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EURO QUEEN 

Hot Promotion!!! ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน 
บินตรง สู่ ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เชค 

โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ 
 ราคาเริ่มตน้เพียง 59,900 เท่านั้น     
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 2560  
ตุลำคม :  16-23 / 21-28 (วนัปิยะ) 
ธันวำคม :  7-14 (วนัรัฐธรรมนูญ)/ 28 ธ.ค.-4 ม.ค. (วันปีใหม่) 

วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ  

23.00 น.  นดัพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q,R สายการบิน อีวเีอ 
แอร์ (EVA AIR) โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋า สัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง 

วนัทีส่อง  เวยีนนำ ( ออสเตรีย ) -เยอร์–บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) – ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ 

03.30 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินกรุงเวยีนำ ประเทศออสเตรีย เที่ยวบินที่ BR061  
  (ส ำหรับกรุ๊ปเดินทำงเดือน ธ.ค. ออกเดินทำงสู่เวียนนำ เวลำ 03.40 น. เดินทำงถึงเวยีนนำเวลำ 09.30 น.) 
09.50 น. เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย  
 หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่นครหลวง

ของประเทศฮังการี  กรุงบูดำเปสต์ (Budapest) “บูดำเปสต์” (Budapest) ระหว่างทางผ่านเมืองเยอร์ 
(ระยะทาง 123 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง)  อีกหน่ึงเมืองท่ีมีความสาํคญัทางดา้นการท่อง เท่ียวและ
มีความเก่าแก่มากเมืองหน่ึงของฮงัการี หลายคนท่ีเคยมาเยอืนต่างก็ยอมรับวา่เป็นเมืองท่ีน่ามาเยอืนไม่นอ้ยไป
กวา่เมืองท่องเท่ียวอ่ืนๆในยโุรปเลยทีเดียว เมืองเยอร์ ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศฮงัการี อีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 6 ของประเทศฮงัการี เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ีมีการค้นพบ
หลกัฐานของ การตั้งถ่ินฐานยของมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ 
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมือง) 
 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ (ระยะทาง 121 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง 45 นาที)   นครหลวง

ของประเทศฮงัการีท่ีรวมเอาสองเมืองเขา้ดว้ยกนั คือเมือง "บูดำ" กบัเมือง "เปสต์" รวมกนัเม่ือปี 1873 
บูดาเปสต์นั้นได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีมีความงดงามติดอนัดบัโลก จนได้รับสมญานามว่า “บูดำเปสต์ 
ไข่มุกแห่งแม่น ำ้ดำนูบ” 
ชมกรุงบูดำเปสต์  (Budapest) ชมบริเวณ Castle Hill  ซ่ึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า 
ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ ชมบริเวณรอบ โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church)  ซ่ึง
เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองคช่ื์อโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียสซ่ึง
เป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมากและยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวง
ต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิคหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี15 ถดั
จากโบสถ์เป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของ
ศตวรรษท่ี11 ท่ีอยูห่นา้ ป้อมชำวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชม
ความงามของแม่นํ้ าดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงั
กาเรียนนาํชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ท่ีตั้งของ Millenary Monumentอนุสาวรียท่ี์
สร้างข้ึนฉลอง 1,000 ปีแห่งชยัชนะของชาวแมกยาร์   

จากนั้น นาํท่านล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ อนัลือช่ือ (Danube Cruises) (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) ชมความ
งามของทิวทศัน์และอารยธรรมของฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง "บูดา" 
และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อำคำรรัฐสภำ (Orszaghaz) ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร่ําลือ
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างขา้มแม่นํ้ าดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกรชาว
องักฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใ้นการสร้างไดน้าํมาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมือง) 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั Mercure Budapest Buda Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

วนัทีส่ำม บูดำเปสต์– บรำติสลำวำ (สโลวคั )– ปรำก ( เชค )  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงบรำติสลำวำ (Bratislava) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง) ซ่ึง

เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวกั ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ  ท่ีบริเวณพรมแดนของ
สโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผา่นชมบรรยากาศของกรุงบราติ
สลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวกั โบสถ์เซนต์มาร์ติน  ชมภายนอกปราสาทบราติสลาวา ซ่ึงตวั
อาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน เป็นศิลปะผสมระหว่างแบบโกธิค , เรเนซองส์ และบารอค ตวั
ปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่นํ้าดานูบ ชมยา่นมหาวิทยาลยั พิพิธภณัฑ์ต่างๆโรงละคร และ
สถาบนัทางวฒันธรรม อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมือง) 
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จากนั้น นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงปรำก (Prague) (ระยะทาง 329 ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง 30 นาที) 
เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชค  อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซ่ึงไดส้มญานาม
มากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ท่ียงัคงความงามของโบราณสถาน ปราสาทราชวงั 
ซ่ึงใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นเอกลักษณ์ และเป็นยุคทองของกรุงปราก 
เหมือนกบัไดย้อ้นเวลากลบัไปสู่สมยั 200 ปี 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  (อำหำรจีน) 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั  Hotel International Prague หรือ ระดับเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่ี่ ปรำสำทปรำก –เชสกี ้ครุมลอฟ –เชสกี ้บูเดโจวซิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 นาํเขา้ชมปรำสำทแห่งปรำก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเนินเขา  ตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ใน

สมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นทาํเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 
ชมมหำวหิำรเซนต์วตุิส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 
14   นบัวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก     ซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยส์ําคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลท่ี 4, พระเจา้เฟอร์ดินานด์ท่ี 
1 และ  พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว้เดินชม ย่ำนช่ำงทองโบรำณ 
(Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึก วางจาํหน่ายอยูม่ากมาย   

จากนั้น นาํท่านเดินเล่นบนสะพำนชำร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นํ้าวลัตาวา สไตล์โกธิคท่ีสร้างข้ึน
ตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 4 สมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับุญท่ีตั้งอยูส่องขา้งราว
สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีเรียงรายอยูบ่นตลอดแนวสะพาน จากนั้นนาํท่านเดินสู่
ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศำลำว่ำกำรเมืองหลังเก่ำ (Old Town Hall) ท่ี
สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือนำฬิกำดำรำศำสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีมีบรรยากาศคึกคกั
ตลอดเวลาเพราะเต็มไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึง โบฮีเมียคริสตลั นั้นเป็นท่ีรู้จกั
และให้การยอมรับกนัทัว่ยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆก็นิยมนาํไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่อโคม
ระยา้ท่ีงดงามยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมือง) 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov City) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 
ชัว่โมง 45 นาที )  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง
การพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษ์
และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคาร
และปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มี
ความสําคญัและโดดเด่นใน การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํให้องค์การยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียน
เมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 จากนั้นนาํท่านถ่ำยรูปกับ ปรำสำทครุมลอฟ ท่ีไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมยั เปล่ียนมือเจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของ
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ปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาในคุง้นํ้ าวลัตาวา นาํท่านชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 จากการ
ก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดทา้ยเมืองก็กลบัมา
อยูใ่นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญข้ึนเร่ือยๆ จากการท่ีอยู่ในเส้นทางการ
คา้ขายในอดีต และยงัไดรั้บการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกท่ีไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) 
  หลงัอาหารคํ่า นาํท่านเดินทางสู่เมืองเชสก้ี บูเดโจวซิ (Ceske Budejovice) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาในการ

เดินทาง 30 นาที)  เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งผลิตเบียร์ท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของสาธารณรัฐเชค ตั้งแต่ปี 
1895 ภายใตย้ีห่อ้ Budvar และเป็นถ่ินกาํเนิดของเบียร์ยีห่อ้ Budweiser ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั  Grandhotel Zvon หรือ ระดับเทยีบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  เชสกี ้บูเดโจวซิ-–ฮัลล์สตัทท์ -  เวยีนนำ  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 221 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง)  เมืองท่ี

ไดช่ื้อวา่ เมืองริมทะเลสำบ ทีส่วยทีสุ่ดในโลก เป็นเมืองแรกๆในประวติัศาสตร์ท่ีเป็นแหล่งของเหมืองเกลือ 
ซ่ึงในยุคเหล็กและยุคกลาง เกลือถือเป็นสินคา้ท่ีมีค่ามาก ผ่านชมทิวทศัน์ท่ีแสนงดงามและขุนเขาตลอด
สองขา้งทาง ท่านจะไดส้ัมผสัความมหัศจรรยภ์าพของหมู่บา้นท่ีมีองคป์ระกอบของเทือกเขาอยูด่า้นหลงั
เสมือนราวกบัภาพวาด ทาํให้เมืองน้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 
ปี ช่วงท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณปี800-400 ปีก่อนคริสตกาลและยงัมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นท่ี
หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย อิสระใหท้่านชมเมืองริมทะเลสวยสุดโรแมนติก 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมือง) 
นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ (Vienna) (ระยะทาง 289 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 4 ชัว่โมง) เมืองหลวง
ของประเทศออสเตรีย นครแห่งการดนตรี ระหวา่งการเดินทางจะผา่นชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง 
และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไม ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Kavalier หรือ ระดับเทียบเท่ำ 
 

วนัที่หก  เวยีนนำ – พำร์นดรอฟ (Parndorf) – เวยีนนำ  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Outlet Parndorf (ระยะทาง 48 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 45 นาที) 
เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมมากๆสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบในการช็อปป้ิง ท่ี McArthurGlen 
Outlet Parndorf  เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีรวบรวมสินคา้แบรนเนมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า และอ่ืนๆ
อีกมากมาย เช่น Prada, Gucci, Coach, Calvin Klein, Adidas  เป็นตน้ 

อสิระในกำรรับประทำนอำหำรกลำงวนั เพ่ือควำมสะดวกในกำรช็อปป้ิง 
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บ่ำย นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเวยีนนา (ระยะทาง 48 กม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 45 นาที)  ผา่นชมถนนสายวง
แหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวียนนา ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรม
อนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1863-1869 แต่ตวัอาคารไดถู้กทาํลายไปใน
ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปิดใหม่อีกคร้ังในปีค.ศ.1955 ชมพระราชวงัฮบัส์บูร์กซ่ึง (Hofburg 
Palace) ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของราชสาํนกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-20 ชมตึกรัฐสภา ท่ีถูก
สร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1873-1883 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพืน้เมือง) 
น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Kavalier หรือ ระดับเทียบเท่ำ 

วนัทีเ่จ็ด  พระรำชวงัเชินบรุนน์ – ช้อปป้ิงถนนคำร์ทเนอร์       เวยีนนำ - กรุงเทพ ฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
นาํท่านเขา้ชมความงดงามของ พระรำชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์บัส์บูร์กซ่ึงมี
ประวติัการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรียเทเรซ่าให้สร้างข้ึนใหม่อยา่ง
สง่างามดว้ยจาํนวนหอ้งถึง1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความ
โอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาท่ีประทบั ซ่ึงได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) 
จากนั้น น ำท่ำนสู่ ถนนช้อปป้ิง  ( ถนนคำร์ทเนอร์)  ยา่นการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้

ต่างๆ มากมาย อิสระใหท้่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิง 
สมควรแก่เวลานาํเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวยีนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax 
Refund) และเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน  

19.35 น. เดินทำงกลบัสู่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ BR062 
 (ส ำหรับกรุ๊ปเดินทำงเดือน ธ.ค. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ เวลำ 19.25 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ เวลำ 11.30 น.) 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพ ฯ 

11.00 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

รำยกำรทวัร์อำจมีกำรเปลีย่นแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ทีไ่ม่คำดคิด 

หรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคัญ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก อำยุ 2-11 ปี 

พกัเดี่ยว พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
 มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

ตุลำคม : 16-23 / 21-28 
ธันวำคม: 7-14 

59,900 59,900 57,900 55,900 9,900 

ธันวำคม: 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 66,666 66,666 64,666 62,666 12,900 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- เวยีนนา // เวยีนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย ์(ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคา
โปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด)้ 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
 นํ้าหนกักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำทริปคนขับรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั ( เน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพ) 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ (ไกด์) 2 EURO ต่อคน / ต่อวนั  ตำมมำตรฐำนบริษัททวัร์ทัว่ไป 

 

 



7 | P a g e  
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  20,000 บาท หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระ
ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
   บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 ในกรณีออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้(20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนเดินทาง 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงและจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการ
เขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 ถ้ำท่ำนต้องออกตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศรบกวนแจ้งบริษัทล่วงหน้ำ 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA   
(ต้องมำแสดงตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3.  สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 

                    4.     สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
                    5.    สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
                    6.    สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 

 7. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 
  * ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 
อายุยอ้นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองการทาํงานเป็น
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูต 
  *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

   หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

8. หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุก
หนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาท่ีท่านจะใชย้ื่น
วซ่ีา    สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีฝากประจาํ 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้
  * เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารของบิดาหรือมารดา พร้อมแนบ Statment 

* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสาร 
แยกคนละชุด 
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-  กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้
เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดย
ท่ีวา่การอาํเภอ 

     -  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้อง
ใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
  - หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

     - กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิก
วซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

   - ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการ
ยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่าน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 | P a g e  
 

ข้อมูลค ำร้องเพิม่เตมิวซ่ีำยุโรป (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 พร้อมส ำเนำหน้ำหนังสือเดนิทำง 

***หมำยเหตุ***   กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตำมควำมเป็นจริง 
 

ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถำนทีเ่กดิ....................................................................................................... 
หมำยเลขหนังสือเดินทำง.......................................................วนัทีอ่อกหนังสือเดินทำง.......................................................... 
วนัที่หมดอำยุหนังสือเดินทำง............................................................... 
สถำนภำพ   โสด   แต่งงำน   แต่งงำน(ไม่จดทะเบียน) 

     หม้ำย   หย่ำ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................รหัสไปรษณย์ี..................................................................... 
 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................รหัสไปรษณย์ี..................................................................... 
โทรศัพท์ (บ้ำน)..................................................................  มือถือ ...................................................................................... 
อำชีพ    เจ้ำของกจิกำร   พนักงำนบริษัท   ประกอบอำชีพอสิระ (โปรดระบุ.....................................................) 

  เกษียณอำยุ   นักเรียน   ว่ำงงำน       อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................................) 
 
ช่ือบริษัท / ช่ือโรงเรียน ............................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน / ทีอ่ยู่โรงเรียน.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ (ส ำนักงำน)............................................  โทรสำร ................................................................................................... 
อเีมล์ (ส ำนักงำน)..................................................... อเีมล์ส่วนตัว .......................................................................................... 
ท่ำนเคยได้รับวซ่ีำเข้ำกลุ่มเชงเก้นภำยใน 3 ปี หรือไม่ 
  เคย   จำกสถำนทูต................................. วนัทีเ่ร่ิมวซ่ีำ........................................วนัทีห่มดอำยุ......................................  
  ไม่เคย 
ท่ำนเคยได้ผ่ำนกำรสแกนลำยนิว้มือ หรือไม่..........................................วนัที่แสกนลำยนิ้วมือ............................................... 


