
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTVIE-TG002                            หนา้ 1 จาก 17 
               

รหัสโปรแกรมทัวร ์GOTVIE-TG002 THE VIENNA EP2  8D5N-TG-W07 

VIENNA THE SERIES by TG EP.2 

ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวคั เชก 

                      8 วนั 5 คนื          

โดยสายการบนิไทย (TG) 

    

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 19 – 26, 26 พ.ย. – 3 ธ.ค.  
47,500.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า 
โรงแรมที่พกั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 
กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– บูดาเปสต ์– 

ล่องเรอืแมน่ า้ดานูบ 
✈ O O MERCURE BUDA 

3 บูดาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาว่า O X O FALKENSTEINER 

4 บราตสิลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก  O O X NH PRAGUE 

5 ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ลนิซ ์ O O O  
AUSTRIA 
SCHILLERPARK 
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น าท่ านบินตรงสู่กรุงเวียนนา ประเทสออสเตรีย ชื่นชมกับความงามของพระราชว ังเชินบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) ทีว่ิจติรตระการตา และเต็มอื่มกับกรุงบดูาเปสต ์ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลือ่งชื่อ

เพือ่ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่หข์องกรุงปราก (Prague) อดตีเมือง

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบราตสิลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่

ทีส่ดุของประเทศสโลวคั 

   

วนัแรกของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ  

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิไทย ประตู 4 แถว H , J พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง      กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– บูดาเปสต ์–  

                                           ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

01.30 น.   ออกเดนิทางสู่กรุงเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่TG936  

07.00 น. ถงึสนามบินเวทชาท กรุงเวยีนนา  ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้ จากนั้นน าเขา้ชมความ

งดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัป

สเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนาง

มาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ้นใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถ ึง 1,441 หอ้งใน

ระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้ง

พระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึง่สวยงาม

ไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส  

 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น

เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท ี่ม ี      

ระยะทาง 240 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

6 ลนิซ ์– ซาลสบ์วรก์ – เวยีนนา  O X O NH VIENNA AIRPORT 

7 เวยีนนา – กรุงเทพฯ O ✈ ✈  

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แม่น ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้าดานูบ น าทา่นล่องเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลื่องชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์

และอารยะธรรมฮังการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ทีตั่ ้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง 

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลือ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถ ึง 365 ยอด 

นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้าดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ท ี่ใชใ้น

การสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ซุปกูลาซหมู)  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง       บูดาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาว่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอัน

ทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพิธสีวมมงกุฎ

ใหก้ษัตรยิ์มาแลว้หลายพระองค์ ชือ่โบสถ์มาจากชือ่กษัตรยิ์แมทเธียส  ซึ่งเป็น

กษัตรยิ์ท ี่ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตริย์ผูท้รงสรา้งสิง่ก่อสรา้งที่

งดงามในเมอืงหลวงต่างๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลังคาสลับ

สสีวยงามอันเป็นจุดเด่นทีสุ่ดในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยี์ของพระ

เจา้สตเีฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที่งดงามของศตวรรษที ่

11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบู

ดาทีท่่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ 

ค.ศ.1905 โดย ก ลุ่มชาวประมงฮั งกาเรีย น  จาก นั้นน าท่ านเดินท าง สู่ 

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ป

ป้ิงสินค า้แบรนด์เนมมากมาย  อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 195 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
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บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราติสลาวา่ (Bratislava) 

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวคั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบที่

บริเวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรีย  และฮังการี และใกลก้ับพรมแดน

สาธารณ รัฐเช็ก น าท่ านถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava 

Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสีเ่หลี่ยมผนืผา้ตัง้อยู่บนเนินเขา รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบ 

ท่านสามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งนี ้

ระยะทาง 45 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่สีข่องการเดนิทาง      บราตสิลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น 

นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ  

ระยะทาง 332 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าเข้าชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขา

ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 

ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร     

เซนตว์ตุิส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์โกธิคทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปราก ซึ่ง

พระเจา้ชารล์ท ี ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของ

กษัตรยิ์ส าคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ท ี ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี ่1 และ  พระ

เจา้แมกซิมเิลีย่นที่ 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธ ีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รบั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ใน

ส่วนที่เก่าแก่ท ีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของที่

ระลึกวางจ าหน่ายอยู่มากมาย  จากน ัน้น าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล 

(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธคิที่สรา้งขึ้น

ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ท ี ่4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่า

นักบุญทีตั่ง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเกา่ 

“Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old 

Town Hall) ท ีส่รา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มจุีดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์
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(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆช่ัวโมง ใหเ้วลาท่าน

เดนิอสิระเดนิเล่นย่านเมอืงเก่า ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเล่นย่านเมอืงเก่า เลอืก

ซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้แฟช่ันชัน้น ามากมาย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NH PRAGUE หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่หา้ของการเดนิทาง         ปราก – คารโ์ลวี วาร ี– ลนิซ ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ท ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

เมอืงแห่งสปา ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองทีม่ชีือ่เสยีงไปทั่วโลกว่า

เป็นศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวารี ปัจจุบันเป็นทีน่ยิม

ของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อท ี่ม ีมาแต่สมัย

โบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน ้าแร่ ซึ่งตอ้งดืม่กับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้

พอรซ์เลนทีม่ปีากยื่นออกมาเหมอืนกาน ้า  

ระยะทาง 120 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

                                                                   (เป็ดอบสไตล์โบฮีเมยีน) 

 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงลินซ์ (Linz) เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ออสเตรยี เป็นเมอืงทีม่กีารผลิตเหล็กกลา้ เครือ่งจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์

ยาสูบ เมืองนี้พัฒนามาจากค่ายสมัยโรมัน เป็นศูนย์กลางการคา้ท ี่ส าคัญใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่13  

ระยะทาง 320 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม AUSTRIA SCHILLERPARK หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่หกของการเดนิทาง       ลนิซ ์– ซาลสบ์วรก์ – เวียนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงซาลส์บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็น

บา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” ท ีม่ชีือ่เสยีงกอ้งโลก น า

เท ีย่วชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ท ีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขต

เมอืงเก่าศิลปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลสบ์วร์กเคยเป็นที่

ประทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลิก

ทีส่ าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนมริาเบล (Mirabell 

Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ 

ระยะทาง 130 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ช.ม. 
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(The Sound of Music) ท ี่โด่งดังไปทั่วโลก อิสระชอ้ปป้ิงถนนเกไทรเดร ้

(Getreidegasse) ถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังย่านกลางเมอืงเก่า 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนั้นน าเดนิทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท ี่อันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่ง

ออสเตรยี น าท่านผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ย

อาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปรา่ ท ี่สรา้งขึน้ใน

ระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลก

ครั้งท ี่ 2 และเปิดใหม่อ ีกครั้งในปีค.ศ.1955,  ผ่านพระราชวงัฮอฟเบิร ์ก 

(Hofburg Palace) ซึ่ ง เป็ น ก ลุ่ มอ าคารที่ เ คย เป็ นที่ ประ ทั บ ขอ งรา ช

ส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

ระยะทาง 295 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30ช.ม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NH VIENNA AIRPORT หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง     เวียนนา – กรุงเทพฯ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า        

คนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพ เทีย่วบนิที ่TG937  

วนัที่แปดของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ  

05.20 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ  

 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 
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บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : VIENNA THE SERIES by TG EP.2 

 ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวคั เชก 

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  ปี 2560 

   พฤศจกิายน : 19 – 26, 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 47,500.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 47,500.- 
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พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,000.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 47,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
47,500.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  21,600.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าเขา้กลุ่มประเทศออสเตรยี 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

 (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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8.  มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  

    

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครือ่งดื่มท ี่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนด ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซี่าออสเตรยี 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  (14 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8x 3 = 24 ยูโร) 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท ี่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเห 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจ้งเง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท า

ใหไ้มส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัิวีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

 

 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 20 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเล่มออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอื

ส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ย

กว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่

ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3.  หลกัฐานการเงนิ  

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง 

ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นยืน่วีซา่ (กอ่นยืน่วีซา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอัพเดทอีกครั้ง)   

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่
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ใหม่) 

3.3 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่ีการชีแ้จงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

4.  หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
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หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศออสเตรยี 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชาตปัิจจบัุน .................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่....................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง   มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  
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