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เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดสินีย์แลนด์ 

ขึ?นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาทีDสูงทีDสุดในเยอรมัน Top of Germany 

เทีDยว เมืองฮัลล์ททัท์ เมืองได้ชืDอว่าตั?งอยู่ริมทะเลสาบทีDสวยทีDสุดในโลก จนได้รับการขึ?นทะเบียนเป็นมรดกโลก   

เมืองมรดกโลก เชสกี?ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าทีDแสนสวย และโรแมนติก 

ล่องแม่นํ?าดานูบ แม่นํ?าสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสืDอมคลาย  

เข้าชมภายใน พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  พระราชวงัทีDมีความสวยงามและยิDงใหญ่ไม่แพ้ พระราชวงัใดในยุโรป 

พเิศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมีDยน / ซุปกรูาซ / ซีDโครงหมู ย่างเวยีนนา   
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          วนัแรก  กรุงเทพฯ – มิวนิค 

17.00 น. พร้อมกนั ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัAน 4 เคาน์เตอร์ P ประตู 7-8 สาย

การบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ทีHบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร

และสมัภาระในการเดินทาง 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมวินิค โดยเทีHยวบินทีH QR833 / QR059 แวะเปลีHยนเครืHองทีHกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 

           วนัทีDสอง  มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มชิ–พาร์เท่นเคยีร์เช่น  

07.00 น.   เดินทางถึง เมืองมวินิค หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ใจกลางนครมิวนิค  เป็นเมืองทีH

ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหนึHงในเมืองมัHงคัHงทีHสุดของยโุรป เมือง

ตัAงอยูบ่นแม่นํAาอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  นาํท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ทีHตัAง

ของศาลาวา่การเมืองเก่าทีHงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวหิารแม่พระโบสถใ์หญ่ทีHมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอม

ใหญ่ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซืAอสินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดินซึHงจะมีหา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง  

เทีDยง  ä รับประทานอาหารเทีDยง ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 1) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 109 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาที) เมืองเลก็ๆทีH

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เดินทางผา่นเส้นทางทีHมีทิวทศัน์อนัสุดแสนโร

แมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง เมืองนีA เป็นทีHตัAงของสองปราสาทสวยงาม คือปราสาทโฺฮเฮนขวานเกา ซึH ง

เป็นปราสาทของพระเจา้แมก็ซิมิเลีHยนทีH 2 ( พระราชบิดาของพระเจา้ลุควกิทีH 2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน์ 

เป็นปราสาทซึHงสร้างตามพระจินตนาการส่วนพระองคข์องพระเจา้ลุควกิทีH 2 บริเวณใกลก้นักบัปราสาทจะมี

ทะเลสาบสวยงามทีHมีชืHอวา่ทะเลสาบแอลป์  
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นาํท่านเดินทางขึAนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถ

บัสเลก็ ( หากช่วงทีDหิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเทีDยว เนืDองด้วยเพืDอความปลอดภัยทางบริษัท

ฯ จะนําคณะเดนิขึ?น – ลงปราสาท เนืDองจากเวลาหิมะตกทางจะลืDนและอนัตราย ) นําเข้าชมต้นแบบของปราสาท

เจ้าหญิงนิทราในดสินีย์แลนด์ ซึH งปราสาทนอยชวานสไตน์ตัAงตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย 

ซึH งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิทีH 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลทีHมีลกัษณะนิสยัทีH

ลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) และเป็นผูที้HสิAนพระชนมใ์นสถานการณ์ทีHค่อนขา้งมีเงืHอนงาํ สุขภาพจิตของ

พระองคใ์นบัAนปลายอาจจะไม่ปกติแต่กไ็ม่มีหลกัฐานทางการแพทยที์Hเป็นทีHยนืยนัไดแ้น่นอน แต่สิHงทีHทรงทิAงไว้

เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทางสถาปัตยกรรมทีHทรงก่อสร้างรวมทัAงวงัและปราสาทใหญ่โตทีHทัAงหรูหราโอ่

อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทัAงปราสาทนอยชวานชไตน์ซึHงเป็นปราสาททีHมี

ชืHอเสียงเป็นทีHรู้จกักนัทัHวโลก และทรงเป็นผูอุ้ปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนสาํคญั

ของเยอรมนีชมความวจิิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีHไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริส

เตยีน แยงค์ จากนัAนนาํคณะเดินลงจากปราสาท จากนัAนนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มชิ–พาร์เท่นเคยีรเช่น 

(ประมาณ 64  กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองพกัตากอากาศเลก็ๆ ทางใตข้องมิวนิคตัAงอยูก่ลางเทือกเขา

แอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ตามผนงัของตึกต่าง ๆ ยงัเป็นรูป

เขียนเรืHองราวในคริสตศ์าสนาทีHน่าชมยิHง เป็นทีHนิยมของนกัท่องเทีHยวทัAงในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงัเป็น

ศูนยก์ลางการแข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเกต็นํAาแขง็ และลู่แข่งสกีโอลิมปิก 

คํDา   ä รับประทานอาหารคํDา ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 2) พเิศษกบัเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ 

ã พกัค้างคืน ณ Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดบัเดยีวกนั (คืนทีH 1) 
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          วนัทีDสาม  การ์มชิ-พาร์เท่นเคยีร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ซาลสเบิร์ก   

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืAอทีH 3) 

จากนัAนนาํท่านออกเดินทางไปยงัสถานีรถไฟซุกสปิตเซ่บาห์น Zugspitzebahn  เพืHอนาํท่านขึAนรถไฟขึ?นไปยงั

ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาทีHสูงทีHสุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระใหท่้านสมัผสักบัลาน

หิมะและธารนํA าแขง็ จากนัAนนาํท่านขึ?นกระเช้าต่อไปยงัจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดบัความสูง 2,970 

เมตร จากระดบันํA าทะเล ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเทียวมาทีHนีH ราว 500,000 คน ดา้นบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ยงัมีจุด

ชมวิวทีHสามารถมองเห็นวิวโดยรอบไดแ้บบ 360 องศา และสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ไดถึ้ง 4 ประเทศ ทัAง

เยอรมนั ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด ์และอิตาลี และยงัมียอดเขาทีHทอดไกลสุดตาเหนือขนุเขากวา่ 400 ยอด  

 

 

 

 

 
 

เทีDยง  ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 4) บนยอดเขา  

บ่าย จากนัAนนาํท่านกลบัลงมาจากยอดเขา เพืHอนาํท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาลสเบิร์ก  เป็นเมืองทีHใหญ่ทีHสุดลาํดบั

ทีH 4 ในประเทศออสเตรีย  และเป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก เมืองเก่าของซาลทซ์บูกร์ก และสถาปัตยกรรม

บาโรก เป็นหนึHงในใจกลางเมืองทีHถูกดูแลรักษาอยา่งดีทีHสุดในกลุ่มประเทศทีHพดูภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บ

การรับรองจากยเูนสโกขึAนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2540  ซาลซ์เบิร์กเป็นทีHจดจาํกนัในฐานะทีHตัAงอยู่

บนเทือกเขาแอลป์ เมืองแห่งมนเสน่ห์ของเสียงดนตรีและเป็นบา้นเกิดของศิลปินเอกของโลก โวฟกงั อมาดิอุส 

โมสาร์ท 

คํDา  ä รับประทานอาหารคํDา ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 5)  

ã พกัค้างคืน ณ FourSide Salzburg หรือระดบัเดยีวกนั (คืนทีH 2) 
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          วนัทีDสีD  ซาลส์เบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – ทะเลสาบฮัลล์ททัท์ – ลนิซ์ – จัตุรัส – ฮอบท์พลาซ 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืAอทีH 6) 

 

 

 

 

 

 

จากนัAนนาํท่านชมภายใน สวนมิราเบล ทีHเคยใชเ้ป็นทีHถ่ายทาํภาพยนตร์เรืHอง The Sound of  Music จากนัAนนาํ

ท่านเดินขา้มสะพานขา้มแม่นํAาซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดิน นาํท่านไปถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท จากดา้นนอก 

จากนัAนใหท่้านอิสระเลือกซืAอสินคา้ของทีHระลึกของฝาก   จากนัAนท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ททัท์ (ประมาณ 72 

กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองทีDได้ชืDอว่าตั?งอยู่ริมทะเลสาบทีDสวยทีDสุดในโลก จนได้รับการขึ?นทะเบียน

เป็นมรดกโลก  ฮลัลท์ทัทเ์ป็นเมืองท่องเทีHยวเลก็ๆ ทีHตัAงอยูท่างฝัHงตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์ (Lake 

Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กทุ (Salzkammergut) 

ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ทีHสาํคญัมากแห่งหนึHงของประเทศออสเตรีย 

 

 

 

 

 
 

เทีDยง  ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพเิศษสุดกบั เมนูปลาเทร้าย่างเกลือ (มืAอทีH 7) 

บ่าย อิสระใหท่้านเดินชมบรรยากาศ เมืองฮัลล์ชตัทท์ ซึH งเป็นเมืองท่องเทีHยวเลก็ๆ ทีHมีเสน่ห์คือความเงียบสงบสวยงาม 

จุดเด่นทีHไม่เคยเปลีHยนแปลงเลยของเมืองริมทะเลสาบสีนํAาเงินแห่งนีAกคื็อ เทือกเขาสูงตระหง่านลอ้มรอบ

ทะเลสาบอนันิHงสงบเอาไวอ้ยา่งนุ่มนวล จากนัAนนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองลนิซ์ Linz เมืองใหญ่อนัดบัสามของ

ออสเตรีย มีทีHตัAงอยูริ่มแม่นํAาดานูบ เป็นเมืองทีHมีความสาํคญัและเป็นเมืองท่องเทีHยวทีHมีแหล่งท่องเทีHยวทีHน่าสนใจ

อยูม่ากมาย นาํท่านชมจัตุรัสกลางเมืองลนิซ์ ฮอบท์พลาซ Hauptplatz เป็นจตุัรัสทีHคึกคกัทีHสุดในเมืองลินซ์ มี

หา้งร้านขายสินคา้ต่างๆ ทัAงสินคา้ทัHวไป สินคา้พืAนเมืองจนกระทัHงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย บริเวณกลางจสัตุรัส
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มีเสาหินสีขาวสร้างขึAนเพืHอเป็นอนุสรณ์แห่งการรําลึกการต่อกบัโรคระบาดในปี ค.ศ. 1679 และ ค.ศ. 1713 การ

คุกคามของสงครามในปี ค.ศ. 1683 และ ค.ศ.1703-1704 และเหตุไฟไหมค้รัA งใหญ่ในปี ค.ศ. 1712 ชมมหาวหิาร

เก่า แห่งเมืองลนิซ์ Old Cathedral, Linz เป็นมหาวหิารทีHเก่าแก่ทีHสุดของเมืองลินซ์ ประเทศออสเตรีย สร้างขึAน

ระหวา่งปี ค.ศ. 1669 ถึง 1683 โดยใชส้ถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก ในการก่อสร้าง อิสระใหท่้านเดินชม

บรรยากาศบริเวณจตุัรัสทีHรายร้อมไปดว้ยอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าโรกทีHสวยงาม 

คํDา  ä รับประทานอาหารคํDา ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 8)  

ã พกัค้างคืน ณ Courtyard by Marriott Linz หรือระดบัเดยีวกนั (คืนทีH 3) 

 

           วนัทีDห้า      ลนิซ์ – เชสกี?ครุมลอฟ – ปราค – มหาวหิารเซนต์วตุิส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์                                             

                                       – จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืAอทีH 9) 

จากนัAนนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี?ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ประมาณ 209 กม. ใช้

ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองเก่าทีHแสนสวยและโรแมนติกตัAงอยูใ่นวงลอ้มของแม่นํAาวตัตาวา่ มีปราสาท

ครุมลอฟซึHงเป็นปราสาททีHมีการเปลีHยนมือกนัครอบครองจากหลายราชวงศ ์ ในยคุกลาง อาทิ โรเซนเบิร์ก ชวา

เซนเบิร์ก เอกเกน้เบิร์กนาํคณะเดินชมจุดชมววิบริเวณระเบียงของปราสาทครุมลอฟเมืองมรดกโลก ซึH งถูกสร้าง

ขึAนเมืHอปีค.ศ.1250 เป็นปราสาททีHใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากปราสาทปราก อยูบ่นเนินเขาอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี 

ภายในปราสาทแห่งนีAประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 40 หอ้ง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งทีHตัAง

ตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหนา้อุทยานบา้นเรือนหลงัเลก็หลงันอ้ย หลงัคาสีส้ม

เรียงรายกนัเป็นกระจุกๆเหมือนบา้นตุก๊ตาทีHสวยงาม 
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เทีDยง  ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 10)  

บ่าย จากนัAนนาํท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงปราค (ประมาณ 172 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเช็ก นาํท่านเขา้ชมเขตปราสาทแห่งปราค ซึH งเป็นปราสาทในยคุกลางทีHใหญ่ทีHสุด และถือวา่เป็นทีH

ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเชค กษตัริยแ์ห่งราชวงศแ์ฮบบิร์ก พระนางมาเรีย เทเรซ่า แห่งอาณาจกัรออสเตรีย ชม 

มหาวหิารเซนต์วตุิส จากดา้นนอก ซึH งเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคทีHใหญ่ทีHสุดของสาธารณรัฐเช็กตัAงชืHอเทิดทูน

ใหก้บัเซนตว์ตุิส ปัจจุบนัปราสาทปราคยงัเป็นทาํเนียบทีHทาํการของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกดว้ย 

และใหท่้านไดบ้นัทึกภาพกรุงปราคทัAงเมือง ณ จุดชมววิ จากนัAนนาํท่านออกเดินทางสู่กรุงปราค เมืองหลวงของ

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก จากนัAนนาํท่านไปยงั สะพานชาลส์ ซึH งสะพานแห่งนีAจะนาํท่านขา้มไปยงัยา่น Old Town 

นาํท่านชมย่าน Old Town เขตเมืองเก่าของกรุงปราค ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ อนุสาวรียย์านฮุส ซึH งอดีตเคย

เป็นอธิการบดีของมหาวทิยาลยัชาลส์ ในยคุของกษตัริยที์H 4 จากนัAนใหท่้านอิสระเลือกซืAอสินคา้ของทีHระลึก

ประจาํถิHนได ้ณ เขตเมืองเก่า สินคา้ทีHขึAนชืHอของทีHนีH คือ เครืHองแกว้โบฮีเมีย  

 

 

 

 

 

 

คํDา  ä รับประทานอาหารคํDา ณ ภัตตาคาร  (มืAอทีH 11) พเิศษกบัเมนูขึ?นชืDอ เป็ดโบฮีเมีDยน 

ã พกัค้างคืน ณ Clarion Congress Hotel Prague หรือระดบัเดยีวกนั (คืนทีH 4) 

 

           วนัทีDหก ปราค – บราติสลาว่า – เทีDยวชมเมืองบราติสลาว่า – บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืAอทีH 12) 

นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า (ประมาณ 328 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.) นครหลวงของประเทศ

สโลวาเกีย และเป็นเมืองทีHใหญ่ทีHสุดของประเทศบราติสลาวา่ ตัAงอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องสโลวาเกียบน 2 ฝัHง

ของแม่นํA าดานูบ มีอาณาเขตติดกบัประเทศออสเตรียและประเทศฮงัการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกทีHมี

อาณาเขตติดต่อกบั 2 ประเทศ เมืองนีAและเวียนนายงัเป็นเมืองหลวง 2 แห่งทีHตัAงอยูใ่กลก้นัมากทีHสุดในยโุรป โดย

ตัAงอยูห่่างกนัไม่ถึง 60 กิโลเมตร บราติสลาวาเป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของสโล

วาเกีย เป็นทีHตัAงของทาํเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยงัเป็นทีHตัAงของมหาวิทยาลยั 
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พิพิธภณัฑ ์โรงละคร หอศิลป์ และสถาบนัอืHน ๆ ทีHมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการศึกษา รวมทัAง

สาํนกังานใหญ่ของสถาบนัทางธุรกิจและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียเป็นจาํนวนมาก 

เทีDยง  ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 13) 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านชมเมืองเก่า ชมประตูไมเคลิ จัตุรัสเมืองเก่า ทีDว่าการเมือง โรงละคร โบสถ์เซนต์มาร์ตินอนัเป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองบราตสิลาว่า ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ประมาณ 200 กม. ใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 2  ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮงัการี และเป็นศูนยก์ลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

และการคมนาคมขนส่งของประเทศ  

คํDา  ä รับประทานอาหารคํDา ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 14)  ลิ?มลองซุปกรูาซ เข้มข้นทีDมีสีแดงสดของพริกปาปริก้า  

ã พกัค้างคืน ณ Novotel Budapest City หรือระดบัเดยีวกนั (คืนทีH 5)   

 

         วนัทีDเจ็ด บูดาเปสต์ – ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ล่องแม่นํ?าดานูบ –  จัตุรัสวรีบุรุษ – ซิตาเดลล่า– ช้อปปิ? งถนน   

                                      คาร์ทเนอร์ – เวยีนนา (ออสเตรีย) 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืAอทีH 15) 

นาํท่านเดินทางผา่นชุมชนโรมนัโบราณชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตยีน ทีHสะทอ้นประวติัศาสตร์การ

สร้างชาติฮงักาเรียน สร้างขึAนเพืHอระลึกถึงความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวติปกป้องบา้นเมืองในตอน

ทีHถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซึH งสร้างขึAนตัAงแต่ปี ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมววิทิวทศัน์รอบเมืองทีH

สวยทีHสุด สามารถชมความงามของแม่นํAาดานูบไดแ้บบพาโนราม่า มองเห็นสะพานโซ่และอาคารรัฐสภาฮงัการีH

ริมแม่นํAาดานูบทีHงดงามตรึงตาประทบัใจกบัการทีHไดม้าเยอืน “บูดาเปสต์” นครหลวงอนังดงามแห่งสาธารณรัฐ

ฮงัการี บริเวณนีAยงัเป็นทีHตัAงของ โบสถ์แมทเทยีส  เป็นโบสถใ์หญ่เก่าแก่อาย ุ700 ปี ทีHไดรั้บขึAนทะเบียนเป็นมรดก

โลก โบถส์แห่งนีAตัAงชืHอตามพระนามของกษตัริยแ์มทเทียส กษตัริยผ์ูย้ิHงใหญ่แห่งฮงัการี เมืHออดีตโบสถแ์ห่งนีA เคย

เป็นสถานทีHประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบติัของกษตัริยแ์ห่งฮงัการี แต่ในช่วงทีHฮงัการีถูกรุกรานจากกองทพั

เติร์ก สมบติัส่วนใหญ่ถูกขนออกไปและถูกเปลีHยนสภาพใหเ้ป็นมสัยดิหลกัของเมืองภายใตก้ารปกครองของตุรกี

ในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขบัไล่กองทพัเติร์ก โบสถแ์มนเทียสไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก 

กระทัHงเมืHอสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถแ์มทเทียสใหก้ลบัมายิHงใหญ่และงดงามดงัเดิม มีหลงัคาสลบัสี

อนัสวยงามตามสไตลนี์โอ-โกธิก ส่วนดา้นในโบสถป์ระดบัประดาไปดว้ยภาพเขียนสีและกระจกสีทีHบอกเล่า

เรืHองราวทางศาสนาทีHแสนงดงาม และยงัมี อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นทีD 1 ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยา่ร์ตัAง
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เด่นเป็นสง่าใหไ้ดช้มกนัเป็นอนุสาวรียพ์ระบรมรูปทรงมา้ผลงานประติมากรรมทีHงดงามของศตวรรษทีH11 

เพลิดเพลินกบัการเลือกซืAอสินคา้พืAนเมืองและของทีHระลึกตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

จากนัAนนาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพืDอลงเรือล่องแม่นํ?าดานูบ แม่นํAาสายโรแมนติก มนตเ์สน่ห์ไม่เสืHอมคลาย 

เพลิดเพลินกบัววิทิวทศัน์ของธรรมชาติตลอดจนอาคารบา้นเรือนและความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝัHงแม่นํAา

ดานูบ ณ กรุงบูดาเปสต์ โดยเฉพาะ อาคารรัฐสภาฮังการี ถือวา่สญัลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตัAงโดดเด่นอยู่

ริมแม่นํAาดานูบบนฝัHงเปสต ์ เป็นอาคารรัฐสภาทีHชาวฮงักาเรีHยนภูมิใจวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีHสวยทีHสุดในโลก 

เพราะตวัอาคารมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิกทีHดูคลาสสิคดว้ยหลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภา

แห่งนีA เริHมสร้างเมืHอปี ค.ศ. 1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมา

จาก  อาคารรัฐสภาแห่งลอนดอนสหราชอาณาจกัร จากนัAนนาํท่านชม จัตุรัสวรีบุรุษ สถานทีHแห่งนีA เป็นลานโล่ง

กวา้งขนาดใหญ่ทีHมีอนุสาวรียแ์ห่งสหสัวรรษตัAงตระหง่านอยูก่ลางลานฮีโร่แควร์   อนุสาวรียแ์ห่งนีAสร้างขึAนเพืHอ

เฉลิมฉลองการก่อตัAงอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ป็นทีHตัAงของรูปหล่อเทว

ทูตกาเบรียล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกทีHเป็นดัHงหลกัของอาณาจกัรฮงัการี รอบเสาสูงเป็น

ทีHตัAงของรูปหล่อผูน้าํของชนเผา่ทัAง 7 ทีHร่วมกนัก่อตัAงอาณาจกัรฮงัการีH ขึAนเมืHอคริสตศ์ตวรรษทีH 9 

 

 

 

 

 

 

เทีDยง  ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 16) 
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บ่าย จากนัAนนาํท่านเดินทางต่อไปยงั ป้อมปราการซิดาเตลล่า บนเนินเขา Gellert Hill ซึH งเป็นจุดชมววิทีHสูงและสวย

ทีHสุดของกรุงบูดาเปสต ์ ท่านจะไดส้มัผสักบัววิแบบพาโนรามาของกรุงบูดาเปสต ์ จากนัAนนาํท่านออกเดินทางสู่ 

กรุงเวยีนนา (ประมาณ 244 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 40 นาที ) เมืองหลวงของประเทศออสเตรียและใน

อดีตเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของอาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเทีHยวอีก

มากมายทีHต่างพากนัมาเยอืน  ดินแดนอนัแสนโรแมนติคเป็นศูนยก์ลางทัAงเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากร

ประมาณ 1.6 ลา้นคน มีแม่นํAาดานูบไหลผา่น เวยีนนายงัเป็นทีHตัAงของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง 

เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง 

เช่น โอเปก (OPEC) นาํท่านเดินชอ้ปปิA งยา่นใจกลางเมืองยา่น ถนนคนเดนิคาร์ทเนอร์สตราเซ่ ทีHมีร้านคา้นานา

ชนิด ของแบรนดเ์นมชืHอดงัหลากหลายยีHหอ้ และยงัเป็นทีHตัAงของ วหิารเซนต์ สตีฟาน ซึH งเป็นวหิารศกัดิk สิทธิk ของ

กรุงเวยีนนา 

คํDา      ä รับประทานอาหารคํDา ณ ภัตตาคาร (มืAอทีH 17)  พเิศษกบัเมนู ซีDโครงหมูย่างเวยีนนา   

 

 

 

 

ã พกัค้างคืน ณ Hotel Mercure Wien Westbahnhof หรือระดบัเดยีวกนั (คืนทีH 6)  

 

          วนัทีDแปด เวยีนนา – พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ (ออสเตรีย) – กรุงเทพฯ 

เช้า  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มืAอทีH 18) 

นาํท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กทีHมีความสวยงามและ

ยิHงใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรปทีHมีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลายรูปแบบทัAง  บารอค, รอคโคโค หรือ

ศิลปะประยกุตจ์ากทางเอเซีย จากนัAนนาํท่านผ่านชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเทีHยวอีก

มากมายทีHต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนัแสนโรแมนติค โดยทีHจะผา่นชมความงามของอาคารสาํคญัๆ อาทิ อาคาร

รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาวา่การกรุงเวยีนนา  

 

 

 

 

 

 

 



 

QRGG12A 

นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ของสมเดจ็พระนางมารียเทรเรซ่า จกัรพรรดินีผูย้ิHงใหญ่ของอาณาจกัร ออสโตร

ฮงัการี และนาํท่านไปถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวังฮอปส์บูร์ก ซึH งเป็นพระราชวงัฤดูหนาว และในปี 1938 อดอฟ 

ฮิตเลอร์ ผูน้ํานาซีเยอรมนีไดเ้ดินทางมายงัพระราชวงัแห่งนีA เพืHอประกาศรวมออสเตรียให้เป็นหนึH งเดียวกบั

ประเทศเยอรมนี 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัAนนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวยีนนา เพืHอเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

16.25 น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวยส์ เทีDยวบินทีD  QR 184/ QR 836 แวะเปลีHยน

เครืHองทีHสนามบินโดฮา      
 

           วนัทีDเก้า  กรุงเทพมหานคร  

13.10 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 

 

¶¶¶¶¶¶ขอบคุณท่านทีDใช้บริการ¶¶¶¶¶ 

 

 

** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรับเปลีDยนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษนํี?ามันและภาษสีนามบินเพิDมเติม ** 

 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึ?นไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทวัร์เป็นการตกแต่งเพืDอการโฆษณาเท่านั?น ** 

***หมายเหตุ : บริษทัฯ ขอสงวนลขิสิทธิbในการยกเลกิหรือเปลีDยนแปลงราคากรณผู้ีร่วม      เดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน*** 

ทุกท่านทีDร่วมเดนิทางต้องมี  

 เยอรมนี  เชค  สโลวาเกีย  ฮังการี  ออสเตรีย  9  วัน   

QATAR AIRWAYS 

อตัราค่าบริการ  พกัหอ้งคู่ 
พกัเดีHยว 
จ่ายเพิHม 

วนัที&  12 – 20 ก.ค. (วนัอาสาฬหบูชา + วนัเข้าพรรษา) 85,888 17,000 

วนัที&  11 – 19 ส.ค. (วนัแม่แห่งชาติ) 87,888 17,000 
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1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  

2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควดิ-19 ทัAง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนทีHไดรั้บการยอมรับจาก

องคก์ารสหภาพยโุรป  

สําหรับท่านทีDเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื?อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

สัปดาห์  

* ในกรณเีลืDอนการเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืHนวซ่ีา ซึH งจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ

เลืHอนตัlว และเอกสารเพิHมเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีDอยู่ต่อ  

***หมายเหตุข้อสําคญัทีDท่านควรทราบ*** 

1.)ในการยืHนวีซ่า ทางบริษทั จะทาํการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยืHนวีซ่า เป็นการ

ยืHนวซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านัAน(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืHนวซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซึH งอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 

***กรุณาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทัวร์และเงืDอนไขต่างๆของบริษัท เมืDอท่านได้ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ว ทางบริษัท

ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงืDอนไขต่างๆ ของบริษทัเป็นทีDเรียบร้อยแล้ว *** 

 

อตัรานี?รวม 

1) ค่าตัlวเครืHองบิน (ECONOMY CLASS) ทีHระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีDทางสายการบินกาํหนด (นํAาหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึAน

เครืHองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเทีHยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีHชาํนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 

ชัDวโมง/วนั) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  

5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีHระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืDองปรับอากาศ 

เนืDองจากอยู่ในภูมิประเทศทีDมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ?นหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทาํให้ต้องมีการเปลีDยนย้ายเมือง โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นสําคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกมืAอทีHระบุตามรายการ 

7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีHและการแสดงทุกแห่งทีHระบุตามรายการ 

8)    ค่าวซ่ีาท่องเทีHยวยโุรปแบบยืHนปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืDนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 

9)    ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน  1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน  200,000 บาท  กับ  ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงืHอนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานี?ไม่รวม 

1)    ภาษีหกั ณ ทีHจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิHม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
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2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืHนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

3)    ค่าอาหารและเครืHองดืHมสัHงพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีHบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  

4)    ค่านํAาหนกัส่วนทีHเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจาํนวนมากกวา่ 1 ชิAน (ระเบียบของสายการบิน)  

5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโร ต่อท่าน 

6)  ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน 

 

***กรุณาพจิารณาเงืDอนไขต่างๆ และเงืDอนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 

เงืDอนไขการสํารองทีDนัDง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท  

• ส่วนทีDเหลือชําระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั?นจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัAนทางบริษทัขอสงวนสิทธิk ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ40,000

บาท)  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เนืHองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทีHไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk ในการไม่คืนเงินทัAงหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

• ทางบริษทัจะทาํการยืHนวีซ่าของท่านก็ต่อเมืHอในคณะมีผูส้าํรองทีHนัHงครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืHองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีHเป็นกรุ๊ปในการยืHนวีซ่า อาทิ ตัlวเครีHองบิน , ห้องพกัทีHคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืHนวซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ในการยืDนวซ่ีา ท่านจะต้องเดนิทางมายืDนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพืDอมาสแกรนลายนิ?วมือ 

โดยมีเจ้าหน้าทีDของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีDใช้ในการยืDนวซ่ีาท่องเทีDยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีHมี

ความประสงคจ์ะยืHนวีซ่าท่องเทีHยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีHสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืHนวซ่ีาเท่านัAน มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณวีซ่ีาทีDท่านยืDนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีDเกดิขึ?นดงัต่อไปนี? 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัAงสิAนแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าดาํเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 

- ค่าตัhวเครืDองบินทีDออกมาจริง ณ วนัยืDนวซ่ีา ซึH งตัlวเป็นเอกสารทีHสาํคญัในการยืHนวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัhวเครืDองบิน

ถ้าออกตัhวมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้นืHองจากบริษทัจองตัlวเป็นตัlวกรุ๊ปซึHงตัlวกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
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- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิbในการยึดค่าใช้จ่ายทั?งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั?งสิ?น 

• ในกรณีทีDทางบริษัทขอเอกสารเพิDมเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามทีDขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชืDอถือ / มีการ

ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามทีDสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คําพูดไม่

สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลทาํให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษทัขอสงวนสิทธิbไม่คืนเงนิให้ท่าน 

• กรณีทีHกองตรวจคนเขา้เมืองทัAงทีHกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีHบริษทัระบุใน 

รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธิk ไม่คืนค่าทวัร์ทัAงหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเริDมต้น และจบ การบริการ ทีDสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัlวเครืHองบิน หรือพาหนะอยา่งหนึH งอยา่งใดทีHใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนนีA  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีHนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั?นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 

ก่อนทีDจะสํารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   

1. กรณีทีHเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  

ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เทีHยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีHระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิk ในการทีHจะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัAงสิAน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิยัทีHเกิดขึAนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 

ทัAงสิAนจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซึ้Hงผลประโยชน์สูงสุดทีHลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลีHยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลีHยนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธิk ทีHจะเปลีHยนแปลงรายการท่องเทีHยวในกรณีทีHมีเหตุจาํเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk ทีHจะเปลีHยนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัAงนีA ขึAนอยูก่บัการเปลีHยนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานทีHท่องเทีHยวทีHมีคิวยาวจนทาํใหโ้ปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน

การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 

4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk ทีHจะไม่รับผดิชอบในส่วนทีHเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทัAงหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 

ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาออสเตรีย 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ และต้องมาแสดงตนทีDสถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางทีHเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึAนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมหีน้าว่างเหลือ

สําหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ?ว จาํนวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื?นฉากหลงัสีขาวเท่านั?น อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทัAง 2  รูป) 

ไม่เห็นฟัน หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิoกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่เครืHองประดบัในการถ่ายรูป 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร/ สาํเนาใบเปลีHยนชืHอหรือนามสกลุ/ เอกสารเพิHมเติมกรณีอืHน ๆ  

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ตํHากวา่ 18 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเดก็อายตุ ํHากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืHนเอกสารเพิHมเติมดงันีA   

7.1 เดก็เดินทางกบับุคคลอืHน บิดามารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัAน) 

โดยเอกสารระบุวา่อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใครและระบุความสมัพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน **พร้อมแปล

เป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านัAน** (พอ่และแม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทีH

ยืHนวซ่ีาดว้ย) 

7.2 เดก็เดินทางกบับิดา  มารดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัAน) โดยเอกสาร

ระบุวา่มารดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบับิดาและระบุชืHอบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+

ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั?น** (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทีHยืHนวซ่ีาดว้ย) 

7.3 เดก็เดินทางกบัมารดา  บิดาตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัAน) โดยเอกสาร

ระบุวา่บิดาอนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาและระบุชืHอมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+

ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั?น** (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัทีHยืHนวซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพืHอเป็นการยนืยนั 

7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 

7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัAน 

เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทัAงบนัทึกการหยา่ซึHงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอื้Hน จะตอ้งมี

หลกัฐานรับรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัAน เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านัAน)  , 

หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที้Hเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัAน  
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**พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั?น** 

8. หลกัฐานการทาํงาน  

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีHมีรายชืHอผูป้ระกอบกิจการ(สาํเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์HมีชืHอผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้(สาํเนา) 

8.3 กรณีทีHเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุชืHอ-นามสกลุ , ตาํแหน่ง , วนั/เดือน/ปีทีHเริHมทาํงาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทั เบอร์โทร และตราประทบับริษทัดว้ย จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีHเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ

เท่านั?น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

8.4 กรณีทีHเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศทีHเดินทาง พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั?น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. 

เท่านนัAน หา้มใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน)  

8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานัAนวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชัAนปีทีHศึกษา พมิพ์เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั?น (ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทัAงแนบรูปถ่าย

สถานทีHทาํงานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9. หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั?น) สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซึH งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชืHอ-

นามสกลุเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบัจากธนาคาร นําเล่มจริงมาแสดงวนัทีDยืDนวซ่ีา 

§ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํHากว่า 100,000 บาท ต่อการยืHนวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้

ออกของเงินสมํHาเสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครัA งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืHนวซ่ีาเดด็ขาด!!) 

§ ก่อนยืHนวซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยืHนวซ่ีา  และสาํเนาหนา้ทีHปรับสมุด + หนา้แรกทีHมี

ชืHอบญัชี นาํมายืHนเพิHมเติมในวนัทีHยืHนวซ่ีา  หากนาํสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนนาํเงินเขา้ หรือ นาํเงินออก เผืHอจะไดมี้ยอด

ในการปรับสมุด 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีทีHมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิHมเติมดงันีA   

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัAน – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง

ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 

ภรรยา ทีHจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันีA  

§ เขียนจดหมายชีAแจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 

§ กรณีมีลูกดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
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10.2 สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซึH งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชืHอ-นามสกลุเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบั

จากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) 

เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านัAน**    

11. ผูสู้งอายทีุHมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พืHอเป็นเอกสารประกอบการยืHนวซ่ีา 

12. กรณีผูที้Hกาํลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืHนขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศทีHท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

 

*** รายละเอียดเอกสารการยืHนขอวซ่ีาทีHไดก้ล่าวมานีA  เป็นเพียงขอ้เบืAองตน้ทีHทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึAนจากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูต ซึH งอาจมีการเปลีHยนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 

 

วนัทีDมายืDนวซ่ีากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีีเล่มต่อจากสมุดเดมิรบกวนนําเล่มเก่ามาด้วย) 

เอกสารทุกอย่างทีDเป็นสําเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีDยนชืDอ-นามสกลุ , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวนัทีDยืDนวซ่ีาด้วย 

 

***** สําหรับคนที7จะใช้เล่มไปที7อื7นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั=น 

2. การขีดเขียนหรือประทบัเครื@องหมายอื@นใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางชาํรุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist 

หา้มเขา้ประเทศนั=นอีก 

 

 
 


