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เดนิเลน่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) บา้นเกดิของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท”  ถ่ายรูปกับหลงัคาทองคํา 
(Golden Roof) สัญลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รคู (Innsbruck) เขา้ชมความงามของปราสาทนอย
ชวานสไตน ์ (Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทรา ชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์
(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ (Munich) เดนิเล่นเมอืง
น้ําแร่สดุแสนโรแมนตกิทีค่ารโ์ลวี ่วาร ี(Karlovy vary) สัมผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตี
เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  เยอืน       ตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่
ใหญท่ีส่ดุของประเทศสโลวคั ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบูอนัเลือ่งชือ่เพือ่ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรม
ฮังการ ีชืน่ชมกับความงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา   
 

กาํหนดการเดนิทาง  19 – 27 เม.ย. 2559 

    3-11,10-18 พ.ค. , 2-10 ม.ิย.,25 ม.ิย. – 3 ก.ค.2559 

      

                      
  

ออสเตรยี เยอรมน ีเช็ก 
สโลวคั ฮงัการ ี

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 
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 วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ  

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก  

 

19.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 835 

*** คณะเดนิทางวันที ่3-11 พ.ค. คณะพรอ้มกันเวลา 18.00 น.ออกเดนิทาง

โดยเที่ยวบนิที่ QR833 เวลา 21.15 น. และ ถงึ สนามบนิโดฮา เวลา 00.15 

น.*** 

 

22.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่องของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ซาลสบ์วรก์  

02.45 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 189  

07.15 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัน้นําเขา้ชม

ความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่ง

ราชวงศ์ฮัปสเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที ่16 และ

ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจง ซึง่สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก นําเทีย่ว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืง

เก่าศลิปะบารอคทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับ

ถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิต์นิกายคาทอลกิที่

สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มริาเบล

(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายทําภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กั

เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก  

ระยะทาง 295 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ช.ม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมทูอดสไตลอ์อสเตรยี)  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 
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 วนัทีส่ามของการเดนิทาง         ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – อนิสบ์รคู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย 

งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut 

เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายา

เมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ  UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยูใ่น

ภวังคแ์หง่ความฝัน 

ระยะทาง 187 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 ออกเดนิทางต่อสู่เมอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้          

ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าอนิ 

ซึง่คําว่าอนิสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ําอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่

ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์

สําคัญของเมืองอนิส์บรูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิ

Friedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 สําหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครอง

แควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

 
 

 
ระยะทาง 112 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม INNSBRUCK HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง             ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ – จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางขึน้ปราสาทเพือ่เขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส

ไตน ์ (Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา

ในดสินีย์แลนด์ ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่ 2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

ระยะทาง 113 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั)  

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เขา้สู่นครมวินคิ (Munich) นําชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ 

บรเิวณนี้เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

ระยะทาง 131 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 
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 งดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมา

เตน้รํา เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NH NEUE MESSE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปรา๊ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น

เมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่า

เป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจุบันเป็นที่

นยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตามความเชือ่ทีม่มีาแต่สมัย

โบราณ เชญิทดลองดื่มน้ําแร่ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        

พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน้ํา 

ระยะทาง 314 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)  

 นําคณะเดนิทางสูก่รุงปรา๊ก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

ระยะทาง 125 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ช.ม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง               ปราสาทปรา๊ก –        ตสิลาวา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปร๊าก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขา

ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 

ซึง่ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร     

เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก     

ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพ

ของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ใน

สว่นทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 
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 แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของที่

ระลึก วางจําหน่ายอยู่มากมาย  จากน ัน้นําท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น้ําวัลตาวา สไตล์โกธคิที่สรา้งขึน้

ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่า

นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 จากนัน้นําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ

, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 

มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตี

บอกเวลาทกุๆชัว่โมง ใหเ้วลาทา่นเดนิอสิระเดนิเล่นยา่นเมอืงเกา่ สมควรแกเ่วลา

นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่       ตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและ

เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดน

ของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

ระยะทาง 330 กม.

ใช เ้ วลา เดินทาง

ประมาณ 4.30ช.ม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง                ตสิลาวา่ – Outlet – กรงุบดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานบู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ให เวลาท านได อสิระช อปป งสนิค าแบรนด เนมมากมาย อาท ิเชน่ 

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

CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกี

มากมาย *** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะ

ใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไป

แทน*** 

ระยะทาง 41 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่ม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่ง

แมน้ํ่าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง

แมน้ํ่าดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่า้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์
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 และอารยะธรรมฮังการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝ่ัง 

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร่ําลือ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด 

นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแมน้ํ่าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้น

การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั    

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลูาซหม)ู  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง          บดูาเปสต ์– จตัรุสัวรีบรุษุ – CASTLE HILL – เวยีนนา – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชมจตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต์ ที่ตัง้ของ Millenary 

Monument อนุสาวรียท์ี่สรา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร ์ 

นําท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอัน

ทรงคณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค์ ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็น

กษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งที่

งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับ

สสีวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรยีข์อง

พระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษ

ที่ 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือ

เมอืงบูดาทีท่่านสามารถชมความงามของแม่น้ําดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนี้สรา้ง

ขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน นําเดนิทางขา้มพรมแดน เช็ก 

– ออสเตรยี สูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 243 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.

1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และ

เปิดใหม่อีกค รั ้งในปีค.ศ.1955,  ผ่านพระราชวงัฮอฟเบิร ์ก  (Hofburg 

Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตัง้แต่
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 ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอก

โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา 

ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นต่อความ

ทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี ้หรือ

สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สนิคา้

เสือ้แฟชัน่วัยรุ่นทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโก

แลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ีใ่นยา่นถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

16.00 น. นําเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทํา       

คนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

 

19.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR184  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 

01.15 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

02.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์ 

เทีย่วบนิที ่QR836 

 

12.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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 กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม :  ออสเตรยี เยอรมน ีเช็ก สโลวกั ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์

กาํหนดการเดนิทาง  19 – 27 เม.ย. 2559 

    3-11,10-18 พ.ค. , 2-10 ม.ิย.,25 ม.ิย. – 3 ก.ค.2559  

    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 
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เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 
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 อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยโูร หรอื ประมาน 800 บาท) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 
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1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทํา

ใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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 6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก

โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทางกลบั (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอื   

           เดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ ใบหนา้ 80 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีรู่ปถา่ย (ใชรู้ปสี

พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและตอ้งไมซ้ํ่ากับรูปวซีา่

ทีม่ใีนเล่ม สติ๊กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดับ) 

และกรุณาเขยีนชือ่-นามสกลุตัวบรรจงไวด้า้นหลังรูป และใหป้ระกบ

ดา้นหนา้เขา้หากัน  (กรุณาอยา่ใหรู้ปเลอะหมกึ และอยา่ใหรู้ปมรีอย

ลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไมรั่บรูปแบบนี้ ท่านอาจจะตอ้ง

ถา่ยใหม)่  

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สําเนาใบเปลีย่นชือ่-

สกุล (ถา้เคยเปลีย่น) ใบเปลยีนชือ่-นามสกุล สูตบิตัร ฉบบั

แปลภาษาองักฤษ ยกเวน้สําเนาบตัรประชาชน  

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง  

      ถา่ยสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 15 วัน กอ่นยืน่วซีา่ (กอ่น ยืน่วซีา่อาจจะขอใหท้า่นปรับ 

      อพัเดทอกีครัง้)   

        *** สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจํา *** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  

     ( BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE )ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) 

     ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้

      (ผูเ้ดนิทาง)ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน ฉบบัภาษาองักฤษ 

       กรณุายืน่ขอจากธนาคาร โดยใชเ้วลาดาํเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

       หลงัจากธนาคารออกใหพ้รอ้มถา่ยสําเนาสมดุบญัช ียอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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        และตอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีอ่อก BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE 

5. หลกัฐานการทํางาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)  

-กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนบัถงึวนัยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์  

-กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุสําเนาไม่เกนิ 3 เดอืน) 

พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ และตอ้งตรงตามภาษาไทย  

-กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่อายไุม่

เกนิ 1 เดอืน ตอ้งสะกด ชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์  

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

7. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) พรอ้ม

ฉบบัแปลภาษาองักฤษ และตอ้งตรงตามภาษาไทย 

8. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

9. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
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   แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศออสเตรีย 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน              แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์

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

11. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรณุากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 
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 15. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด      

 

 

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


