที

เที>ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่ กรงุบดูาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี (Hungary) ซึOงไดช้ืOอวา่เป็น

เมืองทีOทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชืWอชาติที Oม ี      

อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่

แมน่ ้าํดานูบ”  ชมเมอืงทีOไดช้ืOอวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝัOง

แมน่ ้าํดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมน่้าํดานบูอนัเลื>องชื>อ ชมความงามของทวิทศัน์

และอารยะธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีOตั Wงเรยีงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝัOง 

ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิ อาคารรัฐสภา ซึOงงดงามเป็นทีOร่าํลอื 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด 

นอกจากนีWทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีOสรา้งขา้มแมน่ ้าํดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิWนทีOใชใ้น

การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั   

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารพืWนเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู

นําเขา้สูท่ีOพัก โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่

วนัที>แปดของการเดนิทาง          บดูาเปสต ์– จตัรุสัวรีบรุษุ – CASTLE HILL – เวยีนนา – สนาม

บนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิUการยา้ยเมอืงที>เขา้พกั เชน่ กรณีที>

เมอืงน ัRนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที>ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลี>ยนตามความเหมาะสม) 

ชมจตัุรสัวรีบรุุษ (Heroes’ Square) บนฝัOงเปสต ์ ทีOตั Wงของ Millenary 

Monument อนุสาวรยีท์ีOสรา้งขึWนฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์ 

นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึOงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรง

คณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึOงเคยใชเ้ป็นสถานทีOจัดพธิสีวมมงกฎุ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ ชืOอโบสถม์าจากชืOอกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึOงเป็น

กษัตรยิท์ีOทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิOงกอ่สรา้งทีO

งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึOงสรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลงัคาสลบั

สสีวยงามอันเป็นจดุเดน่ทีOสดุในศตวรรษทีO 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์อง

พระเจา้สตเีฟ่นทีO 1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีOงดงามของศตวรรษ

ทีO 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนอืเมือ

งบูดาทีOท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าํดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนีWสรา้งขึWน

ตั Wงแต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน นําเดนิทางขา้มพรมแดน เชก็ – 

ออสเตรยี สูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืWนทีOอนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

ระยะทาง 243 

กม.ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ช.ม.

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีOแวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีOสรา้งขึWนในระหว่ างปีค.ศ.

1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัWงทีO 2 และ

เปิดใหม่อีกครั Wงในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg 

Palace) ซึOงเป็นกลุม่อาคารทีOเคยเป็นทีOประทบัของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตั Wงแต่

ครสิตศ์ตวรรษทีO 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษทีO 20 จากนัWนนําชมบรเิวณรอบนอก

โบสถส์เตเฟ่นส ์ (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรงุเวยีนนา 

ซึOงพระเจา้คารล์ทีO 6 โปรดใหส้รา้งขึWนในปีค.ศ.1713 เพืOอเป็นการแกบ้นตอ่ความ

ทกุขย์ากของประชาชน จากนัWนเชญิชอ๊ปปิWงสนิคา้เครืOองแกว้สวาร็อฟสกีW หรอื

สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สนิคา้

เสืWอแฟชัOนวยัรุน่ทนัสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโก

แลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีOรา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ีOในยา่นถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา

15.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรุงเวียนนา เพืOอใหท้่านมีเวลาในการทํา       

คนืภาษ ี (Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซื Wอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ

19.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีOยวบนิทีO BR062

วนัที>เกา้ของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ 

11.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ
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โปรแกรม :  ออสเตรยี เยอรมน ีเชค สโลวกั ฮงัการ ี

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 5 – 13  

ตลุาคม :   31ต.ค. – 8 พ.ย. 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการทีOจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีOทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีOยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีOกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั WงในกรณีทีOทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึOง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลีOยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีOยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลีOยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีOคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื>อทา่นทาํการซืRอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื>อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที>ลกูคา้ตอ้งออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัRง มฉิะน ัRนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัRง

ส ิRน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี>ยนแปลงได ้ท ัRงนีRข ึRนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที>ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั) 55,900.-

พกัหอ้งเดี>ยว เพิ>มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั)
55,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื>องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม : 19 - 27 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม : 26 ธ.ค. – 3 ม.ค.61 (ปีใหม)่ 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื>นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื>นวซีา่ในวนัยื>น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัRนธรุกจิเพิ>มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ>มตน้ที>ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื>อที>น ั>ง confirm เทา่น ัRน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ่าํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั) 63,900.-

พกัหอ้งเดี>ยว เพิ>มทา่นละ 9,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 63,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั)
63,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื>องบนิ ลดทา่นละ 22,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื>นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื>นวซีา่ในวนัยื>น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัRนธรุกจิเพิ>มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ>มตน้ที>ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื>อที>น ั>ง confirm เทา่น ัRน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ่าํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั) 65,900.-

พกัหอ้งเดี>ยว เพิ>มทา่นละ 9,900.-
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1. คา่ตัdวเครืOองบนิ ชั Wนประหยดั ( Economy Class) ทีOระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืOอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีOยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีOระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีOระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีOทอ่งเทีOยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื>อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที>) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืOอนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืRอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื>องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ>ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีRยประกนัเร ิ>มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีRยประกนัเร ิ>มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที>มอีายตุ ัRงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืOองดืOมทีOสัOงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิWน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีOสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีOสายการบนิมกีารปรับขึWนราคา 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั)
65,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื>องบนิ ลดทา่นละ 28,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื>นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื>นวซีา่ในวนัยื>น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัRนธรุกจิเพิ>มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ>มตน้ที>ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื>อที>น ั>ง confirm เทา่น ัRน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ่าํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีRรวม

อตัรานีRไมร่วม

หนา้ H  จาก H  9 15
              



4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึOงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื>นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื>นวซีา่ในวนัยื>น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ>น, พนกังานขบัรถ  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิOม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที>น ั>งจะยนืยนัเมื>อไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัRน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีOเดนิทาง ทีOมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืOอทําการจองควิยืOนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืOอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที>ตอ้งการออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีO  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Wง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีO ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีOเกดิขึWน 

  5. การยืOนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั WนตอนการยืOนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Wงแบบหมูค่ณะและยืOน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืOอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีO 

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัOงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีOยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัOวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืOองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Wงหมด 

เง ื>อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที>เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที>เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที>เกดิขึRนจรงิเห 

ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื>อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื>นวซีา่ ดงัน ัRนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที>สถานทูตแจง้เง ื>อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จน

ทาํใหไ้มส่ามารถยื>นวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิUไมค่นืเงนิมดัจาํ

หรอืคา่ทวัรท์ ัRงหมด 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี>ยวขอ้งใดๆท ัRงส ิRน ท ัRงนีR

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัRน อตัราคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื>นวซีา่ และมสีทิธิUไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

เง ื>อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืRองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื>นวซีา่และการยื>นขอวซีา่
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1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีOนัOงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัdวเครืOองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัdวเครืOองบนิ ซึOงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัdวเครืOองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีOเกดิขึWนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัOงทีO Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีOจะนัOงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีOสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีOมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืOนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีOเครืOองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีOมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีOนัOง Long leg ขึWนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีOเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีOเชค็อนิเทา่นัWน 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิb เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Wงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิUในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัRงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที>บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึRนไป) เนืOองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืOนทีOเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีOเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึOงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืOอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั WงนีWท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีOไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัdว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีOสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื>นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีOเกดิขึWนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืOนวซีา่ / คา่มดัจําตัdวเครืOองบนิ 

หรอืคา่ตัdวเครืOองบนิ (กรณีออกตัdวเครืOองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีOกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัXวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัRงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืOองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีO ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิbในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัRงหมด 

1. เนื>องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี>ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัRนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ>งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื>องจากโรงแรม

ขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องต ัXวเครื>องบนิและที>น ั>งบนเครื>องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั
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น ัRนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิUในการเรยีกเก็บเงนิเพิ>มเตมิในกรณีที>อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืOองปรับอากาศเนืOองจากอยูใ่นแถบทีOมอีณุหภมูติ่าํ  

3. กรณีทีOมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึWนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิbในการปรับเปลีOยนหรอืยา้ยเมอืงเพืOอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีOมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีOเป็นหอ้งเดีOยวอาจเป็นหอ้งทีOมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้าํ ซึOงขึWนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัWนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืOนวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิRว จํานวน 2 ใบ       (พืWนหลงัขาวเทา่นัWน ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืOองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3.  หลกัฐานการเงนิ  

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นยืOนวซีา่ (กอ่นยืOนวซีา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอพัเดทอกีครั Wง)   

3.2  กรณีเปลี>ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Wงสองเลม่ (ทั Wงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีOออกจากทางธนาคารเท่านัWน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุ

ชืOอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีOออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืOอ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีO

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืOอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืOน

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืOนไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีOมกีารชีWแจงความสมัพันธอ์กีหนึOงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4.  หลกัฐานการทาํงาน   

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื>นวซีา่แสดงตนที>ศนูยย์ ื>นวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที>ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื>นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีOมชีืOอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีWแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีO 

โฉนดทีOดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริOมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืOอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืOอสถานทตูทีOยืOน) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีOออกจากสถาบนัทีOกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืOอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืOอสถานทตูทีOยืOน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ่าํกวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีOยนชืOอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีOยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Wงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที>บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต่าํกวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชืOอรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีOสถานทตูดว้ย ทั Wงสองทา่น (เฉพาะควิเดีOยวเทา่นัWน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัWน 

เอกสารยื>นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี>ยนและขออพัเดทเพิ>มเตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิ>มเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื>นวซีา่เชงเกนประเทศออสเตรยี 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื>องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืOอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชืOอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีOเกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีOเกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืOนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืOอตวั นามสกลุ ทีOอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีOอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืWอผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้) ........................................................................................................ 

13. ชืOอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีOอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืOอ ทีOอยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีOเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีOผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Wงแตว่นัทีO.......................................ถงึวนัทีO........................................ 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิWวมอืเพืOอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีW 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีO หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืOนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืOอ.................................................   

สิOงทีOชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิOงทีOชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีOพักทีOมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีOพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Wงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืOนๆ (โปรดระบ)ุ     อืOนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี>ยวขอ้งใดๆท ัRงส ิRน 

ท ัRงนีRบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัRน

หนา้ H  จาก H  15 15
              


