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มิวนิค – ซอลสเ์บริก์ – สวนมิราเบลล ์– ฮอลสตทั – เชสกี้ คุมลอฟ 
คาโรว่ี วารี.่..เมืองน า้แร่ – ปราสาทปรา๊ค – วิหารเซนตวิ์ตุส – บราติสลาว่า 

บูดาเปสต์ – ล่องแม่น า้ดานูบ – เวียนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์
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บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 21-29 ก.ย. / 12-20 ต.ค. / 19-27 ต.ค. 2562 (62,900.-) 

 23 พ.ย.-1 ธ.ค. / 1-9 ธ.ค. / 2-10 ธ.ค. / 5-13 ธ.ค. 2562 (62,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – มวินคิ  (เยอรมนั) 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่4  ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่3 

เคำนเ์ตอร์แถว D  สำยกำรบนิไทย แอร์เวย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้ือภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง มวินคิ – ซอลสเ์บริก์  (ออสเตรยี) 
 

00.50 น. ออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน  โดยเที่ยวบินที่  TG 924 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 20 นำที) 

07.05 น. เดินทำงถึง เมอืงมวินคิ เมืองหลวงของแคว้นบำวำเรยี ประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอิซำร์ 

เป็นศนูย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรธนำคำร  

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจกลำงเมอืงมวินคิ ที่บริเวณจัตุรสั Marienplatz ที่ต้ังชื่อตำมรูปปั้นพระแม่แมรี่ 

สีทองอร่ำมบนเสำสูงกลำงจัตุรสั โดดเด่นด้วยศำลำว่ำกำรหลังใหม ่ โดย

ด้ำนหน้ำของอำคำรแต่งอย่ำงสวยงำมด้วยรูปสลักของกษัตริย์ ขุนนำง 

บคุคลในประวัติศำสตร์และนักบญุ พร้อมชม Glockenspiel หอนำฬกิำสูง

ถึง 85 เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่ละวนัจะมีตุ๊กตำ 32 ตวั ออกมำเต้นระบ ำ 

เมื่อถึงเวลำ 11.00 น. ตุ๊กตำเหล่ำนี้เป็นตวัแทนเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ 

ด้วยพิธีอภิเษกสมรสระหวำ่งดยุกวิลเลมและดัชเชสแห่งลอร์เรนซ์  

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำลสบ์วรก์ เมอืงท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรยี ภูมิทศัน์ของเมือง

รำยล้อมรอบไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำม หลำยแห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำย

ท ำภำพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะซำวด์ ออฟ มิวสคิ จำกนั้น น ำท่ำนชม

สถำนที่ท่ีโมสำร์ทเกิดเมื่อปี 1756 ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมำหวน

ร ำลึกถึงควำมอัจฉริยะทำงด้ำนดนตรขีองโมสำร์ท เดินเล่นถ่ำยรูปชม 

สวนมริำเบลล ์ซึ่งเป็นสวนไม้ประดบัท่ีงดงำม และมีชื่อเสียงของเมือง เพื่อ

กำรพักผอ่นหย่อนใจ และเคยได้ใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำละครชื่อดัง ซึ่ง

คนไทยรู้จักดใีนเร่ือง “ดำวหลงฟำ้ ภผูำสเีงนิ” และภำพยนตร์อมตะระดบั

โลกเรื่อง “THE SOUND OF MUSIC”    

(ระยะทำงประมำณ  144  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  NEUTOR  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัสำมของกำรเดนิทำง            ซอลสเ์บริก์ – ฮอลสตทั – เชสกี ้คมุลอฟ  (เชค) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฮอลสตทั เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ย้อนหลังกลับไปกวำ่ 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุง่เรืองท่ีสุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยงัมีทิวทัศน์ที่สวยงำมเป็นท่ี

หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย จำกนั้น น ำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบ

ทะเลสำบท่ีเรียกว่ำ “ซ ี สตรำซ” (See 

Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีก

ด้ำนมีร้ำนขำยของท่ีระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้ำน

ออกแบบเอง เป็นระยะสลับกับบ้ำนเรือน

สไตล์อลัไพน์ที่เก่ำแกไ่ม่ขำดสำย บ้ำงอยู่

ระดบัพื้นดิน บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั่นกัน

เป็นชั้น ๆ และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดบัประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสสีันสวยงำมปลำยสุด

ของถนน ท่ำนจะได้ชมจัตุรัสประจ ำเมืองซึ่งเป็นลำนหินขนำดย่อม ประดับด้วยน้ ำพุกลำงลำน 

(ระยะทำงประมำณ  87  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำท)ี 



 

 

MUC-VIE (TG)  -4- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเชสกี ้คมุลอฟ ซึ่งได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงด ียังคงควำมงดงำม เช่น

เมื่อสำมร้อยปีกอ่นไวอ้ย่ำงมั่นคงแทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ ำวอลตำรำ 

(ระยะทำงประมำณ  194  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

จำกนั้น  น ำท่ำนชม เมอืงเชสกี ้คมุลอฟ  ซึ่งองคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศให้เมอืงเชสกี ้คมุลอฟเปน็เมอืงแห่ง

มรดกโลก ซึ่งได้รับกำรอนรุักษ์ไว้เป็นอย่ำงด ียงัคงควำมงดงำม เช่นเมื่อสำมร้อยปีก่อนไวอ้ย่ำง

มั่นคงแทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลย  

ชมย่ำนเขตเมืองเก่ำ เมืองมรดกโลกที่

รักษำบรรยำกำศเมืองโบรำณในยุค

กลำงของยุโรปได้อย่ำงดยีิ่ง จำกนั้น 

ถ่ำยรูปหน้ำ ปรำสำทคมุลอฟ ซึ่งเป็น

ปรำสำทที่ใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศ ตั้งอยู่บนเนินเขำทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำที่สวยงำม ชม

จัตรุสักลำงเมอืง และโบสถป์ระจ ำเมอืง ที่สร้ำงด้วยสถำปตัยกรรมอันโดดเด่นไม่เหมือนใคร 

สร้ำงขึ้นแบบผสมผสำนระหว่ำงแบบเรเนสซองส์และโกธิค  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  CLARION CONGRESS CESKE BUDEJOVICE  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    เชสกี ้คมุลอฟ – คำโรวี ่วำรี ่– ปรำ๊ค 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงคำโรวี ่ วำร ี เมอืงแห่งน้ ำแร่ที่

ใหญ่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ำมกลำงเทือกเขำที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ ำเทปลำ (Tepla River) 

ไหลหล่อเลี้ยงเมือง จนถึงเด๋ียวนี้ท้ังเมืองมีน้ ำพุน้ ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 30–72 องศำเซลเซียส

ทั้งหมด 12 แห่ง สปำที่เมืองนี้มีชื่อไปทั่วโลกว่ำเปน็ศนูย์กลำงบ ำบัดโรคภัยต่ำง ๆ ท ำให้เมืองนี้

เป็นรีสอร์ทสุขภำพระดับโลก จำกนั้น น ำท่ำนชมบอ่น้ ำแร่

ธรรมชำต ิ ซึ่งมีแท่นน้ ำพุน้ ำแร่ มีอุณหภมูิตั้งแต่ 30, 50 และ 

72 องศำเซลเซียสให้ได้ลองดื่ม กำรดื่มน้ ำแร่ที่นี่นั้นต้องด่ืมกับ

แก้วพิเศษโดยเฉพำะเป็นแกว้ท ำดว้ยพอรช์เลน ที่มีปำกยื่น

ออกมำเหมอืนกำน้ ำ ในสมัยก่อนมีแพทย์หลำยคน ได้ใช้

วิธีกำรบ ำบัดด้วยน้ ำแร่โดยกำรใช้น้ ำดื่มเข้ำไปในปริมำณมำก 

ๆ เป็นกำรล้ำงล ำไส ้ จำกนั้นจึงแช่น้ ำแร่เพื่อกระตุ้นกำร

ท ำงำนของโลหิตและขับรขูุมขน  เนื่องจำกในสมัยก่อนเมืองนี้

เป็นเมืองแห่งกำรบ ำบดัรักษำด้วยน้ ำแร่ของเชื้อพระวงศ์ของยุโรปและชนชั้นสูง ท ำให้อำคำร

ต่ำง ๆ ได้รับกำรตกแต่งกลมกลืน บ้ำงตกแต่งด้วยเพรสโก้ บ้ำงตกแต่งด้วยโมเสสหลำกสี บ้ำง

ตกแต่งแบบโคโลร่ำดำ ขณะเดียวกัน ก็สำมำรถดื่มชิมแหล่งน้ ำแร่ในเมอืงที่มีกว่ำ 12 จดุ 

(ระยะทำงประมำณ  212  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำท)ี 
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13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุปรำ๊ค เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสำธำรณรฐัเช็ก เมื่อป ี ค.ศ. 

1992 องค์กำรยูเนสโก ได้ประกำศให้ปร๊ำคเป็นเมืองมรดกโลก  

(ระยะทำงประมำณ  129  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมอนุสำวรียข์องจอห์น ฮุช (John Hush) และโบสถ์ทีน (Tyn Church) จำกนั้น น ำ

ท่ำนเท่ียวชม สะพำนชำรล์ สิ่งก่อสร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ลที่ 4 กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของ

พสกนิกรชำวเชก เป็นสะพำนเก่ำแก่ที่มีควำม

สวยงำมที่สุดในโลก สรำ้งขึ้นจำกปูนและไข่

ไก่กว่ำล้ำนฟอง เป็นสะพำนปูนแห่งแรกของ

เมือง สองข้ำงสะพำนประดบัด้วยรูปป้ัน

นักบญุที่เคำรพนับถือของชำวเชค 30 องค ์

รวมถึงรปูปั้นพระคริสต์ของชำวยิว  สัมผัสกับ

รูปหล่อบรอนซน์กับญุจอหน์ เนโปมกุ ซึ่งเป็นที่นบัถือกันมำกในหมู่ประชำชนชำวกรุงปรำก เชื่อ

กันว่ำ หำกใครได้สัมผสัแล้วจะมีโชคทั้งกำรงำนและควำมรัก หรอืหำกท่ำนสัมผัสทั้งสองรปู 

ท่ำนจะได้กลับมำที่ปรำกอีกครั้งในไม่ช้ำ เท่ียวชมจตัตุรัสเวนเทสลำส สแควร์ ที่อยู่หน้ำพิพิธภัณฑ์

สถำนแห่งชำติตกแต่งแบบบำร็อค และบริเวณด้ำนหน้ำยงัเป็นที่ประดิษฐำน รูปหลอ่ของ

กษัตริย์เวเทสลำสผู้เป็นผูน้ ำ และองค์อุปถมัภ์ศำสนำคริสต์น ำสู่ภูมภิำคนี ้ รปูปั้นนี้ถือว่ำเป็นรปู

ปั้นบรอนซ์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเท่ียวชมย่ำน จัตรุสัสตำโรเมสเค ่จตัุรัสที่ต้ังอยู่ย่ำนเมืองเก่ำ  ท่ำนจะได้เห็น นำฬกิำ

ดำรำศำสตร ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อดั้งเดิมในสมัยนั้น ที่เชื่อว่ำโลกนัน้เป็นศนูย์กลำงของ

สรรพสิ่ง ศนูย์กลำงของจกัรวำล ฉะนั้นนำฬิกำนีจ้ึงแสดงกำรโคจรของพระอำทิตย์อยู่รอบโลก 

ยิ่งไปกว่ำนั้น เมื่อครบรอบของทุกชั่วโมง รูปป้ันโครงกระดกูจะกระตุกระฆังเป็นสัญญำนบอก

เวลำ ประตูหอนำฬิกำจะเปิดออกพร้อมแสดงเหล่ำสำนุศิษย์ของพระคริสต์ 12 คนเดินออกมำ

เย่ียมท่ีหน้ำต่ำง เลือกซื้อสินค้ำที่ถูกใจจำกย่ำนเมืองเก่ำนี้และมีชื่อเสียงของกรุงปร๊ำค อำทิเช่น 

เครือ่งแกว้เจียระไน โบฮเีมยี ตำมอธัยำศยั 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  DUO  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    ปรำ๊ค – บรำตสิลำวำ่  (สโลวคั) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1992
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1992
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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จำกนั้น น ำท่ำนสู่ย่ำนสถำปตัยกรรมที่เกำ่แกก่วำ่ 700 ป ี ชมสถำปัตยกรรมที่

โดดเด่น อำคำรที่ท ำกำรของรัฐบำลและสถำนที่ส ำคัญ ๆ ต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ปรำสำทแหง่กรุงปรำ๊ค ที่ใหญ่ที่สุดในสำธำรณรฐัเชค รับสั่งให้สร้ำงขึ้นในปคี.ศ. 885 

โดยเจ้ำชำยบริโวจ (Borivoj) สร้ำงในศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นปรำสำทที่ใหญ่ที่สุดใน

สำธำรณรฐัเชค โดยในปจัจุบันเป็นท ำเนยีบประธำนำธิบดี จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม 

วหิำรเซนตว์ติสุ วิหำรเก่ำแก่ที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1344  ศิลปะแบบโกธิค  ซึ่งมีกำร

ก่อสร้ำงเป็นระยะ เป็นเวลำหลำยร้อยปีจนมำเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ชมหน้ำต่ำง

กระจกสีสดสวยที่เป็นรูปภำพของนักบญุ และเรื่องรำวเกี่ยวกับคริสต์ศำสนำ 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมอืงบรำตสิลำวำ เมืองหลวงสำธำรณรฐัสโลวคั มีพรมแดน

ประเทศติดกับฮงักำรี เมืองโบรำณริมฝั่งแม่น้ ำดำนบู เมืองขนำดเล็กที่มีชีวิตชีวำ  

(ระยะทำงประมำณ  332  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  FALKENSTEINER  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    บรำตสิลำวำ่ – บดูำเปสต ์ (ฮงักำร)ี 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวพื้นเมืองเมือ่ครั้ง

อดีต    บรำติสลำวำเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฮงักำรีนำนถึง 267 ปี 

ผ่ำนชมโรงละคร, โอเปร่ำ สถำปัตยกรรมเก่ำแก่ ส่วนใหญ่สร้ำงขึ้นใน

สมัยรสัเซียครองประเทศ จึงเป็นแบบสตำลินิสต์ จำกนั้น ให้ท่ำนได้เดิน

เล่นย่ำนเมืองเก่ำ เป็นย่ำนกำรค้ำตั้งอยู่ใจกลำงเมือง มีหลังคำสีเขียว 

เป็นสถำปตัยกรรมแบบบำร็อค ถนนหนทำงจะเป็นแบบปูหิน 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุบดูำเปสต ์เมืองหลวงของสำธำรณรัฐฮังกำรี ซึ่งในอดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่ง

ของอำณำจักรออสโตร-ฮงักำเรยีน เมืองท่ีมีแม่น้ ำดำนบูไหลผ่ำนกลำงเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่ง 

คือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิน่ไอของประวัติศำสตร์ “บดูำ” และฝั่งที่หรูหรำล้ ำหน้ำสมัยใหม่ด้วย

วิทยำกำร “เปสต์” อันเป็นท่ีมำของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ 

(ระยะทำงประมำณ  194  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนชม จตัุรัสวีรบุรุษแห่งฮงักำรี HERO SQUARE 

อนุสรณ์สถำน สูงเสียดฟ้ำที่ระลึกครบรอบ 1,000 ปี ของ

ประวัติศำสตร์ชนชำติฮังกำรีบนยอด คือ ทูตสวรรค์ใน

นิมิตรของกษัตริย์สตเีฟ่น คริสต์ศำสนิกชนพระองค์แรก

ของฮงักำรี จตัุรัสตกแต่งด้วยประติมำกรรมอนุสำวรีย์

กษัตริย์รำชวงศ์ต่ำงๆของฮังกำรีพร้อมภำพจ ำหลกัแสดงกำรต่อสู้เพื่ออิสรภำพของชำวฮังกำเรียน  
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จำกนั้น  น ำท่ำนชม ปอ้มชำวประมง สถำนที่มีควำมส ำคญัทำงประวัติศำสตร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนที่

ระลึกถึงควำมกล้ำหำญของชำวประมง ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมือง จำกกำรรุกรำนของชำว

มองโกลในศตวรรษที่ 13 น ำท่ำนผ่ำนชมโบสถแ์มธอิสั โบสถ์ในศิลปะ

แบบกอธิค ซึ่งสร้ำงในรำวศตวรรษที่ 13 หลังคำของโบสถ์ปูด้วยกระเบื้อง

สีลวดลำยสวยงำม จำกนั้น น ำท่ำนลงเรอื ลอ่งแมน่้ ำดำนบู แม่น้ ำ  

นำนำชำติที่ส ำคัญที่สุดในยุโรป ชมควำมงดงำมของอำคำรสถำปัตยกรรม

เรยีงรำยสองฝั่งแม่น้ ำดำนูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลำย โดยเฉพำะผ่ำน

อำคำรรัฐสภำ ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำสวยที่สุดในยุโรป ชมบรรยำกำศที่

งดงำมสองฟำกฝั่งเมืองบูดำและเมืองเปสต์ ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น

รำชินีแห่งแม่น้ ำดำนูบ จำกนั้น น ำท่ำนชมทัศนียภำพโดยรอบของกรุง

บดูำเปสต์และแม่น้ ำดำนูบบน เนินเขำเกลเลริท์   ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกับ

คฤหำสน์ของกษัตริย์และโบรำณสถำน ซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงควำม

เจริญรุ่งเรืองในอดีต 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  ARENA CITY  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    บดูำเปสต ์– เวยีนนำ  (ออสเตรยี) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเวยีนนำ เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี เมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำ 

เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลำสสกิ มีแม่น้ ำสำยส ำคัญของยุโรป คอื แม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำน 

เวียนนำจึงเป็นศนูย์กลำงทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรปกครองของประเทศ 

(ระยะทำงประมำณ  241  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัเชนิบรุนน ์ พระรำชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬำร เข้ำชมภำยใน

พระรำชวังที่เปิดห้องต่ำง ๆ ให้ได้ชม เช่น ห้องต่ำง ๆ ของพระมหำกษัตริย์ 

โดยเฉพำะห้องส่วนตัวของพระรำชินีอลิซำเบธ ผู้ซึ่งมีสิริโฉมอันสวยงำม

เป็นที่เล่ำลือ มีเส้นพระเกศำสีบรอนซ์ทองยำวเกือบถึงข้อพระบำท ชม

ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระรำชวังแวร์ซำยส์ของฝรั่งเศส มีกำร

ประดบัประดำด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค ่ ห้องท่ีตกแต่งด้วยภำพวำดบน

กระดำษจำกเมืองจีน ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนกำรผลิตท่ี

ต้องท ำบนเรือ เพื่อป้องกนัฝุ่น ห้องท่ีตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ 

เขียนภำพตกแต่งโดยบรรดำพระโอรส พระธิดำของพระรำชินีมำเรีย 

เทเรซ่ำ ห้องท่ีตกแต่งด้วยภำพวำดจำกอำหรับ หอ้งพรมถักมือ และห้อง

อื่น ๆ อีกมำกมำยที่ตกแต่งด้วยภำพวำด จำกนั้น มีเวลำให้เดินเล่นชม

สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสบริเวณพระรำชวังเชินบรุนน์ 
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จำกนั้น น ำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำ เขตถนนวงแหวนที่ได้ถูกสร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำฟรำนซ์ โจเซฟ ในปี 

ค.ศ. 1860 ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ โบสถ์คำปูซินส์ ย่ำนธุรกิจกำรคำ้ จำกนั้น น ำท่ำนแวะชม

เครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ ชวำลอ๊บสกี ้ชมสินค้ำครสิตัล อำทิเช่น แหวน ต่ำง

หู จี้ สรอ้ยคอ และนอกจำกนี้ยงัมีนำฬิกำชั้นน ำของสวิส ซึ่งเป็นสินค้ำ

ปลอดภำษีอกีด้วย จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนคำร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นถนน 

Walking Street กลำงกรุงเวียนนำ มีร้ำนค้ำตั้งเรยีงรำยตลอดทำง 

สินค้ำก็มีมำกมำยให้เลือกซื้อ อำท ิ เสื้อผ้ำแบรนด์ยอดนิยม ร้ำนนำฬิกำ

ดงัโรเล็กซ์ อีกทั้งยังเป็นที่ต้ังของ วหิำรเซนตส์เตฟำน อันศกัดิ์สิทธิ ์ เป็น

หนึ่งในโบสถ์ที่ส ำคัญที่สุดของออสเตรีย เริ่มก่อสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นกับุญ สเต

เฟน โดยแรกเริ่มก่อสร้ำงในสไตล์โรมำเนสก์ ต่อมำในปีค.ศ.1258 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นจึงสร้ำงโบสถ์

ใหม่ขึ้นในสไตล์โกธิก  

(**หมำยเหต ุ: ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว**) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  ARION CITYHOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    เวยีนนำ – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.35 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 937 

 (ใช้เวลำในกำรบินประมำณ  10 ชั่วโมง 40 นำที) 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

05.35 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเขำ้ โดยสวัสดิภำพ………… 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 



 

 

MUC-VIE (TG)  -9- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย ์.... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของสำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 คณุปิก๊ / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 
 

 

สกลุเงนิ  ฮงักำร ีใชเ้งนิสกลุ โฟรนิทฮ์งักำร ี(Hungarian Forint)  

  เชค ใชเ้งนิสกลุ เชคโครนูำ่ (CZECH KORUNA)  

เยอรมนั, ออสเตรยี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหม่ก่อนมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยงัไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตวั มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟัน / ดดัฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรื่อง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไมอ่นุญำติให้บุคคลที่ม ี“คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเร่ืองของอำยคุรรภ ์

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำออสเตรยี 
 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบยีนกำรค้ำ (คดัมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอืหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ขอใบรับรองสถำนะกำรเงนิ หรอื statement ทีอ่อกโดยธนำคำรเทำ่นัน้ 

- อพัเดทสมดุบัญชเีงนิฝำกออมทรพัย์กอ่นยืน่วซีำ่ 15 วนั และน ำไปถ่ำยส ำเนำย้อนหลัง 6 เดือน      

สถำนทูตไม่รับบญัชีเงินฝำกประจ ำ และบญัชีกระแสรำยวัน ควรเลือกบัญชีที่มีกำรเข้ำออกเงินอย่ำง

สม่ ำเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 6 หลกั เพื่อให้แสดงว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ...1...ชุด 

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบิดำ/มำรดำ หรอืเดินทำงไปกบับิดำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 
 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 

*** กำรพิจำรณำกำรใหว้ซี่ำหรือไม่ให ้ เป็นดลุยพินจิของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ที่

จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ

ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหัก

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  *** 
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แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS ออสเตรีย    

ที่อยู่  อำคำรจำมจุรสีแควร์  ชัน้ 4  หอ้ง 404-405  ถ.พญำไท  กรุงเทพฯ  

(*** รถไฟฟำ้ใต ้MRT .... สถำนสีำมยำ่น เดนิออกทำงประต ู2 ***) 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

ทำงสถำนทตูออสเตรยีไมอ่นญุำติใหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศนูย์ย่ืนวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให้ 

ซึ่งไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง มำ

ตำมวันนดัหมำยของทำง VFS เท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 3 

อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำยขำย

จะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมือ  

บัตรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซำ่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมที่ระบเุท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ยุโรปตะวนัออก  9  วนั  (TG) 

   ก.ย.-ธ.ค. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 62,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   13,500.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงินคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห ์

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผูเ้ดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทำ่นละ 14 ยโูร     

8. คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 9 วนั)  =  ทำ่นละ 900 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต ์และปใีหม ่มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้งหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซใ์บน ำฝำกมำที่ 02-231-3399 

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรอืบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ ์และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหน้ำ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์.............. ยุโรปตะวนัออก 9 วนั (TG) .............วนัเดินทาง.............................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


