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ก ำหนดกำรเดินทำง 26-31 พค/31 พค – 5 มิย/7-12 มิย/21-26 มิย 2559 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - โดฮำ     

16.30 น. พร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว Q ประตู 9 หรือ 10 เคาน์เตอร์เช็คอินสำยกำรบินกำตำร์ (Qatar 

Airways) เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 
19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย โดยสำยกำรบิน Qatar Airways เท่ียวบินที่ QR 835 

22.40 น. แวะเปลี่ยนเท่ียวบินที่ โดฮำ (DOHA) ประเทศกาตาร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) 

 

วันที่สอง เวียนนำ – ซำลส์บวร์ก - จัตรัุสโมสำส -  อินส์บรุค 

01.10 น. ออกเดินทางต่อ สู่ กรุงเวียนนำ โดยเท่ียวบินที่ QR 189 
05.45  น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่

เมืองซำลส์บวร์ก เมืองท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรคเป็นบ้านเกิดของ
คีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1997  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้น น าท่านสู่จัตุรัสกลำงเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับ อนุสำวรีย์โมสำร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง และเดินเข้าชม

บริเวณ ของ สวนมิรำเบล (Mirabell Garden) ท่ีงดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิค เดินเล่นบน ถนนเกไตร 
ย่านช้อปป้ิงท่ีมีบ้านเกิดของโมสาร์ตตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยเท่ียง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค เป็นเมือง

เอกด้านการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย  ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ครั้ง
อดีตอินส์บรูคเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนท่ี 1 อัศวินคนสุดท้ายในยุคท่ีอัศวินเป็นผู้ปกครอง

บ้านเมือง เพราะฉะนั้นพระองค์จึงถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งสากลหลังยุคส้ินอัศวิน และยังเป็นเมืองตากอากาศของ

ผู้ท่ีเข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรีย นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นก าเนิดของเครื่องแก้วคริสตัลชื่อดังท่ีสุดในโลก
อย่างชวารอฟสก้ี  
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ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก INNSBRUCK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สำม อินส์บรุค - ฮัลล์สตัท - หมู่บ้ำน นักบุญวูล์ฟกัง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชมเมือง เมืองอินส์บรุค ท่ีมีความสวยงาม น าท่านชม หลังคำทองค ำ 
(Goldenes Dachl) สถานที่ท่ีใครไปใครมาเมือง Innsbruck เป็นต้องแวะ

มาแหงนคอมองอาคารสุดคลาสสิก  และเก่าแก่ท่ีสุดประจ าเมืองนี้ ในอดีต
เคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์ทิโรล ท่ีนี่กษัตริย์แมกซิมิเลี่ยนท่ี 1  พระนาง

มาเรียเทเรซ่า เคยใช้เป็นท่ีประทับชมการแสดง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) เมืองท่ีได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบ ท่ีสวย
ท่ีสุดในโลก เป็นเมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วง

ท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาล และยังมี
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามเป็นท่ีหลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นน าท่าน

เดินเท่ียวชมเมือง…. 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย       จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์วูล์ฟกัง (St.Wolfgang) พร้อมชมทัศนียภาพระหว่างทางและเดินชม อาคาร

บ้านเรือน อันสวยงามของเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในประเทศออสเตรีย ท่ีเคย
ใช้เป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ และเคยใช้เป็นท่ีพักของบรรดานักเขียนต่างๆ ตั้งอยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท รัฐโอเบอเริส

เทอร์ไรค์ ท่ีห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญวูล์ฟกับ่ายหมู่บ้านนี้มีความงดงามมากและมี

นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนมากมายในทุกๆ ปี  
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก FURIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สี ่  ช้อปปิ้งที ่พำร์นดอร์ฟ เอำท์เลท - เวียนนำ – พระรำชวังพระรำชวังฮอฟเบิร์ก – พระรำชวังเบลวเีดียร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางจากเมือง เซ็นต์วูล์ฟกัง ไปยัง กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่ง
ออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ท่ีโด่งดัง ระหว่างทางแวะช้อปป้ิงท่ี พำร์นดอร์ฟ เอำท์เลท 

(Parndorf Outlet) 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
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บ่าย น าท่านเดินทางไปยัง พำร์นดอร์ฟ เอำท์เลท ให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนม อำทิ  , Bally , Burberry , Calvin 

Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , NIKE , Samsonite, Swarovski , The North Face , Timberland , 

Tommy Hilfiger , TUMI , Valentino , Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
 จากนั้นเดินทางไปยัง พระรำชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ผ่านชมกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นที่ประทับของราช

ส านักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-

1883 เคยถูกใช้เป็นที่ท าการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวท่ีจักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลก
ครั้งท่ี 1 ปี ค.ศ. 1918 จากนั้นน าถ่ายรูปกับ พระรำชวัง เบลวีเดียร์ (belvedere palace) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการ

ออกแบบและสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค 
หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยท่ีตกแต่งอย่างงดงาม พระราชวังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่ง

ซาวอย ผู้น ากองทัพในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้ง
ของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะท่ีดีท่ีสุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปิน

ออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของกุสตาฟ คลิมท์ (Klimt) ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกและ

ผลงานชิ้นส าคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก KAVALIER HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

วันที่ห้ำ เวียนนำ (ออสเตรีย) – พระรำชวังเชินบรุนน์ – โดฮำ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางไปยัง พระรำชวังเชินบรุนน์  เข้าชมความสวยงามภายใน 
พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กท่ีถูกสร้างขึ้นในปลาย

ศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินี

แห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงาม
ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคย

ใช้เป็นท่ีล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ าพุอย่างสวยงาม อันเป็น
ท่ีมาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต 

ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมา
บรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรส

ของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้อง

ทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม 
ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯ

ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์  
 อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมสถานท่ีและเลือกช็อปป้ิงสินค้าท้องถิ่น 

15.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

19.05 น. ออกเดินทางโดยสำยกำรบินกำตำร์ (Qatar Airways) เท่ียวบินที่ QR 184  สู่ประเทศไทย   

 

วันที่หก โดฮำ - ประเทศไทย 

01.15 น. แวะเปลี่ยนเท่ียวบินท่ี โดฮำ (DOHA) ประเทศกาตาร์  

02.15 น. ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินกำตำร์ (Qatar Airways) เท่ียวบินท่ี QR 836    
12.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ  
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
 

 

 
อัตรำน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางท่ีระบุ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ ามันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หาก

สายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 ค่าท่ีพัก โรงแรม ตามท่ีระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า  (หากวันเข้าพักตรง

กับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว  อันมีผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง 

โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 
 รวมอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ    

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)   

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 

 

อัตรำน้ีไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต)  ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ  หรือคนต่ำงด้ำว 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียว Schengen ท่ำนละ 3,700 บำท (ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทำงสถำนทูตจะไม่คืน

ค่ำธรรมเนียมให้กับท่ำน ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)  
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 %  และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย  3 % (กรณีออกใบก ำกับภำษี) 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์,  ค่ำซักรีด,  ค่ำเครื่องด่ืมในห้องพัก (มินิบำร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่ำอำหำร

และเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษ นอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ//ค่ำทิปไกด์และหัวหน้ำทัวร์ในยุโรปโดยเฉล่ีย 30 Euro ตลอดท้ังทริป 

 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัม / ท่ำน) 

ค่ำยกกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง 

(พักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กไม่เสริมเตียง 

(พักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) 

พักเดี่ยว 

26-31 พฤษภำคม 2559 

31 พฤษภำ-5 มิถุนำ 59 

7-12 มิถนุำยน 2559 

21-26 มิถุนำยน 2559 

39,999.- 38,999.- 37,999.- 5,500.- 
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เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระงวดแรก 20,000 บำท  ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 15 วัน ไม่ว่ำกรณีใดใดท้ังส้ิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 ในกรณีท่ียังไม่ออกตั๋วและวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 3,700 

บาท และค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมท้ังส้ิน 8,700 บาท และจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือให้ภายใน 7 วันหลังจากวันทราบ

ผล 
 ในกรณีท่ีออกตั๋วแล้วและวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 3,700 

บาท และค่าตั๋วเครื่องบินตามราคาจริง 

 ในกรณีวีซ่ำไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำนทูตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเก่ียวกับตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศ 

 ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีระบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการ

อนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง) 
 กรณีท่านให้เอกสารในการท าวีซ่าล่าช้าไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงินค่ามัดจ าท้ังหมด 

 กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าท้ังหมด (ในกรณียังไม่ได้ด าเนินการยื่นวีซ่า) 

 แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาทและถ้าได้ท าการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียม

วีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก 3,700 บาท 
 แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินท้ังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอ่ืนๆ 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทาง

ในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น 
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร ไม่ว่ำวีซ่ำผ่ำน แต่ไม่
เดินทำง หรือ ถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ 

เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน 
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  
ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบ

เนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมท้ังบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ าพักอยู่ในประเทศไทย 

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

7. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  
8. การREFUND ตั๋ว ใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 45 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสายการบิน..... 
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เอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำของเอกสำรในกำรย่ืนวีซ่ำของกลุ่มกลุ่มประเทศประเทศเซงเก้นเซงเก้น  (ออสเตรีย)(ออสเตรีย) 

ใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำ 1ใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำ 155  วันท ำกำรวันท ำกำร  
 
*** ผู้เดินทำงต้องมำแสดงตน ทุกท่ำน บริษัทฯ จะท ำนัดหมำยและแจ้งกลับแก่ท่ำนอีกครั้ง *** 
1.   หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเพียงพอส าหรับประทับตราเข้าออก 

และติดหน้าวีซ่า  (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศในแถบยุโรปหรือไม่ก็ตาม  ควรน าไป
แสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า) 

2.   รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง  2  นิ้ว จ านวน  2  ใบ ต้องใช้รูปสีพ้ืนหลังขำวสะอาดเท่านั้น (ควรใช้รูปสีถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน 

และเหมือนกันท้ัง 2 รูป) ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปถ่ายจากกล้องแบบโพลาลอยด์ และหรือ ถ่ายแบบสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)     และ
กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล  ตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป 

3.   ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี) และส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)  
เซ็นชื่อรับรองส าเนา 

4.   ส าเนาทะเบียนสมรส,  ส าเนาทะเบียนใบหย่า  (ถ้ามี)  หรือ ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) เซ็นชื่อรับรองส าเนา 
5.  หลักฐานการท างาน    (เป็นหลักฐำนปัจจุบันและเป็นภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน)   

 กรณีเป็นพนักงาน  -  หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานอยู่ โดยระบุต าแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปีท่ีเริ่มงาน และ

ช่วงเวลาท่ีอนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติ  พร้อมประทับตราบริษัท 
 กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ  -  ส าเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ ท่ีคัดส าเนาไว้

ไม่เกิน 3  เดือน   พร้อมประทับตราบริษัท และเซ็นชื่อรับรองส าเนา 
 กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน และส าเนาบัตรข้าราชการ 

 กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา  -   ส าเนาบัตรนักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนา และหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียน

หรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ (ทั้ง 2 อย่าง)  หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
 กรณีเป็นแม่บ้าน  -  ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมส าเนาทะเบียนสมรส  

(กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ท าหนังสือรับรองชี้แจง) 
6.   หลักฐานการเงิน  (สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวันทุกกรณี) 

 Statement  ท่ีมีตราประทับจากทางธนาคารเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน 
7.   เบอร์มือถือ ส าหรับติดต่อทุกท่าน (จ าเป็นต้องกรอกในฟอร์มวีซ่า) กรุณาเขียนเบอร์โทรติดต่อแนบมาด้วย 

หมำยเหตุ  :  ในกรณีเดินทางเป็นครอบครัว   หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า  ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย  

         ให้บุคคลใน ครอบครัวด้วย 
8.   กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง   ต้องท าหนังสือ

ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ   โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กท่ีเดินทางไปด้วย  พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา  

 ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว  -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น 
เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมท้ังบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก  

 ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อ่ืน -  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร
บุญธรรม 

9. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพฉบับภาอังกฤษ ออกโดยโรงพยาบาลท่ี

ทางสถานทูตฯ ก าหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้”   และใบประกันสุขภาพการ
เดินทางส าหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการท าประกันสุขภาพการเดินทางส าหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)  ในกรณีนี้ทาง

สถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ 
10. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง

กายสุภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าท่ีไปดูแล อ านวยความสะดวกแก่ท่าน และประสานงานตลอดเวลา  ท้ังนี้หากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  ทาง

บริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 

*** ในบางกรณี ทางสถานฑูตฯ อาจจะขอเรียกดูหนังสือเดินทางของท่าน หลังจากท่ีคณะเดินทางกลับมาแล้ว   
     ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้*** 

*** ส าหรับเอกสารท่ียื่นเข้าสถานฑูตฯ ต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งจะต้องแปลเอกสารก่อนยื่นเข้าสถานฑูตฯ (ยกเว้น
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนไม่ต้องแปล) (เอกสารท่ีต้องแปลได้แก่ หนังสือรับรองบริษัทฯ, ส าเนาใบทะเบียนการค้า

, ส าเนาสูติบัตร, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ส าเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า, ส าเนาใบมรณะบัตร, หนังสือยินยอมจากทาง

อ าเภอ หรือ เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเอกสารแปลทุกฉบับ ไม่ได้รวมในอัตราค่าบริการทัวร์ 
11.การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้น  อยู่ในดุลยพินิจของทางสถานทูต  ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความ

ประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้
ช าระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง)   การปฏิเสธอันเนื่องมาจากหลักฐาน

ปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
และจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทาง ภายใน 20 วัน 

    

หมำยเหตุ  ข้าราชการถือหนังสือ (เล่มสีน้ ำเงิน)  จะน าไปใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวส่วนตัวในยุโรปไม่ได้  ถ้าไปท่องเท่ียวส่วนตัว 
ต้องใช้ Passport (สีเลือดหมู) เพราะตม.ท่ีต่างประเทศจะถามถึงหลักฐาน, หนังสือ ท่ีแสดงให้เห็นว่ามางานราชการ ถ้าไม่มี

หลักฐาน เจ้าหน้าท่ี ตม. จะไม่อนุญาตให้เข้า และถูกส่งกลับทันที 
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ใบจองยุโรป  

ชื่อ – สกุล ผู้จอง .............................................................................................. 

จ านวนผู้เดินทาง.........................ท่าน 

โทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวก โทร................................................................ แฟกซ์ ............................................................ 

มือถือ...........................................................................E-mail :  .............................................................................. 

กรุณำระบุ E-mail เพ่ือประโยชน์ในกำรรับส่งเอกสำร (โปรแกรมทัวร์,ใบนัดหมาย,ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) 

ออสเตรยี 6 วนั 

จองทัวร์โปรแกรม ..................................................................จ านวน .......6...........วัน 

เดินทางโดยสายการบิน .............................สำยกำรบิน Qatar Airways.................................................................... 

วันเดินทาง ...............................................................................................................................................................  

รำยชื่อผู้เดินทำง (กรณีเดินทำงไปต่ำงประเทศระบุเป็นภำษำอังกฤษ ตรงกับหน้ำหนังสือเดินทำง)  

1. ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

2. ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

3. ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

4. ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

5. ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

6. ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

7. ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

8. ชื่อ - นามสกุล.......................................................................................................... 

เลขท่ีพาสปอร์ต...........................สะสมไมล์(ถ้ามี)........................... 

ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง    ห้องพัก 2 ท่าน (TWN/DBL) ............ห้อง   เตียงเสริม ………..ห้อง   เด็กพักกับผู้ใหญ่…….....ห้อง 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว              ไม่ทานเนื้อหมู              ไม่ทานสัตว์ปีก             ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


