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HILIGHT 

    บนิตรงเขา้ออกเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

     น า เ ข ้ า ช ม พ ร ะ ร า ช ว ั ง เ ชิ น บ รุ น น ์     

(Schoenbrunn Palace) อนัวจิติรตราการตา 

 ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ ชมรฐัสภาทีสุ่ดแห่งความ

สวยงามของกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) 

 เดนิเลน่เมอืงน า้แรสุ่ดแสนโรแมนตกิทีค่ารโ์ลวี ่

วาร ี(Karlovy vary) 

 เข ้าชมเหมืองเกลือและล่องเร ือที่ฮลัสตทั

(Hallstatt) หมู่บ ้านมรดกโลกอายุกว่า 

4,500 ปี 

 เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ 

(Cesky Krumlov) เพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี 

 สมัผสัมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) 

แล ะค วามยิ่ ง ใ หญ่ ขอ งปร าส าทปร าก 

(Prague castle) 

 เขา้ชมโบสถโ์ครงกระดูกทีเ่มอืงคุทนา ฮอรา 

         

 

 

GOOD MORNING 

EASTERN EUROPE 

ออสเตรยี – เชก   

สโลวกั – ฮงัการ ี

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์(OS) 

เดนิทาง : กนัยายน – พฤศจกิายน 2562 

ราคาเริม่ตน้ 57,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  23 ก.ย. -2 ต.ค. 62 62,900.- 

วนัที ่  29 ต.ค. -7 พ.ย. 62 62,900.- 

วนัที ่  3 -12 พ.ย. 62 57,900.- 

วนัที ่  24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 57,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่   โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 

2 
เวยีนนา – กราซ – ซาลสบ์วรก์ – สวนดอกไมม้ริา

เบลล ์
✈ O O 

AUSTRIA 

TREND 
SALZBURG 

WEST  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เขา้ชมเหมอืงเกลอืฮลัสตทั - 
ลอ่งเรอืทะเลสาบฮลัสตทั – เชสก ีบดุาโจวชิ O O  O 

GRAND ZVON 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 เชสกี ้บดุาโจวชิ – เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก O O   O 
 NH PRAGUE 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ O O X 
 

NH PRAGUE 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปราก - คารโ์ลว ีวาร ี- มาเรยีนสเก ้ลาสเน ่– ปราก O O  O NH PRAGUE 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
ปราก – คุทนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดูก – บราตสิลา

วา O O O 
HOLIDAY INN 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 บราตสิลาวา – บดูาเปสท ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ O O  O 
MERCURE 

BUDA 

หรอืเทยีบเทา่ 

9 
บดูาเปสท ์- เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิง
ถนนคารท์เนอร ์ O O ✈ 

 

10 กรงุเทพ ✈  ✈ ✈  
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

20.45 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์าย

การบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ประตู 4 แถว G พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่OS 026 

*** ส าหรบัคณะทีเ่ดนิทางต ัง้แต่เดอืนตุลาคมจะออกเดนิทางเวลา 23.55 น.

และถงึเวยีนนาเวลา 05.25 น. *** 

วนัที ่2 
เวยีนนา – กราซ – ซาลสบ์วรก์ – สวนดอกไมม้ริาเบลล ์

05.35   น. ถงึสนามบนิกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋ว

โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัที ่31 มนีาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมือง  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงกราซ (Graz) เมืองสวยของออสเตรียที่

ไดร้ับการคดัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งศลิปวฒันธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่

อันดับสอง ของประเทศออสเตรีย  ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหนา้ด่านที่มีป้อม

ปราการอันแข็งแกร่งไวป้้องกันการรุกรานจากพวกเตริก์ กราซตัง้อยู่รมิ แม่น ้า เมอร ์

เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทัง้โกธคิ เรอเนสซ์องส ์และบา

รอก อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของ มหาวทิยาลยักราซ มหาวทิยาลัยที่มีความเก่าแก่ซ ึง่สรา้ง

ในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซไดร้ับการรับรองจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 มีเวลาใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองไดต้าม

อธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกดิ

ของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชีือ่เสยีงกอ้งโลก น าเที่ยวชมความ

งามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอค

ทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทับถาวรของอารค์บชิอป 

และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์ิกายคาทอลกิที่ส าคัญยิง่ของบรรดาประเทศที่

ใชภ้าษาเยอรมัน น าท่านชมสวนดอกไมม้ริาเบลล ์(Mirabell Garden) ซึง่เป็น

ฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์ักเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) 

ทีโ่ดง่ดงัไปทั่วโลก 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก  AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เขา้ชมเหมอืงเกลอืฮลัสตทั - ลอ่งเรอืทะเลสาบ
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ฮลัสตทั – เชสก ีบุดาโจวชิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เมืองที่ตัง้อยู่ร ิมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับ

ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ

เพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุก

แห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน น าท่าน

เขา้ชมเหมอืงเกลอืฮลัสตทั (Hallstatt Salt mine) เหมอืงเกลอืทีม่อีายุมากกว่า 

7000 ปี ไดร้ับยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมือ่ปี 2540 โดยเหมืองเกลอืแห่ง

น้ีอยู่สงูเหนือระดบัน ้าทะเล 800 เมตรและตัง้อยู่เหนือทะเลสาบตามธรรมชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

น าท่านลอ่งเรอืทะเลสาปทีเ่มอืงฮลัสตทั ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ไดร้ับ

การขนานนามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การล่องเรือ หากไม่

สามารถลอ่งเรอืไดใ้นวนันัน้ๆ ทางบรษัิทขอคนืเงนิให ้ท่านละ 5 ยูโร*** หลังจากนัน้

น าท่านเดนิทางขา้มพรหมแดนของออสเตรยี – สาธารณรัฐเชก สู่เมืองเชสกีบู้ดาโจ

วชิ (Ceske Budejovice) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GRAND ZVON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เชสกี ้บุดาโจวชิ – เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองที่

ไดช้ือ่วา่เป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห ้

เป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ีตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของ

แม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี 

หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น า

ชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.

1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มี

อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรง

บรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่า

กลางเมอืง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตี

เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่ง

ปราสาท และโรมแห่งอดุรทศิ    
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก NH PRAGUE หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่5 
ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบัน

เป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์ว ิตุส 

(St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่

14  นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก     ซึง่พระเจา้ชารล์ที่ 4 

โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี 

เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี่ 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที่ 2 เป็น

ตน้ (กรณีมีพธิภีายในมหาวหิาร อาจไม่ได้รบัอณุญาตใหเ้ขา้ชม)  แลว้ชม

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใช ้

เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมีรา้นขายของที่

ระลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน ัน้น าทา่นเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้ าวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สรา้งขึ้นตัง้แต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญที่ตัง้อยู่

สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดนิสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” 

ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที่

สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical 

Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชัว่โมง ใหเ้วลาท่านอสิระเดนิเล่น และชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมย่านเมอืงเกา่ 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม NH PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ปราก - คารโ์ลว ีวาร ี- มาเรยีนสเก ้ลาสเน ่– ปราก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมือง

แห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็น

ศนูยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมืองคารโ์ลว ีวารี ซ ึง่ปัจจุบันเป็นที่นิยมของ

ผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตามความเชือ่ที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชญิ

ทดลองดื่มน ้าแร่ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที่มีปากยื่น

ออกมาเหมอืนกาน ้า 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 

บา่ย หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงมาเรยีนสเก ้ลาสเน ่(Marianske Lazne) ที่

ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองสปาและยังเป็นเมืองกลางหุบเขาอกีดว้ย เพราะว่าเมืองแห่งน้ีถูก

ลอ้มรอบไวด้ว้ยภูเขาสเีขยีวขจ ีโดยไดร้ับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสปา น าท่าน

ชม "ลานน ้าพุเตน้ระบ า" หรือ "ลานน ้าพุดนตรี" ที่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมือง ซึง่ใน

ทุกๆชัว่โมงจะเปิดเพลงบรรเลงไปพรอ้มๆกับการพวย พุ่งของน ้าพุ อสิระใหท้่านเดนิ

เลน่ตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น าท่านกลบักรุงปราก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

ทีพ่กั 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก NH PRAGUE เทยีบเท่า  

วนัที ่7 
ปราก – คทุนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดกู – บราตสิลาวา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมืองที่ส าคัญและมีความ

สวยงามไม่แพก้รุงปราก เน่ืองจากเป็นเหมอืงแร่เงนิของยุโรปมาตัง้แต่ยุคกลาง จงึท า

ใหเ้มืองน้ีมีความร ่ารวยไม่แพก้รุงปราก และยังมีความสวยงามทางธรรมชาตแิละ

สิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แก ่จนไดร้ับการจดทะเบียนเขา้เป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 

1995 น าท่านชมความสวยงามของโบสถป์ระจ าเมือง น าเขา้ชมโบสถเ์ซ็นตบ์าบารา 

(St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธกิทีนั่บวา่สวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

ของประเทศ ซึง่ไดก้อ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1388 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1905 ใชเ้วลาใน

การก่อสรา้งนานกว่า 500 ปี จากนั้นน าเข ้าชมโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec 

Ossuary) อันโด่งดัง สถานที่ที่แปลกที่สุดในเมืองน้ีที่ ขึน้ชือ่ว่าเป็นโบสถท์ี่แปลก

ทีส่ดุในโลก เน่ืองจากโบสถน้ี์ตกแตง่ไปดว้ยโครงกระดูกมนุษยก์ว่า 70,000 ชิน้ กว่า 

40,000 คน ทุกอย่างท าขึน้จากกระดกูทัง้หมดไม่วา่จะเป็นโคมไฟระยา้ แท่นบูชา ไป

จนถงึตราสญัลกัษณต์ระกลู เหตผุลของการน ากระดูกมาตกแต่งคอื ตระกูลผูป้กครอง

สัญชาตเิยอรมันมอบหมายให ้สถาปนิคชือ่ Frantisek Rint สรา้งสรรคผ์ลงานจาก

กระดกูเพือ่เป็นการระลกึถงึการใชช้วีติอย่างระมัดระวงั และสือ่ใหเ้ห็นว่าความตายเป็น

สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) 

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวัก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบที่บรเิวณ

พรมแดนของ สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 
บราตสิลาวา – บูดาเปสท ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 
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เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการ ี

(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชน

หลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 

“ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองที่ไดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบน

สองฝ่ังแม่น ้าดานูบ  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลุาซ) 

บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรม

ฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตา

ของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพาน

เชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 

CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศ

องักฤษเชน่กนั    

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 บูดาเปสท ์- เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของ ป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ผ่าน

ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรม

เกา่แก ่ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคาร

ไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดใหม่อกีครัง้ในปีค.ศ.1955 , 

ผ่านพระราชวังฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับ

ของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 

จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์

ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก ้

บนตอ่ความทุกขย์ากของประชาชน น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่

กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่า

งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงั

ฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดร้ับการตกแต่ง

อย่างวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส 

กลางวนั       รับปนะทาอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์
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ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก ้

บนตอ่ความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี ้

หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer ,สนิคา้เสือ้

แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโม

สารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี่ในย่านถนนคารน์ทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

 น าเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

23.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ OS025 

*** ส าหรบัคณะทีเ่ดนิทางต ัง้แต่เดอืนตุลาคมจะออกเดนิทางเวลา 23.20 น.

และถงึกรงุเทพเวลา 15.20 น. *** 

วนัที ่9 กรุงเทพฯ 

14.20  น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

 

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

 

โปรแกรม GOOD MORNING EASTERN EUROPE 

ออสเตรยี – เชก - สโลวกั – ฮงัการ ี

10 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

23 ก.ย. -2 ต.ค. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 62,900.- 44,900.- 13,500.- 

29 ต.ค. -7 พ.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 62,900.- 44,900.- 13,500.- 

3 -12 พ.ย. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 39,900.- 7,900.- 

24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 39,900.- 7,900.- 
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**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

      ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดย      

      อตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่  

      รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 

      ยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

      เจา้หนา้ที่ 

6.  หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน  

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่   

          จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

  3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

  4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

  5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

  6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

  7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
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         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

   8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

   9   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

  2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก 

       เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

  5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ      

      3,000 บาท) 

  6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

  7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและ

อาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ า 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอื

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆ 

             ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

      และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรือนกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการ

เพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลุมคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเชก 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
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. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 QE3VIE-OS009 หนา้ 16 จาก 16 

 
 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

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

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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