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เยอรมน ีออสเตรยี เช็ก สโลวกั ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 

                       โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK)            
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเทีย่วสบาย ๆ เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein  Castle) ตน้แบบปราสาทในเทพ

นิยาย ชมหลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอินสบ์รูค เต็มอิ่มกับธรรมชาตทิีส่ดุ

แสนงดงามของฮลัสตทั(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกอายกุว่า 4,500 ปี เขา้ชมความยิง่ใหญแ่ละงดงามของ

พระราช ว ัง เชินบรุนน์  (Schoenbrunn Palace)  แห่ง ราชวงศ์ฮับสบวร์ก แวะเมือ งมรดกโลกที ่               

เชสกี้ ครุมลอฟ  (Cesky Krumlov) เพชรน ้ างามแห่งโบฮี เมีย สัม ผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก 

(Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ลอ่งเรือชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองทีม่ีความสวยงาม

ดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาต ิ  

       

ก าหนดการเดนิทาง    25 ธ.ค. 2559 – 2 ม.ค. 2560, 29 ธ.ค. 2559 – 6 ม.ค. 2560 

      

DAY 1: กรุงเทพฯ    

     DAY 2: ดูไบ – มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ชิ  

     DAY 3: การม์ชิ – อินส์บรูค – ซาลซ์บูรก์ 
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     DAY 4: ซาลซ์บูรก์ – ฮลัสตทั – เวยีนนา    

     DAY 5: เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– เชสกี ้ครุมลอฟ  

     DAY 6: เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทแหง่ปราก  

     DAY 7: ปราก – บราตสิลาวา่ – บูดาเปสต ์– ล่องเรอืแมน่ า้ดานูบ  

     DAY 8: บูดาเปสต ์– สนามบนิ – ดูไบ  

                                                        DAY 9: ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

วนัแรกของการเดนิทาง          กรุงเทพฯ  

17.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่กรุงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK373   

วนัที่สองของการเดนิทาง        ดูไบ – มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟุสเซน่ 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง   

03.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมัน โดยเทีย่วบนิ EK 53  

07.10 น. ถงึสนามบนิมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงาม

บรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี  

 
 

ระยะทาง 120 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ขาหมูเยอรมนั)  

บา่ย น าท่านเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาท เจา้หญิงนิท รา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนิยาย  ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิท ี ่2 หรอื เจา้ชายหงส์

ขาว  ชมความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิาร์ด วา้กเนอร ์  ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง น า

ท่านออกเดินทางสู่เมืองการม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ช่น ระหว่างทางผ่านเมืองโอ

เบอรามาเกา เมืองเล็กๆที่แสนจะน่ารัก  อาคารบา้นเรอืนลว้นประดับไปดว้ย

ภาพเขยีนสเีกีย่วกับครสิตศ์าสนา รา้นรวงลว้นแต่จ าหน่ายของที่ระลกึส าหรับศา

สนกิชน เหตุเพราะเคยไดรั้บภัยพิบัตจิากโรครา้ย แลว้เดินทางต่อสู่ เมอืงการม์ ิช

พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระยะทาง 60 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  
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 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE GARMISCH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง       การม์ชิ – อนิสบ์รูค – ซาลซบ์ูรก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ที

โรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเท ีย่วของประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอ ิน 

ซึง่ค าว่าอินสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอ ิน มลัีกษณะแคบๆแทรกตัวอยู่

ระหว่างเท ือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของเมืองอินส์บรูค  ซึ่งตั ้งอยู่ในเขตเมือ งเก่า สรา้งขึ้นโดยจักรพรรด ิ

Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าห รับเป็นที่ประทับของผูป้กครอง

แควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรด ิMaximilian   

ระยะทาง 63 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย  ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงซาลส์บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอัน

เป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ท ีม่ชีือ่เสียงกอ้งโลก 

น าเท ีย่วชมความงามของเมอืงซาลส์บวรก์ท ี่มคีวามหมายว่า“ปราสาทเกลือ” 

เขตเมอืงเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่

ประทับถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย

คาทอลกิที่ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ริา

เบล(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนต์

รกัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ท ีโ่ด่งดังไปทั่วโลก 

ระยะทาง 186 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN SALZBURG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง           ซาลซบ์ูรก์ – ฮลัสตทั– เวียนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางสู่ฮ ัลสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีตั่ง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตที่

อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นีว่้าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพื้นท ีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดนิเท ีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่ง

ความฝัน 

ระยะทาง 86 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศ ระยะทาง 289 กม. 
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ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นท ีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่า

ไมแ้ห่งออสเตรยี (กรุณาจดัเตรยีม เสื้อผา้ใส่กระเป๋าเล็ก ส าหรบัน าไปคา้ง

คนื 1 คืน ในคืนถดัไป ทีเ่มอืงเชสกี ้ ครุมลอฟ เนื่องจากเป็นเมอืงเล็ก รถ

บสัใหญไ่มส่ามารถเขา้ในเขตเมอืงเกา่ได ้และห้องพกัคอ่นข้างเล็ก จงึไม่

สะดวกในการขนย้ายกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่ซึ่งกระเป๋าใหญจ่ะเก็บไวบ้น

รถ) 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

ค ่า อาหารค ่าที่ภตัตาคารท้องถิ่นแบบ “ฮอยริเก้” (HEURIGE) ในหมู่บ้าน    

กรนีซิ่ง (GRINZING) พรอ้มชมิไวนส์ดของหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสียงกอ้งโลก 

พรอ้มสนุกสนานในบรรยากาศดนตรพีืน้เมอืง  

อาหารพืน้เมอืง (ไส้กรอกเวยีนนา) 

  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม PARK SCHOENBRUNN CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง          เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– เชสกี ้ครุมลอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศฮ์ัปสเบิรก์ ซึ่งมีประวัตกิารสรา้งมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 

และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิิตร

บรรจงสวยงามไม่แพ ้พ ระราชวังแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส แวะถ่ าย รูปกับ

พระราชวงัฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่

ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก  มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13  จนถึงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20,ตกึรัฐสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883   เคยถูก

ใชเ้ป็นที่ท าการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่

จักรวรรดล่ิมสลายลงในสงครามโลกครั้งท ี่ 1 ปีค.ศ.1918 จากนัน้น าชมบรเิวณ

รอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุง

เวยีนนา ซึง่พระเจา้คาร์ลที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้น

ต่อความทุกขย์ากของประชาชน  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าท่านเดินทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม

เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนีตั้ง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเก่าแก่

ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่

ระยะทาง 201 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 
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ส าคัญแห่งหนึง่ของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณ

รอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ัง

แมน่ า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืง

เก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม THE OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง         เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทแหง่ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น 

นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ    

ระยะทาง 170 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเข้าชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขา

ตัง้แต่สมัยคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 

ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิ าร     

เซนตว์ตุิส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก     

ซึง่พระเจา้ชารล์ท ี่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพ

ของกษัตรยิ์ส าคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ท ี ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานด์ท ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็น

หนึ่งในส่วนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮเีมียน

ทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้น

ขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน ัน้น าทา่นเดินเล่นบนสะพาน

ชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้ง

ขึน้ตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ท ี่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของ

เหล่านักบุญทีตั่ง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงที่

เรยีงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นน าท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเก่า “Powder 

Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town 

Hall) ท ี่ส รา้งมาตั้งแ ต่ ปี ค .ศ.1338 มีจุด เด่นคือ  นาฬิกาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆช่ัวโมง  

 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี  
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 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง        ปราก – บราตสิลาว่า – บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวคั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  

สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก  

ระยะทาง 329 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท ี่ม ี      

อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แม่น ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้าดานูบ น าท่านล่องเรอืแม่น า้ดานูบอนัลือชือ่  ชมความงามของทิวทัศน์

และอารยธรรมฮังการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง 

"บูดา" และ "เปสต"์ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึ่ง

งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูง

ถงึ 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้ง

ขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็ก

ทุกชิน้ท ีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน 

ระยะทาง 200 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ซุปกุลาซ)  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่แปดของการเดนิทาง        บูดาเปสต ์– สนามบนิ – ดูไบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมืองที่ทั นสมัย และสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท ี่ม ี    

อารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แม่น ้าดานูบ”  ชมเมอืงที่ไดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลก ดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้าดานูบ น าท่านชมจตุัรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต์ ท ี่ตั ้ง

ของ Millenary Monument อนุสาวรยี์ท ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของ

ชาวแมกยาร ์ 

 

11.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิกรุงบูดาเปสต ์เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) และมเีวลาในการเลือกซื้อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

ระยะทาง 24 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
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สนามบนิ  ประมาณ 25 นาท ี

14.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 112  

23.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเท ีย่วบนิ  

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง          กรุงเทพฯ 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 376  

12.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คียีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม :  เยอรมน ีออสเตรยี เช็ก สโลวกั ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิอมิเิรตส ์(EK) 
   ก าหนดการเดนิทาง     25 ธ.ค.2559 – 2 ม.ค. 2560, 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2560 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 77,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 77,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 77,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
77,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 
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**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 8.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

 9. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 2 = 18 ยูโร) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท  ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเห 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท า

ใหไ้มส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัิวีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 
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5. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใช้จา่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให ้คณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอื

ส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ย

กว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่

ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3.  หลกัฐานการเงนิ  

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง 

ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นยืน่วีซา่ (กอ่นยืน่วีซา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอัพเดทอีกครั้ง)   

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม่) 

3.3 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่ีการชีแ้จงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

4.  หลกัฐานการท างาน   
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 
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7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศออสเตรยี 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชาตปัิจจบัุน .................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
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........................................................................................................  

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

 

 

 

 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้
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   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ 

 


