
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย     (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ Thai Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 



 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตมิวินกิ 

ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั - เมอืงโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมนั - 

ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมอืงอนิสบ์รคู ประเทศออสเตรยี - ถนนมา

เรยีเทเรซา่ - หอคอยประจ าเมอืง - เสาอนันาเซาเลอ - หลงัคาทองค า                           (-/L/-)      
 

00.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศ

เยอรมนั โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG924 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั  

น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

50 นาท)ี เมอืงเล็กๆแสนสวยงามบรเิวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมนั (Germany) มอีาณาเขตตดิ

กับประเทศออสเตรยี ดว้ยการเป็นปลายทางของ "เสน้ทางสายโรแมนตกิ" ทีไ่ดรั้บฉายาวา่ Village of the 

king's Castles เพราะเป็นทีต่ัง้ของปราสาทแสนสวยงามทัง้สอง 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นตน้แบบ

ของการสรา้งปราสาทเทพนยิายแห่งเจา้หญงินิทรา สรา้งขึน้โดยพระเจา้ลุดวกิที ่2’ แห่งรัฐบาวาเรยี ใน

สมัยนัน้ประเทศเยอรมันยังไม่ไดร้วมกันเป็นประเทศอย่างในปัจจุบัน เป็นรัฐเล็กๆต่างปกครองตนเอง มี

กษัตรยิข์องตัวเอง กษัตรยิล์ดุวกิทรงขึน้ครองราชยตั์ง้แตพ่ระชนมายเุพยีง 18 ชันษา เป็นกษัตรยิอ์ารมณ์

ศลิป์ สนใจศลิปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบา้นเมือง ทรงนิยมสรา้งปราสาท 

หลงใหลในต านานพืน้บา้นเกีย่วกบัเทพ และชืน่ชอบอปุรากรของรชิารด์ วากเนอร ์(Richard Wagner) เป็น

ชวีติจติใจ ผูซ้ ึง่เป็นแรงบันดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รื่องอัศวนิหงส ์(Swan Knight 

Lohengrin) ไม่ไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน์ เมือ่นักท่องเทีย่วเดนิทางมาถงึจะมองเห็นปราสาทสงู

เดน่มสีเีหลอืง ตัง้อยูบ่นเนนิเขา มชีือ่วา่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) ซึง่โปรดใหส้รา้งขึน้

เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้นโดยพระเจา้แม็กซมิเิลยีนทีส่อง (Maximilian II) พระบดิาของพระเจา้ลดุวกิที ่

2 น่ันเอง เจา้ชายลดุวกิในวัยเยาวท์รงประทับอยูท่ีป่ราสาทนี้อยา่งมคีวามสขุ จงึไดแ้รงบนัดาลใจทีจ่ะสรา้ง

ปราสาทของพระองค์เองขึน้บา้ง คือปราสาทนอยชวานสไตน์ กล่าวคือปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คือ

ปราสาทของผูเ้ป็นพอ่ สว่นปราสาทนอยชวานสไตนค์อืปราสาทของลกูน่ันเอง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนูขาหมเูยอรมนั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิสบ์รคู (Innsbruck) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงเล็กๆในออ้ม

กอดแห่งภูเขาหิมะ เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล  เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที่ยวของ ประเทศ

ออสเตรยี (Austria) ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอนิ ซึง่ค าวา่อนิสบ์รูคนัน้ แปลวา่ สะพานแหง่แมน่ ้าอนิ มลัีกษณะ

แคบๆแทรกตัวอยูร่ะหวา่งเทอืกเขาแอลป์ 

 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนมาเรยีเทเรซ่า (Maria Theresa Street) ถนนคนเดนิแห่งมนตรเ์สน่หท์ีส่อง

ขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนเกา่แกส่ลีกูกวาด เชือ่มระหวา่งเขตเมอืงเกา่กับยา่นชอ้ปป้ิงสมัยใหม ่

เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยประจ าเมอืง (City Tower) และ เสาอนันาเซาเลอ (St. Anne’Column) ตัง้

สงูเดน่เป็นสงา่บนถนนสายนี้ เป็นเสาอนุสรณ์ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึทีช่าวทโิรลสามารถรบชนะพวกบาวาเรยี

ไดใ้นสงครามสแปนชิ ในปี 1703 บนยอดเป็นรูปปั้นพระแมแ่อนนาอันศักดิส์ทิธิ ์เสมอืนเป็นเทพคุม้ครอง

โบสถแ์ละแควน้ทโิรล นักบญุทีย่นืเหยยีบมังกรคอื St. George นับวา่เป็นสัญลักษณ์และเป็นสญูรวมความ

เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของแควน้ทโิรล 



 

 น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงอนิส์

บรคู ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรดฟิรดีรชิ (Friedrich) ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับ

เป็นที่ประทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรดแิม็กซซ์มิเิลยีน (Maximilian) ทรงปรับเปลีย่น

หลังคาทองค าใหเ้ป็นสไตลโ์กธกิ ผสมบาโรค และไดท้รงตกแตง่สว่นของหลังคาทีย่ืน่ออกมาจากระเบยีง

ดว้ยทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผ่น เพือ่ใชเ้ป็นทีท่อดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ทีจั่ดขึน้บรเิวณจัตรัุสดา้น

หนา้ทีป่ระทับ ปัจจบุนัหลังคาทองค า กลายเป็นส านักงานการประชมุอลัไพนน์านาชาต ิ

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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

 

วนัทีส่าม เมอืงอนิสบ์รคู - เมอืงฮลัสตทั - หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั - เมอืงเซนตว์ูฟกงั - โบสถแ์หง่เมอืง

เซนตว์ูฟกงั - จตัุรสัใจกลางเมอืง - โรงแรมเดอะไวทเ์ฮา้สอ์นิน ์- เมอืงซาลซบ์ูรก์ - บา้นเกดิโม

สารท์ - ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส                   (B/-/-) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมือง

ทอ่งเทีย่วเล็กๆของประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการกลา่วถงึวา่ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบทีส่วย

ทีส่ดุในโลก เป็นทีต่ัง้ของ หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั (Hallstatt) อายกุวา่ 4,500 ปี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ

โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมภิาค

ซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ

ออสเตรยี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบ่า้นมรดกโลก ฮัลสตัท ทีม่เีทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลังเป็นภาพทีถ่กู

เผยแพรม่ากทีส่ดุของประเทศออสเตรยี  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนตว์ูฟกงั (St. Wolfgang) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ชือ่ของเมอืงนี้ตัง้ตามชือ่นักบญุวูฟกังแห่งโรเกนเบริก์ ตัง้อยูใ่นเขตภาค

กลางตอนบนของประเทศออสเตรีย อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) และเชงิเขาชาร์

ฟเบริก์ (Schafberg) เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดังเกีย่วกับละครเวทเีพลง ผา่นชม โบสถแ์หง่เมอืงเซนต์

วูฟกงั (St. Wolfgang Church) โบสถเ์กา่แกท่ีถ่กูตัง้จากชือ่ของนักบญุวฟูกัง ทีม่ชีวีติอยูใ่นชว่งปลาย

ศตวรรษที ่10 และไดแ้ยกตัวออกมาอยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้และทา่นไดส้รา้งโบสถเ์ล็กๆ ขึน้มาหลัง

หนึ่งซึง่ปัจจุบันนี้ก็ไดเ้ป็นโบสถป์ระจ าเมอืงและมสีถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป นัก

บญุวูฟกังไดส้รา้งโบสถแ์ห่งแรกขึน้ทีช่ายฝ่ังทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) ตามต านานเขาไดโ้ยน

ขวานลงมาจากภเูขาเพือ่ทีจ่ะหาท าเลทีต่ัง้ของโบสถ ์ 

น าทา่น ผา่นชม จตัรุสัใจกลางเมอืง (Market Square) ซึง่เป็นแหลง่ทีตั่ง้ของ รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้น

ขายของที่ระลกึ และ โรงแรมเดอะไวทเ์ฮา้สอ์นิน ์(The White House Inn Hotel) เป็นโรมแรม

ทอ้งถิน่ เกา่แกส่รา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1878 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธคิแสนสวยงาม ตัง้อยูร่มิทะเลสาบวฟูกงั

เซ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุล าดับที ่4 ใน ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบ์รูก์ เมอืงเกา่ของเมอืง

ซาลซบ์รูก์และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึง่ในใจกลางเมอืงทีถ่กูดแูลรักษาอยา่งดทีีส่ดุในกลุม่ประเทศที่

พูดภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996  



 

น าทา่น ผา่นชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาว

ออสเตรยี ปัจจบุนันี้เป็น พพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเทีย่วชมยา่น

เมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืงทีม่คีวามสวยงาม มี

รา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และ สนิคา้แฟชัน่มากมาย  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Austria Trend Salzburg West, Salzburg, Austria หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาลสบ์ูรก์ ประเทศออสเตรยี - เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุ

มลอฟ - ยา่นเมอืงเกา่ - จตัุรสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่- เมอืงเชสเก ้บูเดโจวซิ - 

แทน่น า้พอุนัศกัด ิส์ทิธ ิแ์หง่เฮลเดน แซมซนั - เมอืงปราก - ปราสาทปราก - มหาวหิารเซนตว์ติสั - 

ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชารล์ - ประตูเมอืงเก่า - ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า - หอนาฬกิา

ดาราศาสตร ์                     (B/L/-) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็น

เมืองขนาดเล็กในภูมภิาคโบฮเีมยีนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) มี

ชือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของเขตเมอืงเกา่ ดว้ยท าเลทีตั่ง้ของตัวเมอืงทีม่คีนู ้าลอ้มรอบ ท าให ้

กลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกนัขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดี

และการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลัง

จากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้ีการบูรณะอาคารและ

ปราสาทครัง้ใหญโ่ดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม จากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคัญ

และโดดเดน่ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคณุคา่ ทีไ่ดรั้บการขนาดนามวา่ “ไขมุ่กแหง่โบฮเีมยีน” 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกสรา้งขึน้

เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุ

เกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็น ยา่น

เมอืงเกา่ (Old Town) และโบสถเ์กา่กลางเมอืง ผา่นชม จตัุรสักลางเมอืง (Center Square) แสน

สวยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย บรเิวณเดยีวกนั ผา่นชม 

ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยังคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลอยูจ่นถงึปัจจบุนั  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเชสเก ้บูเดโจวซิ (Ceske Budejovice) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

เมืองที่ไดช้ือ่ว่า เป็นแหล่งผลติเบยีรท์ี่ส าคัญ ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1895 ภายใตย้ีห่อ้ Budvar และเป็นถิน่ก าเนดิของเบยีรย์ีห่อ้ Budweiser ทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก 

น าท่าน ผ่านชม แท่นน ้าพุอนัศกัดิ์ส ิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซนั (Holy Fountain of Helden 

Samson) บรเิวณตัวเมอืงซึง่อดตีเคยเป็นศนูยก์ลางทางอารยธรรมกับตลาดเกา่แกท่ีม่มีาแตโ่บราณกาล

จวบจนปัจจุบัน ผ่านชมสิง่กอ่สรา้งต่างๆ ทีม่ลัีกษณะเป็นตกึแถวโบราณสวยงามยิง่ใหญ่ ซึง่มคีวามออ่น

ชอ้ยของศลิปะแบบเรเนซองสแ์ละบารอคผสมผสานกบัความน่าเกรงขาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของ ประเทศ

สาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และ โรม

แหง่อดุรทศิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1992   



 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนียบประธานาธบิดี

มาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวหิารเซนตว์ติสั (St. Vitus Cathedral) อันสง่างามดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ ซึง่

พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ 

พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ 

น าทา่น ผา่นชม ยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของทีร่ะลกึ จ าหน่ายอยู่

มากมาย ผา่นชม สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวลัตาวา สะพานทีอ่อกแบบ

สไตลก์อธคิที่สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่า

นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีเ่รยีงรายอยูต่ลอดแนวสะพาน   

น าท่านเดนิทางสู่ ประตูเมอืงเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่า

การเมอืงหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตัง้ของ หอนาฬกิาดารา

ศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชั่วโมง อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้

ตา่งๆมากมายในยา่นประตเูมอืงเกา่ มทัีง้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น า แบรนดเ์นม 

อาท ิเชน่ Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso 

ฯลฯ  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Duo, Prague, Czech Republic หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - แม็คอารเ์ธอรเ์กลน 

ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์                  (B/-/-)  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของ

ป่าไมแ้ละขนุเขาหมิะแหง่ประเทศออสเตรยี  

น าท่านเดินทางสู่ แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดีไซน์เนอร ์ เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ (McArthurGlen 

Designer Outlet in Parndorf) เอาทเ์ล็ทแหง่แรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญ ่มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆ จากทกุมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอยา่งจใุจ เชน่ 

รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแตง่บา้น สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนม อาท ิBally , Burberry , Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, 

Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Arion City Hotel Vienna, Vienna, Austria หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงเวยีนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา่ - อาคารรฐัสภา ออสเตรยี - น า้พพุลัลสั อะธี

นา่ - พระราชวงัเบลวเีดยีร ์- พระราชวงัฮอฟบวรค์ - พระราชวงัเชนิบรนุน ์- โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น - 

โบสถเ์ซนต ์ชารล์ส ์- ถนนคารน์ทเ์นอร ์               (B/-/-)  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าทา่น ผา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่วสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซึง่

แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกง่ดงาม เชน่ ผา่นชม โรงละครโอเปรา่ (Opera House) 

ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869  

น าท่าน ผา่นชม อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชมอาคารสดุบรรเจดิ ซึง่เป็นที่

ประชมุสภาออสเตรยีมานับตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ เป็น

อาคารโออ่า่ใหญโ่ตทีส่ดุหลังหนึง่บนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนกิ Baron Theophil Hansen ออกแบบ

อาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูรีก ดว้ยเสาตน้ใหญ ่รูปปั้น ภายนอกอาคารตกแตง่ดว้ยรูปปั้น

เทพและทตูสวรรคก์วา่ 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศกึขนาดใหญส่ีคั่นบนหลังคา บรเิวณดา้นหนา้ เป็นทีตั่ง้

ของ น า้พพุลัลสั อะธนี่า (Pallas Athena Fountain) อันโดง่ดัง น ้าพนุี้เป็นผลงานการออกแบบโดย 

Baron Theophil Hansen เชน่กนั โดยมเีทพอีะธน่ีายนืเดน่เป็นสงา่ เสรมิดว้ยรปูปัน้เทพและเทวดาอืน่ๆอกี

มากมายหลายองค ์ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ตา่งๆ ของจักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิงัการ ี 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ไดรั้บ

การออกแบบ และสรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 สว่นในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้หากันโดยคั่นกลางดว้ยสวนสวยทีต่กแตง่อยา่งงดงาม สรา้งขึน้เพือ่

เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายยูจีนแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้นไดรั้บชัยชนะจากการคุกคามของ

จักรวรรดอิอตโตมัน ปัจจบุนัพระราชวังเป็นสถานทีตั่ง้ของพพิธิภัณฑจั์ดแสดงและเก็บรักษาผลงานศลิปะที่

ดทีีส่ดุของเมอืงเวยีนนา โดยจัดแสดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออสเตรยีตัง้แต่ยคุกลางจนถงึยคุปัจจุบัน 

เชน่ ผลงานภาพวาดของ กสุตาฟ คลมิท ์Klimt ทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลกและผลงานชิน้ส าคัญของ Monet, 

Kokoschka, Renoir และ Schiele 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวง

ใจกลางเมืองเวียนนา ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13-20 ส่วนหนึ่งของพระราชวังปัจจุบันเป็นที่พ านักและ

ท าเนียบของประธานาธบิดแีหง่ประเทศออสเตรยี ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 และมกีารตอ่เตมิขยายสว่น

เรือ่ยมา พระราชวังแหง่นี้เสมอืนศนูยร์วมอ านาจการปกครองทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในทวปียโุรปและเป็นศนูยร์วม

ประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซึง่ปกครองจักรวรรดิ

โรมันอันศักดิส์ทิธิ ์จักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการ ีสมาชกิของราชวงศม์ักจะพ านักทีพ่ระราชวัง

แหง่นี้ในฤดหูนาว และ พ านักทีพ่ระราชวังเชนิบรนุนใ์นฤดรูอ้น 

น าท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์

ฮอฟบวรค์ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซา่ ให ้

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

พระราชวังฤดูรอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและโถงพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอยา่ง

วจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถูก

รายลอ้มดว้ยสวนทีจั่ดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงามตระการตา 

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 1996 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของ

เมอืงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์าก

ของประชาชน ตอ่มาจงึเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเมอืงจนปัจจบุนั 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนต ์ชารล์ส ์(St. Charles's Church) ในปี 1713 สมเด็จ

จักรพรรดชิารล์สท์ี ่6 แหง่จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิส์าบานวา่จะสรา้งโบสถเ์พือ่เป็นเกยีรตใิหแ้กนั่กบญุ

อปุถัมภข์องพระองคท์ีช่ ือ่ชารล์ส ์โบรโ์รเมโอ อาคารทีม่โีครงสรา้งแปลกตาหลังนี้เต็มไปดว้ยภาพปนูเปียก

และแท่นบชูาอันวจิติรตระการตาภายใตโ้ดมอันงดงาม ซึง่มพีพิธิภัณฑข์นาดเล็กเปิดใหบ้รกิารอยูภ่ายใน



 

ดว้ย โดมและหอคอยในสไตลบ์ารอกแบบเวยีนนาผสมผสานหนา้มขุแบบกรกีและเสาแบบโรมาเนสก ์ซึง่

ท าใหโ้บสถแ์หง่นี้กลายเป็นโบสถท์ีด่สูะดดุตาทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงเวยีนนา 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นยา่นจ าหน่ายสนิคา้

นานาชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกีท้ีม่ชี ือ่เสยีง สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬกิา 

Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ช็อคโกแลตโม

สารท์ เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Arion City Hotel Vienna, Vienna, Austria หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงเวยีนนา - ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ทา่อากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย        (B/-/-) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่ใหท้า่นมี

เวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

14.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG937 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย     (-/-/-) 
 

05.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

09 - 16 พฤศจกิายน 

2562 

10NOV TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

15NOV TG937 VIE-BKK 13.30-05.20 
47,999 47,999 47,999 11,999 33,999 

03 - 10 ธนัวาคม 2562 
(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9 / 

10 ธ.ค. วนัรฐัธรรมนญู) 

04DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

09DEC TG937 VIE-BKK 13.30-05.20 
49,999 49,999 49,999 11,999 35,999 

27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัส ิน้ปี / 01 ม.ค. วนัขึน้

ปีใหม)่ 

28DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

02JAN TG937 VIE-BKK 13.30-05.20 
67,999 67,999 67,999 15,999 53,999 

29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัส ิน้ปี / 01 ม.ค. วนัขึน้

ปีใหม)่ 

30DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

04JAN TG937 VIE-BKK 13.30-05.20 
67,999 67,999 67,999 15,999 53,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 

บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

15-20 วนัท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่ง

เวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น 



 

สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่ง

นอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ 

คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่

ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคา

เพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุล

หนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะ

มือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่

ดาว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอื

ขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง 

หรอื อพัเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม 

ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางท ั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 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความ

กรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมี

เจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่

อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรียดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็ค

ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์

วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ให ้

ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพท์

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระ



 

เงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุ

บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่

มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่

สามารถคนืคา่บตัรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึง่ได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการ

ของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพัก

คูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่

ตดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้ง

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

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้

จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากกวา่ก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่งกนั 



 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร์-อาทติย ์ใน

บางกรณี) ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทตูหรอืศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ 

หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วี

ซา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่วา่งชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะ

ช่วยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตรฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด  ์เนเธอแลนด ์

เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกี

คร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที่

ทางบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื 

อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด 

เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แต่วซีา่ยังไม่ด าเนินการ หรือ วซีา่ยังไม่ไดรั้บการ

อนุมัต ิ(อยู่ในระหวา่งการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่กอ่น

คณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอ

หลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่ว

ภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่นจ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตรฐานการพจิารณาวีซา่แบบปกตท่ัิวไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวน

ผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯ

เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่น

จ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาที่

เหลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไมห่มดอาย ุไมช่ ารดุ และ ยังมวีนั

คงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆ

ออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ 

คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตาม



 

เงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที่

จะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนิด

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไมรั่บผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตให ้

เช็คอนิไดเ้นื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับ

จากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จ

แกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่ี

นโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่น

นี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม่ หรือ ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆไดทั้ง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจาก

ส านกังานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง , ใบส าคญัการหยา่ 

กรณีศนูยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตูตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง 

(มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้

จ าเป็นทีส่ดุ ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา 

และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลกูคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิไ์ม่สามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จ าเป็นตอ้งมตีรา

ประทบั) ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกนั

การเดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ย

ตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้

โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเนื่องจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ 

ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไป

ถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง 

กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้



 

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่น

เดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกนั ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรม

ประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาต

การใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศ

ไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ

ความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 



 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณี

ทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทวัร ์

(วันทีห่นึง่) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีที่

ไฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่

ทอ่งเทีย่วทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ย

ตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่าน

ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตัวแทน

แลว้ทัง้หมด 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้

วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้

ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วัน

เริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN 

(แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัว

จดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่ง

ชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 



 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

, ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

, ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , 

พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย 

และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศออสเตรยี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แตท่างศนูยย์ืน่วซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ....................................................................................................... 

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

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .............................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

7. หมายเลขพาสปอรต์ ........................................................................................................... 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ........................................................ 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ....................................................................................... 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์................................................................... 

10. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรุณาระบุ

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

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่............................................................................ 

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

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์.................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ................................................. ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ................................................. ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ................................................. ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ................................................ ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ................................................ ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


