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WONDER EAST EUROPE เยอรมนั ออสเตรยี เชค ฮงัการ ี8วนั 5คนื  
โปรโมช ัน่สดุคุม้!!! บนิตรง เทีย่วครบ 4ประเทศ 

เยอรมนั เมอืงโฮเอนิชวงัเกา ชมตน้แบบปราสาทเจา้หญงินทิราดสินยีแ์ลนด ์ปราสาทนอยชวานสไตน ์

ออสเตรยี อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) สญัลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รคุ 

  ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) บา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music 
  ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
  เวยีนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชนิบรนุน ์(Schonbrunn Palace)ทีป่ระทับของราชวงศฮ์บัสเบริก์ 

เชค  เมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เปรยีบดังเพชรน้ํางามแหง่โบฮเีมยี 

                   กรงุปราก ปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) อลงัการสวยงาม 
  คทุนา โฮรา เมอืงธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งเกา่แกม่รดกโลก ชมโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราสไตลโ์กธคิ  

ฮงัการ ี  บดูาเปสต ์ไข่มกุแห่งแม่น้ําดานูบเป็นเมอืงงดงามตดิอันดับโลก ล่องเรอืแมน้ํ่าดานูบชมความงามของ

เมอืง 

พกัออสเตรยี 3คนื เชค 1คนื ฮงัการ ี1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 

 
 
 
 
 
 

บรษิทั  บญุทรพัยท์วัร ์ จ ำกดั  
BOONSARP TOUR CO,. LTD 

   99/1 ถ.กาญจนาภเิษก เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
   TEL: (662) 9987341-42), (662) 0003835-36 
   TEL: (6696) 2590024 (6681) 3544803  
          ใบอนุญาตธุรกจิน าเทีย่วเลขที ่11/2152 
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วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18 -25 พฤษภาคม 61 59,900 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant ไมเ่กนิ 2 ขวบ 15,000 บาท 

12,500 25  

4 - 11 มถินุายน 61 59,900 12,500 25  

22 - 29 มถินุายน 61 59,900 12,500 25  

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

 
21.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์
                 สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้น
 เอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 
 
 
วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานมวินกิ เยอรมนั – เมอืงโฮเอนิชวงัเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์– เมอืงอนิสบ์รคู  

ยา่นเมอืงเกา่ Old Town Innsbruck – หลงัคาทองค า  อาหารเทีย่ง,เย็น 

 

00.50 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานมวินกิ สายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG924 

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมวินกิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมงและชว่งฤดูหนาว
จะ 6ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและสัมภาระแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงโฮเอนิชวงัเกา (Hohenschwangau) (ระยะทาง156 กม./2.30ช.ม.) 
เมอืงเล็กๆที ่สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี
เพื่อนําท่านเขา้ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์
(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในดสินียแ์ลนด์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนยิายซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที2่หรอืเจา้ชายหงส์

ขาวชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ย
การออกแบบของรชิารด์วากเนอร์เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ (ค่าทัวรร์วมค่าเขา้ปราสาท
แลว้) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิสบ์รคู (Innsbruck) (ระยะทาง 114ก.ม./1.30ช.ม.) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทิ

โรล เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่ว
ของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แม่น ้าอ ิน  ซึ่ง คําว่าอินส์บรูค นั้น 
แปลว่า  สะพานแห่งแม่ น้ําอิน มี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่าง
เทือกเขาแอลป์ นําท่านเดินชม 
เมอืงเกา่ Old Town Innsbruck 
มี ตึ ก อ า ค า ร เ ก่ า แ ก่  ร ้า น ค ้า
หลากหลายประเภท นําท่านไปชม
และถา่ยรปู หลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืง
เกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 สําหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทิ

โรล นําทา่นเดนิชมเมอืงเดนิสูถ่นนสายหลักของเมอืงคอื มาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ (Maria 
Theresien Strasse) มอีาคารสไตลบ์ารอคทีแ่สนงดงาม ยังคงไดร้ับการรักษาใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ 
ตกึอาคารสลีกูกวาดพาสเทลนัน้เป็นเสน่หท์ีทํ่าใหนั้กเดนิทางอย่างเราตอ้งหยุดเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ
ตลอดเวลา ทา่นสมารถน่ังจบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็น
ของฝากคนทางบา้นได ้และท่านทีช่ ืน่ชอบ ครสิตลัสวารอฟสกี ้Swarovski สามารถเลอืกซือ้ได ้
ทีเ่มอืงนี้อกีดว้ยซึง้ตน้กําเนดิอยูท่ีเ่มอืงนี้ดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนอูาหารจนี 

   ทีพ่กั: Ramada Innsbruck Tivoli 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัทีส่าม        อนิสบ์รคู – ฮลัลส์ตทัท ์Hallstatt – ซาลซบ์รูก์ Salzburg – สวนมริาเบล – ยา่นเมอืงเกา่ Old 
Town   
                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง248ก.ม./ 3.30 ชม.)  ตลอดเสน้ทางมวีวิทวิทัศน์
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี มเีนนิภูเขาหญา้สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําชม หมูบ่า้นมรดก
โลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบั
ภาพวาด  กล่ า วกันว่ า เ ป็น เมือ งที่ โ รแมนติกที่สุด ใน ออส เตรียอยู่ ใ น เขตซาลซก ัม เมอร์กุท 
(Salzkammergut) เขตทีม่ภีเูขาและมทีะเลสาบมากมายถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนีว้า่เป็นไขม่กุ
แห่งออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืง
เสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปกับเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอืเลอืก
ซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) (ระยะทาง72ก.ม./ 1 ชม.)  เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่ง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยังเป็นเมอืงมรดกโลกและเป็นเมอืงศูนยก์ลาง
การคา้ทีสํ่าคัญของออสเตรยีดว้ย ตัวเมอืงแบง่เป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหมแ่ละฝ่ังเมอืงเกา่ โดยมแีมน้ํ่าซาลซคั 
(Salzach)ไหลผา่นกลางเมอืงและมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ บรเิวณเมอืงเกา่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมอืงนี้ยังเป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นาม
ว่าวูลฟ์กังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang AmadeusMozart)และยังเป็นสถานทีถ่่ายทําของภาพยนตรเ์รือ่ง 
The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลลวีูด นําท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) 
ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนัน้นํา
ทา่นขา้มแมน้ํ่าซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืงเกา่ Old Town และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้โดด
เดน่อยูบ่นเนนิเหนอืเมอืงเกา่ ใหท้า่นถา่ยรูป ต่อจากนัน้นําท่านถ่ายรูป บา้นเลขที ่9 ถนน Getreidegasse  
บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ เขาอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีม้ากกว่า 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยู่
อกีหลังหนึ่ง บา้นหลังนี้ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จตัุรสัเรสซเิดนท ์
(Residenzplatz) คอืจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่จกลางยา่นเมอืงเกา่อยูใ่กลม้หาวหิารแห่งเมอืงซาลซ์

บูรก์ มน้ํีาพุสไตลบ์าโรก เป็นจุดเด่นของบรเิวณนี้ ใหท้่านชมรา้นคา้ที่รายเรยีงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิ
ถ่ายรูป มหาวหิารของซาลบูรก์ (Salzburg Cathedral) ทีต่ัง้อยูต่รงจัตุรัสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืง
เกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนสโกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีว
ทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรนุน ์เมอืงนีจ้ะเต็มไปดว้ยโมสารท์ไปหมด อยา่งช็อกโกแลต ของ
ทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิก็เป็นตรารปูโมสารท์เกอืบทัง้หมด 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนอูาหารจนี 

 ทีพ่กั: Star Inn Airport*3 หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัทีส่ ี ่          ซาลซบ์รูก์ - เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ - ปราก – ยา่นเมอืงเกา่ - ศาลาเทศบาลเมอืง

เกา่ -   นาฬกิาดาราศาสตร ์         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง216 กม./3ชม.) นํา
ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992 (World Heritage) ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวัลตาวา ความโดดเด่น
ของเมอืงทีม่อีาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็น
สถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของโลก นําทา่นถา่ยรปู ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov)  (ค่าทัวรไ์มร่วมค่าเขา้
ชมดา้นใน) สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตรงบริเวณคุง้น้ําฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิ 
Senete Square ถา่ยรปูโบสถเ์กา่กลางเมอืง St.V itus’sChurch จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมบรเิวณ
ยา่นเมอืงเกา่ ชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนอูาหารจนี 
 
บา่ย                นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงปราก (ระยะทาง175 กม./2.30ชม.) เมอืงหลวงของเชค เมอืงแห่งปราสาทรอ้ย

ยอด ตัง้อยูร่มิสองฟากฝ่ังแม่น้ําวัลตาวา (Vltava River) ผา่นชมทวิทัศน์ธรรมชาตทิีแ่สนงดงามตลอด
สองขา้งทาง กรงุปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุในสาธารณรัฐเช็ก ประกอบดว้ยสองอาณาจักร
โบราณ คอื อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักรโมราเวยี ปัจจุบันกรุงปรากไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดก
โลก นําทา่นเดนิชม เมอืงเกา่ Old Town ยา่นเมอืงเกา่ทีบ่รรยากาศคกึคักตลอดเวลาเต็มไปดว้ยผูค้น
และรา้นขายของนานาชนดิ ใหท้่านถ่ายรูป ศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ Municipal House เป็นสถานที่
ประวัตศิาสตรสํ์าคญัในการเจรจาตกลงใหส้ลายประเทศเชโกสโลวาเกยีแบง่แยกออกเป็น 2 ประเทศใหม่
คอืสาธารณรัฐเชคและสาธารณรัฐสโลวัก (สโลวาเกยี)เมือ่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยมนีายวาคลฟั 
ฮ า เ ว ล ไ ด ้รั บ เ ลื อ ก ตั ้ ง เ ป็ น ป ร ะ ธ า น า ธิบ ดี ค น แ ร ก  ย่ า น นี้ มี จุ ด เ ด่ น คื อ  นาฬิก า ด า ร า
ศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีต่บีอกเวลาทุกๆชัว่โมง ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมาย
ในยา่นเมอืงเกา่ มทีัง้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้นํา อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, 
Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 

 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั:  International Prague Hotel 4*หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

วนัทีห่า้           ปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสั - สะพานชารล์ส ์– เมอืงคทุนา โฮรา –  

                     โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา – เวยีนนา      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 

 นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทแหง่กรุงปราก ปราสาททีใ่หญํทีส่ดุในสาธารณรัฐเชคสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
885 โดยเจา้ชายบรโิวจ ปราสาทนี้ตัง้อยูํบนเนนิเขารมิฝ่ังแมํน ้าํวัลตาวา ในอดตีเป็นทีป่ระทับของ
จักรพรรดแิหํงโบฮเีมยี ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิด ีนําทํานถํายรปูดา้นหนา้โบสถ ์ซึง่ปัจจุบันเป็น
ทําเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ .1918 มหาวหิารเซนตว์ติสั St.Vitus Cathedral อนังามสง่า
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุง
ปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญ
ในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (ค่า
ทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมดา้นในตัวปราสาทและวหิารราคาโดยประมาณท่านละ 10-15 EUR) จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้ม
แมน้ํ่าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้
ชารล์สท์ี ่4 มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 มคีวามยาว 520 เมตร จดุเดน่ของสะพานนี้ก็คอืรูป
ปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยู่สองขา้งสะพานราว30องค ์ซึง่หนึง่ในจํานวนนี้มรีูปปั้น
ของเซนตจ์อหน์ เนโปมุก(St. John Nepomuk) เป็นรูปปั้นทีเ่กา่แก่ทีส่ดุบนสะพานสรา้งเมือ่ปีค.ศ.
1683 สะพานแหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นอกี สญัลักษณ์หนึง่ของกรงุปราก จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืง
คทุนา โฮรา (ระยะทาง84กม./1.30ชม.)เป็นเมอืงสําคัญมากทีส่ดุอันดับสอง (รองจากกรุงปราก) ใน
สมยัอาณาจักรโบฮเีมยีน ชว่งศตวรรษที1่4 เนือ่งจากเป็นเมอืงเหมอืงแรเ่งนิของยโุรปตอนกลาง และยงั
มคีวามสวยงามทางธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แก ่ไดรั้บการจดทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.
1995 อกีดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) เมนอูาหารจนี 

บ่าย                นําท่านเดนิชมเมอืงและไปถ่ายรูปชมความสวยงานของโบสถ์ประจําเมอิงโบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา 
(St.Barbara Cathedral) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธกิทีส่วยงามและสมบูรณ์ทีสุ่ดโบสถห์นึง่ของประเทศ
ดว้ย ภายในประกอบดว้ยภาพปูนเปียกยุคกลาง หอสวดมนต ์และประตมิากรรมแบบนูนและรูปปั้น การ
กอ่สรา้งเริม่ขึน้ในปลาย  ศตวรรษที ่14 ชว่งทีเ่มอืงมรีุง่เรอืงทางเศรษฐกจิเนื่องจากเหมอืงเงนิ เกดิความ
ลา่ชา้ในการกอ่สรา้งอยา่งมาก ทําใหไ้มส่ามารถสรา้งโบสถใ์หเ้สร็จสมบรูณ์ไดจ้รงิจนกระทั่งปี 1905 โดย
อทุศิใหก้ับเซนตบ์ารบ์ารา นักบญุองคอ์ปุถัมภข์องคนงานเหมอืงบรเิวณภายนอกโบสถท์ีม่ยีอดแหลม 3 
ยอดดสูงา่งาม ใหท้า่นไดถ้่ายภาพและชมทัศนียภาพทีข่องเมอืงและชนบททีอ่ยูโ่ดยรอบโบสถซ์ ึง่ตัง้อยู่
บนยอดเขา (ไม่รวมค่าเขา้ชมประมาณ 3 EUR) สมควรแก่เวลา นําเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เวยีนนา 
(Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (ระยะทาง280ก.ม.ใชเ้วลา 4ช.ม.) ผ่านชมเสน้ทาง
ธรรมชาตขิองทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยี 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั:  Austria trend Annanas 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

วนัทีห่ก          เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์- ชอ้ปป้ิงยา่นถนนคารท์เนอร ์- บดูาเบส  ฮงัการ ี– โบสถแ์มท

เธยีสป้อมชาวประมง – ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่2) 

น าท่าน เข้าชมค วามงด งามของ  พระราชว ัง เชินบรุนน ์
(Schoenbrunn Palace) (ค่าทัวรร์วมค่าเขา้พระราชวังแลว้)แห่ง
ราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่
16และต่อมาพระนางมาเรยีเทเรซา่ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างาม ดว้ย
จํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็น



 

    6 | P a g e  
  ID:BOONSARPTOUR    

11/2152 

พระราชวังฤดรูอ้น ชมความโอ่อา่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึง่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิติร
บรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้นําท่าน
ถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) 
สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน นําทา่น 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในยา่นถนนคารท์เนอร ์(Kartner Strasse)ใจ
กลางกรุงเวยีนนา สนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี ้
Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุ่น
ทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ช็อกโกแลต
โมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และช็อกโกแลตทีเ่ก่าแก่เริม่กจิการ
ตัง้แตปี่ 1786 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) เมนอูาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุบดูาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง247 ก.ม./
3.30 ช.ม.) เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงาม
ดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรมรุ่งเรอืงมานาน
กวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานูบ นํา
ทา่นถา่ยรปูหนา้ โบสถแ์มทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคย
ใชเ้ป็นสถานที่จัดพธิีสวมมงกุฎใหก้ษัตรยิ์มาแลว้หลายพระองค์ ชือ่
โบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึง่เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามในเมอืง
หลวงต่างๆ อีกมากมาย สรา้งในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับส ี 
สวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่  15 ถัดจากโบสถ์เป็น
อนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที่ 1 
พ ร ะ บ ร ม รู ป ท ร ง ม ้า  ผ ล ง า น
ป ร ะ ติม า ก ร ร ม ที่ ง ด ง า ม ข อ ง
ศตวรรษที่11ที่อยู่หน า้  ป้อม
ชาวประมง (FISHERMEN’S 
BASTION)ใหท้่านถ่ายรูปป้อม
ปราการใหญ่โตทีม่จีุดชมววิเหนือ
เมอืงบูดา ท่านสามารถชมความ
งามของแม่น้ําดานูบไดเ้ป็นอย่าง
ดี ป้อมแห่งนี้สรา้งขึ้นตั ้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นําท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ 
(HEROES’ SQUARE) บนฝ่ังเปสตท์ีต่ัง้ของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 
1,000 ปีแหง่ชยัชนะของชาวแมกยารจ์ากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู ชมความงามของทวิทัศนแ์ละ
อารยธรรมฮังการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ
อาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร่ําลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคาร
ประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้ม
แมน้ํ่าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งได ้
ถกูนํามาจากประเทศองักฤษทัง้หมด ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพรมิ2ฝ่ังแมน้ํ่าทีส่วยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Leonardo Budapest 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีเ่จ็ด        บดูาเปส – เวยีนนา ออสเตรยี – สนามบนิเวยีนนา - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ท1ี5) 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่วยีนนา ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง226ก.ม.ใชเ้วลา
3.30ช.ม.) เพือ่นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับสู่

ประเทศ 
11.30น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เช็คอนิต ัว๋โดยสารและ

สมัภาระใหท้า่นท าคนืภาษ ี(Tax Refund ) และ มเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

14.30น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG937 
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วนัทีแ่ปด        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
05.30น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 
วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทาง
ตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-
กลับและจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไม่ตํ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ
ค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยี
คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด5้0% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลัส กอ่นออกตั๋ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ 
แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้
ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
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3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไป
แลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า
เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศออสเตรยี) 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่น
นําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชง
เกน้หรอืไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
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2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 
เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตํุาแหน่ง, อัตรา

เงนิเดอืนในปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะ

กลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและชว่งเวลาที่

อนุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบ
กําหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้ม
ประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น
กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู่เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน
กอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอื
หากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไป
ดว้ย ตอ้งไปทําทีสํ่านักงานเขตทีทํ่าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอื
ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็น
เอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของ
ตัวเองหรอืของสามกี็ได ้ ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี เป็น
ภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 
a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย  (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและ

บคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ 
จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  
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6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทางสถานทูต ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนท่านไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด 
ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้ง
ชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิ
ของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่
วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศออสเตรยี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       

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

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   

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

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          

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

4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ 

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

5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส ............................................ 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น ......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ตําแหน่ง .................................................................... 

7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน 

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

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์........................ 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
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9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั 

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

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ 

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

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ .................. 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ .................. 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ .................. 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ............... 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ............... 

15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่

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

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  

……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    

   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น 
** 
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- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทั
เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


