


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	กรุงเวียนนา	-	โรงละครโอ
เปรากรุงเวียนนา	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	พระราชวังเบลวาแดร	-	พระ
ราชวังเชินบรุนน	-	เมืองลินซ

พักที่	Park	Inn
by	Radisson
Linz	Hotel
หรือระดับ
เทียบเทา

3 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-
มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล

พักที่	Duo
Prague	Hotel
หรือระดับ
เทียบเทา

4 บราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา	-	กรุงบูดาเปสต	-	แมน้ําดานูบ
พักที่
Danubius
Hotel	หรือ
ระดับเทียบเทา

5 กรุงบูดาเปสต	-	ฮีโรสแควร	-	ปอมชาวประมง	-	สะพานเชน	-	อาคาร
รัฐสภาฮังการี	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	McArthurGlen	Designer	Outlet	-	กรุง
เวียนนา

พักที่	Arion
Cityhotel	หรือ
ระดับเทียบเทา

6 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

18	พ.ย.	60	-	24	พ.ย.	60 41,500	บาท 41,500	บาท 41,500	บาท 4,900	บาท

22	พ.ย.	60	-	28	พ.ย.	60 41,500	บาท 41,500	บาท 41,500	บาท 4,900	บาท

25	พ.ย.	60	-	1	ธ.ค.	60 41,500	บาท 41,500	บาท 41,500	บาท 4,900	บาท

29	พ.ย.	60	-	5	ธ.ค.	60 41,500	บาท 41,500	บาท 41,500	บาท 4,900	บาท

6	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 44,500	บาท 44,500	บาท 44,500	บาท 4,900	บาท

9	ธ.ค.	60	-	15	ธ.ค.	60 44,500	บาท 44,500	บาท 44,500	บาท 4,900	บาท



22.30	น.	คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	จ.สมุทรปราการ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4
ประตูทางเขาระหวางหมายเลข	2-3	เคานเตอรสายการบินไทย	เคานเตอรเช็คกรุป	D

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.30	น.	นําทานออกเดินทางบินตรงสู	นครเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	โดยสายการบินไทย	เทีย่ว

บินที	่TG-936
07.00	น.	เดินทางถึง	นครเวียนนา	เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย	จากน้ันนําทานผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ	
จากน้ันนําทานโดยสารรถโคชเดินทางเขาสูตัวเมือง	นครเวียนนา	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	หน่ึง

ในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป	สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ	ที่สะทอนถึง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทั่วเมือง	เวียนนา	ยังเป็นเมืองใหญที่สุดในประเทศ
ออสเตรีย	มีแมน้ําสายสําคัญของยุโรปคือแมน้ําดานูบไหลผาน	เวียนนาจึงเป็นทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของประเทศ	และมีความสําคัญในระดับนานาชาติ	โดยเป็นสถานที่ตั้งของหนวยงานขององคการ
สหประชาชาติหลายแหง	อาทิเชน	United	Nations	Industrial	Development	Organization	(UNIDO),
Organization	of	Petroleum	Exporting	Countries	(OPEC)	และยังเป็นที่ตั้งของสํานักงานสหประชาชาติที่สาม
ของโลกอีกดวย
นําทานชม	เมืองเวียนนาและมีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงามที่แวดลอมไปดวยอาคารสถาปัตยกรรม

เกาแกอันงดงาม	อาทิ	โรงละครโอเปราที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869,	พระราชวังฮอฟเบิรก	กลุม
อาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่13-20,	ตึกรัฐสภา	ซึ่งสรางขึน้ในระ
หวางปีค.ศ.1873-1883,	พระราชวังเบลวาแดร,	สวนสเตราสและโบสถเซนตสตีเฟ น	เป็นตน	อาทิ	พระรา
ชวังฮับสเบิรก,	พระราชวังเบลวาแดร	หรือ	ศาลาวาการเมืองของกรุงเวียนนา	เป็นตน
จากน้ันนําทานเขาชมความนําทานเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชรินนบรุนน	Schonbrunn	Palace

พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	ที่มีการ
ตกแตงหองดวยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค	หรือศิลปะประยุกตจากทางเอเซีย	และยังมี
เครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ	ประดับอยูอยางวิจิตรงดงาม	รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพที่ใด	ซึ่ง
สรางขึน้ตั้งแตสมัยพระเจาโยเซฟที่	1	เป็นผูดําริในการสรางใหมีความหรูหราโออาเทียบเทากับพระราชวังแวร
ซายสของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	.
นําทานเดินทางสู	เมืองลินซ	Linz	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชั่วโมง)	เมืองใหญอันดับ	3	ของประเทศ

ออสเตรีย	และเป็นเมืองหลวงของเขต	Upper	Austria	อยูทางตอนเหนือของประเทศริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	เป็นเมือง



ที่มีความโดดเดนในดานการผลิตเหล็กกลา	เครื่องจักนร	อุปกรณไฟฟาและผลิตภัณฑยาสูบ	เมืองน้ีมีการพัฒนา
ตอมาเรื่อยๆ	นับตั้งแตสมัยคาโรมันซึ่งเป็นศูนยกลางทางการคาที่สําคัญในอดีต

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Park	Inn	by	Radisson	Linz	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

พระราชวังที่ตั้งอยูบนลาดเชิงเขา	สรางขึน้ตามศิลปะบาร็อก	เพื่อใชเป็น
พระราชวังฤดูรอนของเจาชายยูจีนแหงซาวอย	ผูนํากองทัพแหงราชวงศแฮบส
บวรก	ที่ทําสงครามจนไดรับชัยชนะพวกเติรกที่เขามารุกราน	ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑจัดแสดงภาพเขียน	ออสเตรียนแกลเลอรี	(Austrian	Gallery)	ซึ่ง
ถือวาเป็นพิพิธภัณฑภาพเขียนที่สําคัญที่สุดแหง	หน่ึงของโลก	จัดแสดงผลงาน
ภาพเขียนของศิลปินดังๆ	หลายทานรวมทั้งศิลปินชาวออสเตรียน	กุสตาฟ	ค
ลิมท



เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย	และเป็นที่
รูจักกันดีวาเป็นเมืองแหงฮิตเลอร	เพราะหากมาถึงเมืองลินซแลว	ก็จะไดพบ
อะไรบางอยางที่เกี่ยวของกับฮิตเลอรแนๆ	เพราะพวกเขาคงไมซุกเรื่องราว
ตางๆ	สมัยนาซีครองอํานาจไวใตพรมหรอก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Park	Inn	by	Radisson	Linz	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองเชสกี้ครุมลอฟ	Cesky	Krumlov	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)
นําทานชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่	11	จากการกอตั้งเมืองของตระกูล	Rozmberk	จนกลายมา

เป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย	สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล	Schwarzenberg
และครุมลอฟก็เจริญขึน้เรื่อยๆ	จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรับการยกยองใหเป็น	1	ใน
เมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี	ค.ศ.1992
ใหทานถายภาพภายนอกปราสาทครุมลอฟ	ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย	เปลี่ยน

มือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	กรุงปราค	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค	นครหลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมียที่โดงดังใน

อดีต	ตั้งแตยุคสมัยของกษตัริยชารลสที่	4	ไดสรางใหปราคกลายเป็นหน่ึงในนครที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงของยุโรป
(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชั่วโมง)
ผานชมทัศนียภาพสองขางทางจนถึงกรุงปราค	เมืองหลวงแหง	สาธารณรัฐเช็ค	ปัจจุบันเป็นเมืองทองเที่ยวชื่อ

ดังที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในกลุมยุโรปตะวันออก	เป็นเมืองที่นาตื่นตาตื่นใจ	พรั่งพรอมไปดวยศิลปะ
ดนตรี	การเตนรํา	ภาพยนตรและละครเวที	ทั้งยังเป็นอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท	เป็นเมืองที่มี
ความสวยงามและโรแมนติก	เป็นเมืองที่รอดพนจากภัยสงครามในอดีตและไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	และ
ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกจากองคการ	ยูเนสโกในปี	1992
นําทานชมความสวยงามของกลุมปราสาทแหงกรุงปราค	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวาอดีตที่

ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล
นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝ่ังแมน้ํา	ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของ

เมืองแหง	ปราสาทรอยยอด	ที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ	อีกดวย
นําทานเขาชมเขตของตัวปราสาท	ซึ่ง	บริเวณเดียวกันมี	มหาวิหารเซนตวิตัส	ตั้งอยูในยานปราสาทปราค

สรางในสมัยพระเจาชารลสที่	14	โดยมี	สถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส	Matthias	of	Arras	เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งทํา
ขึน้ในสมัยพระเจาชารลสที่	4	กษตัริยผูสรางความเจริญสูงสุดจนทําใหเมืองปราค	เป็นการสรางแบบ



สถาปัตยกรรมโกธิคที่ไดตกแตงประดับ	ประดาไปดวยหัวสัตวประหลาดมากมายที่ทําดวยหินตั้งอยูบนหลังคา
และปากทอรางน้ําฝน	นอกจากน้ันมหา	วิหารแหงน้ียังมีหองสําหรับสวดมนตเล็กที่อยูดานขางรอบๆ	
พรอมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ	สะพานชารลส	ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา	สัญลักษณที่สําคัญของ

ปราคที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริยชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหลา	ศิลปินตางๆ	นําผลงานมาแสดงและขาย
ใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Duo	Prague	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น



สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Duo	Prague	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองบราติสลาวา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชั่วโมง)	นครหลวงแหง

สาธารณรัฐสโลวาเกียหรือสโลวัค	เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค	ที่ตั้งอยูริมฝ่ังแม
น้ําดานูบ	รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง	มีประชากรประมาณ	450,000	คน
บราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี	เมืองน้ีตั้งอยู
หางจากกรุงเวียนนาเพียง	50	กิโลเมตร	เป็นเมืองที่มีความโดดเดนทางดานสถาปัตยกรรมโดยจะพบเห็นไดมาก
ในเขตเมืองเกา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานน่ังรถผานชม	รัฐสภา,	หนวยงานภาครัฐตางๆ,	มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม	ฯลฯ	ที่

ลวนแลวแตมีความสัคัญทางเศรษฐกิจ	วัฒนธรรมและการศึกษา	รวมถึงสํานักงานใหญของสถาบันทางธุรกิจ
และการเงินขนาดใหญของสโลวาเกียจํานวนมาก	เน่ืองจากเมืองน้ีเคยตกอยูใตอํานาจของหลายชาติ	เชน
ออสเตรีย	ฮังการี	เยอรมัน	จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ	มากมาย	อาทิ	พอซโซนี	(ฮังการี)	เพรชพอรอค	(ภาษาสโล
วักเกา)	เพรสสบูรก	(เยอรมันและภาษาอังกฤษ)
นําทานถายรูปภายนอกกับปราสาทบราติสลาวา	(Bratislava	Castle	Courtyard)	ซึ่งปราสาทน้ีเป็นอาคาร

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ริมฝ่ังแมน้ําดานูบสรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	9	-	18	ซึ่งเคยถูก
เพลิงไหมเสียหาย	จากน้ันมีการกอสรางเรื่อยมา	และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในปี	1956-1964	ซึ่งทานสามารถ
ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี
สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามพรมแดน	สู	เมืองบูดาเปสต	Budapest	เมืองหลวงของประเทศฮังการี

(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)
นําทานเดินทางสูเมืองที่มีแมน้ําดานูบไหลผานกลางเมืองแยกเป็นเมืองเกาบูดาและเมืองใหมเปสตออกจาก

กันกอนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของเมืองบูดาเปสต
นําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบ	แมน้ําดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี	ชมความงดงามของอาคารรัฐสภา

และอาคารสถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย
และรับการยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Danubius	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Danubius	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี	ไดชื่อวา	"ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ"	ดวยความงดงามของสายน้ํา

ที่คั่นแบงเมืองเป็นสองฝ่ัง	รองรอยของอดีตเมื่อครั้งอยูภายใตมานเหล็กคือ	เสนหอันนาหลงใหลที่ผสานไปกับ
ความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแตครั้งบรรพกาล
ชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสตพรอมชมนครที่สวยงามดวยสถาปัตยกรรมอันลํ้าคา	ริมสองฝ่ัง

แมน้ําดานูบ
นําทานถายภาพ	ณ	ฮีโรสแควร	หรืออนุเสาวรียจัตุรัสวีรชน	ซึ่งเป็นอนุเสาวรียที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1896

เพื่อเป็นอนุสรณครบรอบ	1,000	ปี	แหงชัยชนะของฮังกาเรียน	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรียเป็นที่ตั้งของรูป



หลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักรคาทอลิก	รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหลอผูนําของชนเผา
ทั้ง	7	ที่รวมกันกอตั้งอาณาจักรฮังการีขึน้เมื่อคริสตศตวรรษที่	9
จากน้ันนําทานถายภาพกับภายนอกของ	ปอมปราการ	Fisherman’s	Bastion	ซึ่งสรางขึน้ตั้งแตปีค.ศ.1905

โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน	สรางขึน้ไวเพื่อรําลึกถึง	ความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีพจากการ
รุกรานของมองโกล	บนปอมแหงน้ีถือไดวาเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแม
น้ําดานูบไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ําดานูบที่งดงามตรึงตา
ตรึงใจ	(ทานสามารถเลือกชําระคาขึน้ชมวิวไดสอบถามไดจากหัวหนาทัวรหากมีเวลา)
นําทานถายรูปกับภายนอกของโบสถแมทธิอัส	Matthias	Churchซึ่งโบสถน้ีเคยใชจัดพิธีสวมมงกุฎให

กษตัริยมาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทธิอัส	ซึ่งพระองคทรงเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก	ในสมัยของพระองคถือวาเป็นสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอยางแทจริง	สิ่งกอสรางที่งดงามเกิดขึน้มากใน
เมืองหลวงและเมืองอื่นๆ	ซึ่งโบสถน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเรียบรอยแลว	รวม
ทั้งชมแมน้ําดานูบแมน้ําดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี
ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแม

น้ําดานูบ	มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย	และรับการยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองพารนดอรฟ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)
อิสระใหทานชอปป้ิง	แม็คอาเธอรเกลนดีไซเนอรเอาทเล็ท	McArthur	Glen	Designer	Outletเอาทเล็ต

แหงแรกของประเทศออสเตรีย	และเป็นแหลงชอปป้ิงใหญ	มีรานคามากกวา	120	ราน	สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ
จากทุกมุมโลก	มีใหเลือกมากมายอาทิ	เชน	รองเทา	เสื้อผา	เครื่องประดับ	ของตกแตงบาน	สินคาแบรนดเน
มมากมายหลากหลายแบรนด	อาทิ	Adidas,	Almani,	Bally,	Burberry,	Calvin	Klein,	Coach,	Converse,	Nike,
Crocs,	Diesel,	Fossil,	Gucci,	Guess,	Kipling,	Levi’s,	Lee,	Prada,	Puma,	Reebok,	Michael	Kors,	Samsonite,
Swatch,	The	North	Face,	Vans,	Timberland,	Skechers	เป็นตน	และอื่นๆ	อีกมากมายที่ตางนําสินคามาลด
ราคา	(เอาทเล็ท	ปิดทุกวันอาทิตย)

ชวงคํ่า
	**	เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาใหทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	**
สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางกลับสูกรุงเวียนนา	เมืองหลวงของออสเตรีย
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Arion	Cityhotel	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
การกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	หน่ึงพันปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก



ปอมปราการ	ทานสามารถเลือกชําระคาขึ้นชมวิวไดสอบถามไดจากหัวหนาทัวรหากมีเวลา

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดมาเที่ยวชม	ถือวาป็นสัญลักษณ
ของฮังการี	อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต	เป็นอาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก	เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิค	มีหลังคาสีแดง	และรูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคาร
รัฐสภาแหงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,
BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆ
อีกมากมาย

	พักที่	Arion	Cityhotel	หรือระดับเทียบเทา

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง



เอาทเล็ท	ปิดทุกวันอาทิตย
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
สมควรแกเวลาใหทานเช็คเอาทจากทีพ่ัก	และนําทานเดินทางสูสนามบินพรอมทําคืนภาษี
13.30	น.	นําทานออกเดินทางจากกรุงเวียนนา	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG-937

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

05.20	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	จ.สมทุรปราการ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวา
จะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
7.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
8.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
9.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
10.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
11.	หากเป็นชวงอีสเตอร,	คริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอให

พิจารณากอนการจองทัวร
12.	อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ ากวา	30	ทาน	**	ไมมีราคาเด็ก	**	และจะตอง

ชําระมัดจํา	หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที
13.	อัตราคาเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอัตราราคาพิเศษ	ดังน้ันหากมีการออกตัว๋โดยสารแลวไมสามารถขอรีฟัน

ดหรือคืนเงินไดทุกกรณี

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวร
โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร	สวนทีเ่หลือจะขอเก็บทัง้หมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วัน
ทําการ	มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย	เสนทาง	กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ,	คาอาหารและเครื่องดื่ม,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปี

วงเงินคุมครอง	500,000	บาท	(กรมธรรพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษทัประกันฯ)



7.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ
วันที่	24	ก.ค.	2560	หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏ
และเงื่อนไขของสายการบิน

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาทิปพนักงานยกกระเปาทุกแหง	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง	หรือหาก

ตองการการบริการยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมน้ันๆ	เรียกเก็บ
4.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	ทานละ	3,300	บาท	(เก็บพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือกอนออกเดินทาง)	**ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงการจัดเก็บคาวีซากรณีทีส่ถานทูตมีการเปลีย่นแปลงอัตราคาธรรมเนียม
ในภายหลัง	**
5.	คาทิปพนักงานขับรถ,	คามัคคุเทศกทองถิน่ตามเขตเมืองเกาและพระราชวังและหัวหนาทัวรทีเ่ดิน

ทางไป-กลับพรอมคณะ	ชํารเพิม่ทานละ	1,800	บาท(เก็บพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือกอนออกเดินทาง)
6.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
7.	คาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดคาดคิด	เชน	การปรับคาน้ํามัน,	คาบริการอื่นๆ	เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวีซา	หรืออื่นๆ	ที่มิไดระบุ

ไวในรายการ
9.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
10.	คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศที่นอกเหนือ

จากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษทัฯ	จัดไวให	ทานสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได

การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ	15	วัน	ดังนัน้จึงขอความรวมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการขอวีซา
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม	15	วันผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน	จะตองมาแสดงตัว,ถายรูป	และสแกนน้ิวมือ	ที่

สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซาของสถานทูตน้ันๆ	ตามวันและเวลานัดหมาย	ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา	และไม
สามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัดหมายไวกอน	(วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตน้ันๆ
หรือศูนยยื่นวีซาประเทศน้ันๆ)
ดังนัน้บริษทัฯ	จึงตองขอความรวมมือในการเตรียมเอกสารใหครบถวนและสมบูรณพรอมเบอรโทร.ทัง้

ทีท่ํางานและบานและมือถือตามรายละเอียดดานลางและกรอกขอมูลตามใบกรอกขอมูลทีแ่นบมาพรอม
กันน้ี	สวนเอกสารเกีย่วกับดานการทํางาน,	ใบเปลีย่นชื่อ,	ใบเปลีย่นนามสกุล,	ใบทะเบียนสมรส	หรือ
ใบหุนสวนตางๆ	หรือเอกสารใดๆ	ทีเ่ป็นภาษาไทย	(ยกเวน	ทะเบียนบานและบัตรประชาชน)	กรุณาแนบ
ฉบับแปลภาษาอังกฤษมาดวย	(สําเนาบัตรขาราชการใชแทนบัตรประชาชนไมได)	**	เบอรโทร.ทัง้ที่
ทํางานและมือถือเป็นสวนสําคัญอยางยิง่	กรณีมีการติดตอกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามขอมูลบาง
ประการ	กรุณาแจงใหครบถวนและสามารถติดตอได	**

เอกสารในการขอวีซา	(โดยยื่นขอวีซาทีส่ถานทูตออสเตรีย)	
1.	หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือน

1.1	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6
เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง	
1.2	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา	
1.3	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็น
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	
1.4	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ	
2.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนขนาดใบหนา	(ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)	

2.1	ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา	
2.2	รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวกและเครื่องประดับ	**
3.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

3.1	กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ากวา	15	ปี	
3.2	ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ	
3.3	หากเด็กอายุมากกวา	15	ปี	แตไมเกิน	20	ปี	และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว	ทางสถานทูตขอสําเนา



สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
4.	หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทัง้เบอรทีท่ํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ

4.1	สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานที่สมรสแลว	
4.2	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
4.3	สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
4.4	สําเนาใบหยา	กรณีทานที่หยาแลว	
5.	หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง

5.1	กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียด
การเขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน	เป็นตน
5.2	กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุ
ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือ	องคกร	พรอมใบลาและ	สําเนาบัตร
ประจําตัวราชการ	1	ชุด
5.3	กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือ
รับรองความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	6	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
5.4	กรณีทานทีเ่ป็นแมบาน	
5.4.1	หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
5.4.2	หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
พรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา	หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน	
5.5	กรณีทานทีว่างงาน	/	ไมมีรายได	
5.5.1จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง	พรอม
ชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความ
สัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด	(กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถสืบได	หรือไม
เป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)	
5.6	กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
5.6.1ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน	เป็น
ภาษาอังกฤษ	(ฉบับจริง)	หรือ	สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน	กรณีเป็นเด็กเล็ก
6.	หลักฐานการเงิน

6.1	ใช	สําเนา	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี	ของธนาคารใดๆ	ถายสําเนา	ทุกหนา	และ
ปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเทาที่จะทําได	หรือไมเกิน	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	พรอมสําเนาหนา
บัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี	
6.2	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ	พรอมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
6.3	หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	โดยออกจากธนาคารยอนหลัง
ไมตํ่ ากวา	6	เดือนและปรับยอดใหลาสุดไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	แตหากใช	statement	แลวยังคง
ไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความ
เป็นจริง	อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล
เป็นตน	
6.4	กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝาก
ประจํา	เป็นตน
6.5	กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว	หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายให
บุคคลในครอบครัวดวย	แตอยางไรก็ตาม	โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบ
ดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงินในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมาย
รับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย
***	สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***	ทัง้น้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่
จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา
7	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)

7.1	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
7.2	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
7.3	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
7.4	หากเด็กไมไดเดินทางทัง้กับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคา



เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตร
ดวย
7.5	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็น
ผูดูแลบุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

***	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
***	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
***	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต

ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
***	เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
**	กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรให

ทราบลวงหนา	แตหากกรณีทานทีต่องใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนํา
หนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน	ทานนัน้จะตองมายื่นเดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทูตตามกําหนดการของ
สถานทูตเชนเดียวกัน	**
***	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยัง

ประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการ
ยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลัง
จากทัวรออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึงถึง
ประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ	3,300	บาท	//
**คาทิปคนขับ,	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	1,800	บาท	ชําระพรอมคาทัวร

กอนเดินทาง	**
***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม

ภายหลัง	***
***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ
กรณีทานทีมี่ตัว๋ของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทางบริษทัทัวร	กรุณาแจง

ลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา	ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะ
ไมมีหองพักแบบ	3	เตียงเดีย่วแตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	45	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินทั้งหมด
2.	หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา	20,000.-	บาท	และคาวีซาตาม



ที่สถานทูตเรียกเก็บ
3.	หากผูโดยสารทานใด	วีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา

มัดจํา	หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวร
ทั้งหมด	


