
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาติฮาหมดั 

เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์   

18.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

21.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาต้าร ์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR835 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 



 
วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

มวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส์ เม ืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั - เม ืองโฮเฮนชวานเกา 

ประเทศเยอรมนั - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- เมอืงอนิสบ์รูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมา

เรยีเทเรซา่ - หอคอยประจ าเมอืง - เสาอนันาเซาเลอ - หลงัคาทองค า  

00.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื่อเปลีย่นเครือ่ง ** 

02.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศ

เยอรมนั โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR059  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั 

น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ติดกับประเทศออสเตรีย    

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ตั ้งอยู่ใน

เทอืกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมัน สรา้ง

ในสมัยพระเจา้ลุดวิจท ี่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 

1845-86 เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของ

โลก และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนิยายเจา้

หญงินทิรา ท ีส่วนสนุกดิสนีย์แลนด์ และโตเกียวดิสนีย์

แลนด ์รวมไปถงึทีแ่ดนเนรมติ พระเจา้ลุดวิกที่ 2 แห่งบา

วาเรยีมพีระประสงค์ใหจั้ดสรา้งเพื่อเป็นที่ประทับอย่าง

สันโดษ ห่างจากผูค้น และเพื่ออุท ิศใหแ้ก่กวีชื่อริชาร์ด 

วากเนอร ์ผูซ้ึง่เป็นแรงบันดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตาม

บทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) 

ดังนัน้ปราสาทแห่งนีจ้งึไดรั้บการตกแต่งตามเรือ่งราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทแห่งนี้ไดรั้บการ

ออกแบบโดยครสิทอีัน ยังค ์(Christian Jank) ซึง่เป็นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าทีจ่ะเป็นสถาปนกิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอินส์บรูค (Innsbruck) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 นาท)ี เมอืงเล็กๆ

ในออ้มกอดแห่งภูเขาหมิะ เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเที่ยวของ ประเทศ

ออสเตรยี (Austria) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิ ซึง่ค าว่าอนิสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอนิ มลัีกษณะ

แคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ น าท่านเดินทางสู่ ถนนมาเร ียเทเรซ่า (Maria Theresa 

Street) ถนนคนเดนิแห่งมนตรเ์สน่หท์ ีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่สีลูกกวาด เชื่อม

ระหว่างเขตเมอืงเก่ากับย่านชอ้ปป้ิงสมัยใหม เป็นทีตั่ง้ของ หอคอยประจ าเมอืง (City Tower) และ เสา

อนันาเซาเลอ (Anna Saule) ตัง้สูงเด่นเป็นสง่าบนถนนสายนี ้ท่ามกลางออ้มกอดแห่งภูเขาหมิะ  น าท่าน 

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ หลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงอนิสบ์รูค ตัง้อยู่ใน

เขตเมอืงเก่า สรา้งขึน้โดยจักรพรรดฟิรดีรชิ (Friedrich) ท ี ่4 ในช่วงตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็นที่ประทับ

ของผูป้กครองแควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรดแิม็กซซ์มิเิลยีน (Maximilian) ทรงปรับเปลีย่นโกลเดน้รูฟใหเ้ป็น

สไตลโ์กธกิ ผสมบาโรค และไดท้รงตกแต่งส่วนของหลังคาทีย่ื่นออกมาจากระเบยีงดว้ยทองค าแท ้จ านวน 

2,738 แผ่น เพื่อใชเ้ป็นทีท่อดพระเนตรในเทศกาลต่างๆ ทีจั่ดขึน้บรเิวณจัตุรัสดา้นหนา้ที่ประทับ ปัจจุบัน

หลังคาทองค าเป็นทีตั่ง้ของส านักงานการประชุมอัลไพนน์านาชาต ิ

** อิสระอาหารค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

   น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ramada Innsbruck Tivoli , Innsbruck , Austria หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม เมอืงอนิสบ์รูค - เมอืงฮลัสตทั - หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั - เมอืงซาลสบ์ูรก์ - บา้นเกดิโม

สารท์ - ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส                             

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที) ประเทศ

ออสเตรยี หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั (Hallstatt) แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงทีตั่ง้อยู่รมิทะเลสาบ 

โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน 

Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้



 
ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 1997 เพียงท่านเดนิเท ีย่วชมเมอืง เสมอืนท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลส์บูรก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงที่

ใหญ่ทีสุ่ดล าดับที ่4 ในประเทศออสเตรยี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบู์รก์ เมอืงเก่าของซาลซบู์รก์และ

สถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึง่ในใจกลางเมอืงทีถู่กดูแลรักษาอย่างดที ีสุ่ดในกลุ่มประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมนั

ดว้ยกัน ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 

1996 น าท่าน ผ่านชม บา้นเกดิโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของ

โลกชาวออสเตรยี ปัจจุบันนีเ้ป็น พิพิธภัณฑท์ ีจั่ดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเท ีย่วชม

ย่านเมอืงเก่า เลอืกซือ้สนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืงทีม่คีวามสวยงาม

รวมทัง้มรีา้นคา้สนิคา้แฟช่ันมากมาย 

** อิสระอาหารค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเข้าสู่ท ี่พกั Hotel Austria Trend Salzburg West , Salzburg , Austria หรือ

เทยีบเทา่ 

 

วนัที่สี ่ เมอืงซาลสบ์ูรก์ ประเทศออสเตรีย - เม ืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - 

ปราสาทครุมลอฟ - จตุรสักลางเมอืง - ศาลาว่าการเมอืงอนัเก่าแก่ - เม ืองปราก - ย่าน

ช่างทองโบราณ - สะพานชารล์ - ประตูเมอืงเกา่ - ศาลาว่าการเมอืงหลงัเกา่ - หอนาฬกิา

ดาราศาสตร ์                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 

นาท)ี เป็นเมอืงขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech 

Republic) มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของเขตเมอืงเก่า ดว้ยท าเลที่ตั ้งของตัวเมืองที่ม ีน ้า

ลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกันขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศูนย์กลางดา้นการปกครอง 

การพิพากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.  1963 ไดรั้บการประกาศว่าเป็นเมืองที่ไดรั้บการ

อนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.  1989 ไดม้ ีการ

บูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูป

แบบเดมิไวอ้ย่างน่าชืน่ชม จากประวัตศิาสตรท์ ี่ยาวนาน มี

ความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน

ทรงคุณค่า ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 

1992 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ 

(Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกซึง่สรา้งขึ้นเมื่อ

ปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 

ปี ซึง่ตั ้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรง

บรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิ (Senete Square) และโบสถ์เก่ากลางเมือง ผ่านชม 

จตุรสักลางเมอืง (Center Square) ท ีส่วยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นที่ตั ้ง

ของรา้นคา้มากมาย บรเิวณเดยีวกัน ผ่านชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยังคงเป็นทีท่ า

การของหน่วยงานอยู่จนถงึปัจจุบัน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย 

เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ได้รบัการ

ขึ้นท ะเบียน ให้เ ป็น มรดกโ ลกโดย องค์กา ร

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992         

น าท่านเดินทางสู่ ย่านช่างทองโบราณ (Golden 

Lane) ซึง่ปัจจุบันมีรา้นขายของที่ระลึก จ าหน่ายอยู่

มากมาย ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) 



 
สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สะพานทีอ่อกแบบสไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 

สมัยพระเจา้ชารล์ท ี ่4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญทีตั่ง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และเลอืกซือ้

สนิคา้พื้นเมอืงทีเ่รยีงรายอยู่ตลอดแนวสะพาน น าท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) 

ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ท ีส่รา้งมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1338 เป็นทีตั่ง้ของ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลา

ทุกๆช่ัวโมง อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านประตูเมอืงเก่า มทีัง้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ 

รวมทั ้งรา้นคา้แฟช่ันชั้นน า แบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , 

Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ  

** อิสระอาหารค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Courtyard by Marriott Prague , Prague , Czech หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่หา้ เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนตว์ิตสั - พระราชว ัง

หลวง - เมอืงเวียนนา ประเทศออสเตรยี - พารน์ดอรฟ์ เอาท์เล็ท                

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนยีบประธานาธิบดี

มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ว ิตสั (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่ง

พระเจา้ชารล์ท ี ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิ์ส าคัญในอดตี เช่น 

พระเจ า้ชาร์ลที่ 4  , พระเจา้เฟอร์ดินานด์ท ี่ 1 และ พระเจา้แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นตน้ ผ่านชม                        

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในส่วนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับเจา้ชาย

โบฮีเมียนทั ้งหลาย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา 

(Vienna) เมื อ ง หลว งแ ละ เ มือ งที่ใ หญ่ที่สุด ขอ ง            

ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นศูนย์กลางทัง้เศรษฐกจิ

และการปกครอง เป็นทีตั่ง้ของหน่วยงานในสหประชาชาติ

ห ล า ย แ ห่ ง  เ ช่ น  United Nations Industrial 

Development  Organization (UNIDO) และองคก์รระดับ

นานาชาตหิลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) มีแม่น ้าดานูบ

ไหลผ่านเมือง ผ่านชมความอุดมสมบูรณ์ของเสน้ทาง

ธรรมชาติท ี่ม ีท ิวเขาสูงและพื้นท ี่อันเขียวชอุ่ม  น าท่าน

เดนิทางสู่ พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (Parndolf Outlet) 

เอาทเ์ล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้

แบรนดดั์งต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแต่ง

บา้น สินคา้แบรนด์เนมมากมาย  อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , 

Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger 

, Tumi , Valentino , Versace ฯลฯ  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Arion City Hotel Vienna , Vienna , Austria หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่หก เมอืงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - อาคารรฐัสภา ออสเตรีย - น ้าพุพลัลสั อะธีน่า  - 

พระราชวงั เบลวีเดยีร ์- พระราชวงัฮอฟบวรค์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเท ีย่วสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่ง

แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ท ีส่รา้งขึน้ในช่วง ค.ศ. 1863-

1869 น าท่าน ผ่านชม อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจดิ ซึง่เป็น

ทีป่ระชุมสภาออสเตรยีมานับตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ เป็น

อาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีสุ่ดหลังหนึ่งบนถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) โดยสถาปนิก Baron Theophil 

Hansen ออกแบบอาคารหลังนีใ้นรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รูปป้ัน และหอ้งโถงต่างๆ

ภายในอาคาร ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรูปป้ันเทพและทูตสวรรคก์ว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศึกขนาด

ใหญ่สีคั่นบนหลังคา บรเิวณดา้นหนา้ เป็นทีตั่ง้ของ น า้พุพลัล ัส อะธีน่า (Pallas Athena Fountain) 



 
อันโด่งดัง น ้าพุนีเ้ป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เช่นกัน โดยมเีทพีอะธนีายืนเด่น

เป็นสง่า เสรมิดว้ยรูปป้ันอืน่ๆ ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย  และ จักรวรรดิ

ฮังการ ีน าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงั เบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้

ไดรั้บการออกแบบ และสรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที่ 18 ตัว

พระราชวังประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโรโคโค หันหนา้เขา้หากันโดยค่ันกลางดว้ย

สวนสวยทีต่กแต่งอย่างงดงาม สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประทับ

ของเจา้ชายยูจนีแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้น

ไดรั้บชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต ใน

ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานทีตั่ง้ของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง 

และเก็บรักษาผลงานศลิปะทีด่ที ีสุ่ดของเมอืงเวยีนนา โดย

จัดแสดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออสเตรยีตัง้แต่ยุคกลาง

จนถงึยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลมิท ์

Klimt ทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลกและผลงานชิน้ส าคัญของ Monet , Kokoschka , Renoir และ Schiele น าท่าน 

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลาง

เมอืงเวยีนนา ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13-20 ส่วนหนึง่ของพระราชวังปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของ

ประธานาธบิดแีห่งประเทศออสเตรยี พระราชวังถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 และมีการต่อเติมขยายส่วน

เรือ่ยมา พระราชวังแห่งนีเ้สมอืนศูนย์รวมอ านาจการปกครองทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรปและเป็นศูนย์รวม

ประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซึง่ปกครองจักรวรรดโิรมัน

อันศักดิส์ทิธิ ์จักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการ ีสมาชกิของราชวงศม์ักจะพ านักทีพ่ระราชวังแห่งนีใ้น

ฤดูหนาว และ พ านักทีพ่ระราชวังเชนิบรุนนใ์นฤดูรอ้น   

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Arion City Hotel Vienna , Vienna , Austria หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่เจ็ด เมอืงเวียนนา - อาสนวิหารนกับุญเซนต ์สตเีฟ่น - พระราชวงัเชินบรุนน ์- ถนนคารท์เนอร ์

- ท่าอากาศยานนานาชาตเิวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยาน

นานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาสนวหิารนกับุญเซนต์ สตีเฟ่น (St. Stephen's Cathedral) เป็น

อาสนวหิารโรมันคาทอลกิในอัครมุขมณฑลแห่งเมอืงเวยีนนา เป็นทีตั่ง้อาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเมือง

เวยีนนา ตัวอาสนวหิารตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก ์และ 

กอทกิ รเิริม่โดยรูดอลฟ์ที ่4 ดยุกแห่งประเทศออสเตรยี โบสถปั์จจุบันตัง้อยู่บนซากโบสถ์เดิมที่สรา้งก่อน

หนา้นัน้สองโบสถ ์มคีวามสวยงามโดดเด่นชัดเจน โดยมหีลังคามุงกระเบือ้งหลากสสีวยงาม สัญลักษณ์ของ

เมอืงเวยีนนา น าท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่ง

ราชวงศฮ์อฟบวรค์ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า 

ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเ้ป็น

พระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวิจิตร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรุนน ์ถูกรายลอ้ม

ดว้ยสวนทีจั่ดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงามตระการตา ได้รบัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 1996 น าท่านเดนิทาง

สู่ ถนนคารท์เนอร ์(Kartnerstrasse) ย่านธุรกจิการคา้ส าคัญ ใจกลางเมืองเวียนนา จ าหน่ายสินคา้

นานาชนดิ เช่น เครือ่งแกว้ เครือ่งประดับ จากสวาร็อฟสกี้ (Swarovski) ท ี่ม ีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก , 

สนิคา้แบรนดเ์นม เช่น Louis Vuitton , Gucci , Prada , Chanel รา้นนาฬิกา Bucherer , สินคา้แฟช่ัน

วัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara , H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช็อคโกแลต โมสารท์ (Original Salzburger 

Mozartkugel) 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อใหท้่านมี

เวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  

22.40 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาต้าร ์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR186 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง 15 นาที บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 



 
วนัที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  

04.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์** เพื่อเปลีย่นเครือ่ง ** 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR832 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

 

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

 

หมายเหตุ :: รายการทวัรอ์าจมเีปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

   

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กม ี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ต ัว๋ 

2561 

03 - 10 ธนัวาคม 2561 

03DEC QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
04DEC QR059 DOH-MUC 02.10-06.30 

09DEC QR186 VIE-DOH 22.15-05.55+1 

10DEC QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

48,999 48,999 48,999 9,999 31,999 

2562 

10 - 17 กุมภาพนัธ ์2562 

10FEB QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 

11FEB QR059 DOH-MUC 02.10-06.30 
16FEB QR186 VIE-DOH 22.15-05.55+1 

17FEB QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

48,999 48,999 48,999 9,999 31,999 

03 - 10 มนีาคม 2562 

03MAR QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
04MAR QR059 DOH-MUC 02.10-06.30 

09MAR QR186 VIE-DOH 22.15-05.55+1 
10MAR QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

45,999 45,999 45,999 9,999 28,999 

17 - 24 มนีาคม 2562 

17MAR QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 

18MAR QR059 DOH-MUC 02.10-06.30 
23MAR QR186 VIE-DOH 22.15-05.55+1 

24MAR QR832 DOH-BKK 07.05-17.45 

45,999 45,999 45,999 9,999 28,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์้องถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื่นวีซา่ท่องเที่ยว เชงเกน้ ประเทศออสเตรยี  

ท่านละ ประมาณ 3,000-3,500 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูี้เดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผูี้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลง

อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ท ี่น่ังพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จ าเป็นออกบัตร

โดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไม่รวมต๋ัว (Join Land) ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง สิ่งส าคัญก่อนออก

บัตรโดยสาร กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ว่าคณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. 

เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท ีโ่รงแรมมีหอ้งพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ท ีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่ม

เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท ีไ่ม่ได ้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,000-3,500 บาท 

ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิาร

ส่วนนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทาง

บรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้

ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่

ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อ ีกครั้ง 

กรณีท ีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทุกพีเรยีดทางบรษัิทมที ีน่ั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีที่อยู ่ในช่วงรอผลการอนุมตัิว ีซ่า รอนดั

สมัภาษณ์วซี่า ท ีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเท ีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท  ี



 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถ ือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท ีนั่กท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง

หนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิ

การจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ

ช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้

สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที่ม ีค่าใช้จ่าย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการน าเท ี่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเท ีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเท ีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท ี่ม ีผูเ้ดินทางไม่ถ ึงตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่

มวีซ่ีา แต่หากทางนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยินดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่นัีกท่องเท ีย่วร่วมเดินทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยินดที ีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีท ีลู่กคา้ด าเนนิการยื่นวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีท ีว่ซ่ีาไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เก ิดขึ้นจริง

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง ( Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ่มตามจรงิท ีเ่กดิขึ้น

จากนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่ม ีขนาด

กะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

 



 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยื่นค ารอ้งขอวีซา่ ที่ท่านควรทราบ 

1. ผูส้มัครทุกท่าน จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค ารอ้งขอวซ่ีา เพื่อสแกนลายนิว้มอืทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซ่ีาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย์ 

ในบางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซ่ีาจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทูตหรอืศูนย์รับค ารอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยื่นวซ่ีาวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพิจารณาวซ่ีา (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยื่นวี

ซ่ามาก่อน แผนกวซ่ีาจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยื่นว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซ่ีาจะด าเนนิการใหด้ที ีสุ่ดทีจ่ะ

ช่วยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

2.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

2.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพิเศษนีไ้ด ้ไดแ้ก่ องักฤษ อิตาลี ฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท ีท่่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนแต่

วซ่ีายังไม่ออก เนือ่งจากท่านยื่นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวซ่ีาแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ 

ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท ีย่ว ท ีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยื่นขอวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีท ีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซ่ีา อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซ่ีา และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการ

พิจารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

7. กรณีท ีท่่านมวีซ่ีาท่องเท ีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางท่องเท ีย่วกับคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซ่ีานัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้

ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นในทุก

กรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท ีท่่านมวีซ่ีาประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท ีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

รวมถงึวซ่ีาชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัติในหนา้วีซ่า 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่ม ีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตให ้

เช็คอนิไดเ้นือ่งจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับ

จากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จ

แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่ม ี

นโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วน

นีเ้พื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดุลยพินจิของเจา้หนา้ท ีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซ่ีาจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่ก ีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

ค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่  

 



 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ที่ท่านควรทราบ 

1. เก ีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีสุ่ดเท่าท ีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีท ีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชั้ดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท ีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อน

เดนิทางกะทันหัน อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกับเมนูใหม่ท ีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีท ีท่่านถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาต

การใชห้นังสอืเดนิทางพิเศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั ้งฝ่ังประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่

จะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวรน์ ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

เงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซ่ีา และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซ่ีามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดินทาง ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถ ึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเท ีย่วท ี่ไม่ไดเ้ก ิดจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท ีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเท ีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุ

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซ่ีาไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท ีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ ี ้เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท ีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท ี่

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จริงทั ้งหมดกับผูเ้ดินทาง 

กรณีท ีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

 



 

การเตรยีมเอกสาร เพ ือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1.  หนงัสือเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้

ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ (หนงัสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายมาแลว้

ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซ่ีาประเทศอืน่ๆท ีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / 

หรอืใบจดทะเบยีนพาณิชย์หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุ

ชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี 

ท ีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท ีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี ้อยู่ท ีดุ่ลยพินจิของเจา้หนา้ทีรั่บยื่นเท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแล้วไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกุล ให ้ถูกต้องตามหน้าหนงัสือเดินทาง เท่าน ัน้ กรณีไม่ถูกต้อง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพิจารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแล้ว ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสี่วนตวัเสมอ บญัชบีริษ ัท สามาถใช้ประกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสี่วนตวัได ้ซึ่งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสูตบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบูิรณ์) 

**  เอกสาร เพิ่ม เติมกรณีเ ป็นเ ด็กอ ายุต ่ ากว่า  18  ปีบริบูร ณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ท ี่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสือ

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 



 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)  , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)  

, ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลือดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , 

พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอ้างอิงไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสือรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี

(ผูร้บัรอง) ยืนยันรับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที่นดัยื่นวีซ่า ** โดย

สะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแล้ว ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สูตบัิตร 

 

แผนที่การเดนิทาง เพือ่ยื่นค ารอ้งขอวีซา่ท่องเที่ยวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซี่า : ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศออสเตรยี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสีลม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แต่ทางศูนย์ยื่นวซ่ีา VFS ไม่มบีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีีลม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบ ือ้งตน้ เพ ือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั ...................................................................................... ...................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ ............................................................................ ...................................... 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................... ............................. 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบนั(ที่พกัอาศยัอยู่จรงิ) ............................................................................................. 

.......................................................................................... ....... รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบอุาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชื่อสถานที่ท างาน/สถานศกึษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไม่เคย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มีผูอ้ื่นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางร่วมกับทา่น ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

 

 

** ผู้สมคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนที่สุดเพือ่ ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเท่าน ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ ** 

 


