


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-
เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล

พักที่	AUSTRIA
TREND	HOTEL	,
SALZBURG	หรือ
เทียบเทา

3 ฮัลชตัทท	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	มหาวิหาร	เซนตวิ
ตุส

พักที่	OLD	INN
HOTEL	,	CESKY
KRUMLOV	หรือ
เทียบเทา

4 กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	ยานชางทอง	-	สะพานชารล	-	ศาลา
วาการเมืองหลังเกา

พักที่	HOTEL	DUO	,
PRAUGE	หรือเทียบ
เทา

5 บราติสลาวา	-	กรุงบูดาเปสต	-	จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร
พักที่	VERDI
GRAND	HOTEL	,
BUDAPEST	หรือ
เทียบเทา

6 CASTLE	HILL	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ปอมชาวประมง	-	แมน้ําดานูบ	-
กรุงเวียนนา

พักที่	BEST
WESTERN	SMART
HOTEL	,	VIENNA
หรือเทียบเทา

7 ถนนสายวงแหวน	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/
โบสถสเตเฟนส	-	ถนนคารทเนอร	-	สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุง
เวียนนา

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

18	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿51,900 ฿51,900 ฿50,900 ฿9,000



23.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	8	เคานเตอร	R	สายการบิน	EVA
AIRS	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.00	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	EVA	AIR	เทีย่วบินที	่BR061	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาบินตรงประมาณ	11	ชัว่โมง)

07.40	น.	ถึง	สนามบินเวียนนา	(Vienna)	ประเทศออสเตรีย	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5ชั่วโมง)	นํา
ทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมี
ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปีค.ศ.1744-1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส
ของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
เดินทางสู	เมืองซาลสบวรก	(Salzburg)	(ระยะทาง	355	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)	ประเทศ

ออสเตรีย	เมืองอันเป็นบานเกิดของนักดนตรีเอก	“วูลฟกัง	อมาดิอุส	โมสารท”	ที่มีชื่อเสียงกองโลก	เมืองซาลส
บวรก	มีความหมายวา	ปราสาทเกลือ	เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซัลซาค	เมืองซาลสบวรก
เคยเป็นที่ประทับถาวรของอารคบิชอป	และ	เป็นศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของ
บรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน

ชมสวน	ดอกไมมิราเบล(Mirabell	Garden)	ซึ่งเป็นฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง	มนตรักเพลง
สวรรค	(The	Sound	of	Music)	ที่โดงดังไปทั่วโลก	อิสระเดินเที่ยวชมยานเมืองเกา	เลือกซื้อสินคาบนถนน
Getreidegasse	ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีรานคาสินคาแฟชั่นมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	AUSTRIA	TREND	HOTEL	,	SALZBURG	หรือเทียบเทา



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

	พักที่	AUSTRIA	TREND	HOTEL	,	SALZBURG	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู	ฮัลลสตัทท	(Hallstatt)	(ระยะทาง	72	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)	หมูบานมรดก
โลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับ
ภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน	Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมี
ทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็นไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ
UNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	(ระยะทาง	209	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ

2.30	ชม.)

นําชม	ปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	จากบริเวณรอบนอก	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250	ถือเป็นปราสาทที่
ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
วอลตาวา	(Valtawa	River)	ตรงบริเวณคุงน้ํา	ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และโบสถ
เกากลางเมือง	อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองเกาที่องคการยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลก	ในปี	ค.ศ.
1992	กับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	OLD	INN	HOTEL	,	CESKY	KRUMLOV	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



**เน่ืองจากโรงแรมภายในเมืองเกาครุมลอฟมีจํานวนจํากัดและแตละโรงแรมจะมีหองพักไมเยอะ
อาจไมเพียงพอตอปริมาณนักทองเทีย่ว	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นทีพ่ักเป็นเมืองเชสกี้	บูเด
โจวิช	หรือเมืองใกลเคียงแทน**

	พักที่	OLD	INN	HOTEL	,	CESKY	KRUMLOV	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําคณะเดินทางสู	กรุงปราก	(Prague)	(ระยะทาง	130	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2ชม.)	เมืองหลวง
ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน
นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําเขาชม	ปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ใน

สมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918

ชม	มหาวิหารเซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่
14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจา
แมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน

ชม	พระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของเจา
ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

เดินชม	ยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก	วางจําหนายอยูมากมาย

จากน้ันนําทานเดินเลนบน	สะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิคที่
สรางขึน้ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขาง
ราวสะพานกวา	30	องค	และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน

จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมืองหลัง
เกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร	(Astronomical	Clock)	ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง	ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆมากมายในยานเมืองเกา	มีทั้งสินคาของ
ฝากที่ระลึก	รวมทั้งรานคาแฟชั่นชั้นนํา	อาทิ	เชน	Louis	Vitton,	Gucci,	Hermes,	Hugo	Boss,	Burberry,	Rimowa
Shop,	Dior,	Nespresso	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	DUO	,	PRAUGE	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

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

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

	พักที่	HOTEL	DUO	,	PRAUGE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	(ระยะทาง	334	กม.	ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	3.30	ชม.)	ซึ่งเป็นเมืองหลวง	และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่
บริเวณพรมแดนของสโลวัก	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก	ผานชมบรรยากาศ
ของกรุงบราติสลาวา	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแหงสโลวัก	ชมโบสถเซนตมารติน	ปราสาทบราติสลาวา	ยาน
มหาวิทยาลัย	พิพิธภัณฑตางๆ	โรงละคร	และสถาบันทางวัฒนธรรม

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนเขาสู	บูดาเปสต	(Budapest)	(ระยะทาง	200	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ

2.30	ชม.)

นําชม	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัย	และ
สวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนาน
นามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”	ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลก	ดวยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานู
บ

ชม	จัตุรัสวีรบุรุษ	(Heroes’	Square)	บนฝ่ังเปสต	ที่ตั้งของ	Millenary	Monument	อนุสาวรียที่สรางขึน้ฉลอง
1,000	ปี	แหงชัยชนะของชาวแมกยาร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	VERDI	GRAND	HOTEL	,	BUDAPEST	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ
สวยที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)



	พักที่	VERDI	GRAND	HOTEL	,	BUDAPEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ซึ่งเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา	ถายรูปดานนอกของ
อาคารพระราชวังโบราณ	แลว	ชมบริเวณรอบนอก	โบสถแมทเธียส	(Matthias	Church)	ซึ่งเคยใชเป็น
สถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริยมาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียส	ซึ่งเป็นกษตัริยที่
ทรงพระปรีชาสามารถมาก	และยังเป็นกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย
ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก	หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15	ถัดจากโบสถเป็น
อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่	1	พระบรมรูปทรงมา	ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่	11	อยูหนา
ปอมชาวประมง	(Fisherman’s	Bastion)	จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดอยางดีปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแต	ค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน

นําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบอันลือชื่อ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง	600-800	ปี
มาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	"บูดา"	และ	"เปสต"	ชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคาร
รัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด
นอกจากน้ีทานจะไดชม	สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	โดยนาย	WILLIAM
TIERNEY	CLARK	วิศวกรชาวอังกฤษ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	ผานชมเสนทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย	(ระยะทาง	245	กม.	ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	2.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(เมนูเอสสแกลลอป)

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	BEST	WESTERN	SMART	HOTEL	,	VIENNA	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

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



เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(เมนูเอสสแกลลอป)

	พักที่	BEST	WESTERN	SMART	HOTEL	,	VIENNA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ผานชมถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)	เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา	ซึ่งแวดลอมไปดวย
อาคารสถาปัตยกรรมอันเกาแกงดงาม	เชน	โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในชวง	ค.ศ.	1863-1869

พระราชวังฮอฟเบิรก	(Hofburg	Palace)	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสต
ศตวรรษที่	13-20	ชมตึกรัฐสภา	ที่ถูกสรางขึน้ในชวง	ค.ศ.	1873-1883

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําชมบริเวณรอบนอก	โบสถเซนตสตีเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา	ซึ่ง

พระเจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน

จากน้ันเชิญชอปป้ิงสินคาในยาน	ถนนคารนทเนอร	(Kartnerstrasse)	ใจกลางกรุงเวียนนา	สินคานานา
ชนิด	อาทิเชน	เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	Louis	Vitton,	Gucci,	รานนาฬิกา	Bucherer,	สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย
เชน	Zara,	H&M	ฯลฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ชอคโกแลตโมสารท	หรือแวะชิมของหวานที่ราน	THE	DEMEL
รานเบเกอรรี่	และ	ชอคโกแลตที่เกาแกเริ่มกิจการตั้งแตปี	1786



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

16.00	น.	นําเดินทางสู	สนามบินกรุงเวียนนา	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

19.25	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	EVA	AIR	เทีย่วบินที	่BR062	(บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาบินตรงประมาณ	11	ชัว่โมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ



11.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทาง	นักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานํา
หนาชื่อ	เลขทีห่นังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีทีน่ักทองเทีย่วหรือเอเจน
ซีมิ่ไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง	ทัง้น้ี	บริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเทีย่วสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

9.	นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ	หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ	ระหวางรอการเดินทาง	อัน
มิใช	ความผิดของบริษทั	อาทิเชน	วีซาไมผาน	ทางบริษทัจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษทัยังมิไดชําระแก
ทางคูคาของทางบริษทัหรือจะตองชําระตามขอตกลงแก	คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
21	วัน
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี



3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน

6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ

7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

10.	คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน(กรณีมีวีซาลดให	3,000บาท)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2.	คาทิปคนขับรถ	ทานละ	12	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)

3.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	16	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	(ออสเตรีย)
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน	(พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานัน้)	ฉบับจริง	มีอายุ	การใชงานคง

เหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ ากวา	2	หนา

2.	รูปถายสี	หนาตรง	ขนาด	3.5	x	4.5	ซม.	ใบหนาประมาณ	3	ซม.จํานวน	2	รูป	ฉากหลังตองเป็นพื้นสีขาวเทาน้ัน

3.	หลักฐานการทํางาน/การเรียน
-	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการบริษทั	/	รานคา:	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ประทับตราฯ	และเซ็นรับรอง	(มีอายุไม
เกิน	3	เดือน)	/	ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
-	กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมายรับรอง
การทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อประเทศ	จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือ
บริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	(ถามี)	ที่อยู	และเบอรติดตออยางชัดเจน
-	กรณีที่เป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน
-	กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	หรือ	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
-	กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน:	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน
-	กรณีเป็นนักเรียน	นักศึกษา:	จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน	/	การเรียน	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันนัดยื่นวีซา	จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษ
เทาน้ันและตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

4.	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณา	สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เป็นหลักเทาน้ัน
-	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	CERTIFICATE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน	(สะกด
ชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	หรือ
-	เอกสารทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	6	เดือน	ฉบับจริงจากธนาคาร	อัพเดทเป็นปัจจุบันไมเกิน	30
วัน	นบัจากวันที่นดัยื่นวีซา

***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้**

5.	สําเนาทะเบียนบาน

6.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)



7.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)

8.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณและไมไดเดินทางพรอมบิดาหรือมารดา

เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก

เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และ
ใหระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)

เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และ
ใหระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)

เอกสารการปกครองบุตร	(ปค.14)	กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง

สําเนาพาสปอรต	ของบิดาและมารดา

กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวของทางสายเลือดเทาน้ัน	บิดามารดา,บุตร,พี่นอง,สามีภรรยา)	ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี

หนงัสือรับรองทางการเงิน	(BANK	GUARANTEE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชี(ผูรับรอง)	และตองระบุ
ชื่อผูถูกรับรองดวย	มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

เอกสารทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	6	เดือน	ฉบับจริงจากธนาคาร	อัพเดทเป็นปัจจุบันไมเกิน
30	วัน	นบัจากวันที่นดัยื่นวีซา

***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***

เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ	อาทิ	สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร

หมายเหตุ

ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	ศูนยยื่นคํารองขอวีซาออสเตรีย	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตออสเตรีย	โดยประมาณ	10-15	วันทําการ

หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาออสเตรียแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผู
สมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ	ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ดังน้ันหากทานมี
ความจําเป็นในการใชเลมเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัทัวร

การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการ
ถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตฯ	ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

แผนทีก่ารเดินทางเพื่อการยื่นคํารองขอวีซา

สถานทีย่ื่นคํารองวีซา:	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	VFS	ตึกสีลมคอมเพล็กซ	ชัน้	15	ถนนสีลม	ที่ตึกสามารถ
จอดรถได	แตทางศูนยยื่นไมมีบริการตราประทับทีจอดรถ

การเดินทาง:	BTS	สถานีศาลาแดง	/	MRT	สถานีสีลม

**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**



**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา**

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า

3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra
Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน

6.	ในกรณีที่ลูกคายื่นวีซากับทางบริษทัแลว	ทางบริษทัขออนุญาติไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวยกเวนในกรณีที่
วีซาไมผาน	ทางบริษทัจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง




