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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                       (-/-/-) 

17.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR833     

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์

เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั - เมอืงโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมนั - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ปราสาทโฮเฮ็นชวาน 

เกา - เมอืงอนิสบ์รูค ประเทศออสเตรยี - ถนนมาเรยีเทเรซา่ - หอคอยประจ าเมอืง - เสาอนันาเซาเลอ - หลงัคาทองค า   

                         (-/L/-) 

01.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR059      

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืงเล็กๆแสน

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมนั (Germany) มอีาณาเขตตดิกบัประเทศออสเตรยี ดว้ยการเป็นปลายทางของ 

"เสน้ทางสายโรแมนตกิ" ทีไ่ดรั้บฉายาว่า Village of the king's Castles เพราะเป็นทีต่ัง้ของปราสาทแสนสวยงามทัง้สอง 

 น าทา่น เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนยิายแหง่เจา้

หญงินทิรา สรา้งขึน้โดยพระเจา้ลุดวกิที ่2’ แหง่รัฐบาวาเรยี ในสมัยนัน้ประเทศเยอรมันยังไม่ไดร้วมกนัเป็นประเทศอย่างในปัจจุบัน 

เป็นรัฐเล็กๆต่างปกครองตนเอง มกีษัตรยิข์องตัวเอง กษัตรยิล์ุดวกิทรงขึน้ครองราชยต์ัง้แต่พระชนมายุเพยีง 18 ชนัษา เป็นกษัตรยิ์

อารมณ์ศิลป์ สนใจศลิปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบา้นเมือง ทรงนิยมสรา้งปราสาท หลงไหลในต านาน

พืน้บา้นเกีย่วกบัเทพ และชืน่ชอบอุปรากรของรชิาร์ด วากเนอร ์(Richard Wagner) เป็นชวีติจติใจ ผูซ้ ึง่เป็นแรงบันดาลใจในการ

สรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่งอัศวนิหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่ไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน์ เมือ่นักทอ่งเทีย่ว

เดนิทางมาถงึจะมองเห็นปราสาทสงูเด่นมสีเีหลอืง ตัง้อยู่บนเนนิเขา มชีือ่ว่า ปราสาทโฮเฮนชวานเกา  

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซึง่โปรดใหส้รา้งขึ้นเพื่อใชเ้ป็น

พระราชวังฤดูรอ้นโดยพระเจา้แม็กซมิเิลยีนทีส่อง (Maximilian II) พระบดิาของพระเจา้ลุดวกิที ่2 น่ันเอง เจา้ชายลุดวกิในวัยเยาว์

ทรงประทบัอยู่ทีป่ราสาทนี้อย่างมคีวามสขุ จงึไดแ้รงบนัดาลใจทีจ่ะสรา้งปราสาทของพระองค์เองขึน้บา้ง คือปราสาทนอยชวานส

ไตน์ กล่าวคอืปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คอืปราสาทของผูเ้ป็นพ่อ สว่นปราสาทนอยชวานสไตน์คอืปราสาทของลูกน่ันเอง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนูขาหมเูยอรมนั  
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 ** การเดนิทางขึน้ และ ลง เพือ่เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์สามารถเดนิทางได ้2 วธิ ีคอื โดยรถบสั และ โดยรถ

มา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงการเดนิทางขึน้ และ ลง ไดต้ามความเหมาะสม โดยสามารถเปลีย่นเป็นวธิใีดวธิ ี

หนึง่ได ้เนือ่งจาก รถบสัจะ ปิด ใหบ้รกิารในช่วงฤดูหนาว หรอื ช่วงทีม่หีมิะ ดงัน ัน้คณะจ าเป็นตอ้งเดนิทางโดยรถมา้ 

เป็นการทดแทน และ ในบางกรณีควิขึน้ หรอื ลง ยาว ซึง่อาจสง่ผลใหค้ณะเดนิทางขึน้ และ ลง ปราสาทฯ ไมท่นัเวลาที่

ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าคณะเดนิเทา้ขึน้ และ ลง แทน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้น ีท้างบรษิทัจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆในออ้มกอดแห่งภูเขาหมิะ เป็น

เมืองหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเทีย่วของ ประเทศออสเตรยี (Austria) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิ ซึง่ค าว่า

อนิสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแหง่แม่น ้าอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ 

 น าทา่นเดนิทางสู่ ถนนมาเรยีเทเรซา่ (Maria Theresa Street) ถนนคนเดนิแหง่มนตรเ์สน่หท์ีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคาร

บา้นเรอืนเกา่แกส่ลีูกกวาด เชือ่มระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปป้ิงสมัยใหม่ เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยประจ าเมอืง (City Tower) 

และ เสาอนันาเซาเลอ (St. Anne’Column) ตัง้สูงเด่นเป็นสง่าบนถนนสายนี้ เป็นเสาอนุสรณ์ทีส่รา้งขึน้เพื่อร าลกึทีช่าวทโิรล

สามารถรบชนะพวกบาวาเรียไดใ้นสงครามสแปนิช ในปี 1703 บนยอดเป็นรูปปั้นพระแม่แอนนาอันศักดิ์สทิธิ ์เสมือนเป็นเทพ

คุม้ครองโบสถแ์ละแควน้ทโิรล นักบุญทีย่นืเหยียบมังกรคอื St. George นับว่าเป็นสญัลักษณ์และเป็นสญูรวมความเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนัของแควน้ทโิรล 

 น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั หลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสญัลักษณ์ส าคญัของเมอืงอนิสบ์รูค ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเกา่ 

สรา้งขึน้โดยจักรพรรดิฟรีดรชิ (Friedrich) ที ่4 ในช่วงตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ต่อมา

จักรพรรดแิม็กซซ์มิเิลียน (Maximilian) ทรงปรับเปลีย่นหลังคาทองค าใหเ้ป็นสไตลโ์กธกิ ผสมบาโรค และไดท้รงตกแต่งส่วนของ

หลังคาทีย่ืน่ออกมาจากระเบยีงดว้ยทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผน่ เพือ่ใชเ้ป็นทีท่อดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ทีจ่ัดขึน้บรเิวณจัตุรัส

ดา้นหนา้ทีป่ระทบั ปัจจุบนัหลังคาทองค า กลายเป็นส านักงานการประชมุอัลไพน์นานาชาต ิ

** อสิระอาหารค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ramada Innsbruck Tivoli, Innsbruck, Austria หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงอนิสบ์รูค - เมอืงฮลัสตทั - หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั - เมอืงเซนตว์ูฟกงั - โบสถแ์หง่เมอืงเซนตว์ูฟกงั - จตัรุสัใจ

กลางเมอืง - โรงแรมเดอะไวทเ์ฮา้สอ์นิน ์- เมอืงซาลซบ์ูรก์ - บา้นเกดิโมสารท์ - ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมืองท่องเทีย่วเล็กๆของ ประเทศ

ออสเตรยี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการกล่าวถงึว่า เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นทีต่ัง้ของ หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัส

ตทั (Hallstatt) อายุกว่า 4,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขียวขจแีสนสวยงามราวกับภาพวาด ตัง้อยู่

ทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร ์ซ ี(Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมภิาค

ซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตรท์ี่ส าคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมู่บา้นมรดกโลก ฮัลสตัท 

ทีม่เีทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยู่ดา้นหลังเป็นภาพทีถ่กูเผยแพร่มากทีส่ดุของประเทศออสเตรยี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเซนตว์ูฟกงั (St. Wolfgang) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศ

ออสเตรีย ชือ่ของเมืองนี้ตัง้ตามชื่อนักบุญวูฟกังแห่งโรเกนเบริ์ก ตัง้อยู่ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศออสเตรีย อยู่บน

ชายฝ่ังทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) และเชงิเขาชารฟ์เบริ์ก (Schafberg) เป็นเมืองที่มีชื่อเสยีงโด่งดังเกีย่วกับละครเวที

เพลง ผา่นชม โบสถแ์หง่เมอืงเซนตว์ูฟกงั (St. Wolfgang Church) โบสถเ์กา่แก่ทีถู่กตัง้จากชือ่ของนักบุญวูฟกัง ทีม่ีชวีติ

อยู่ในชว่งปลายศตวรรษที ่10 และไดแ้ยกตัวออกมาอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบแห่งนี้และท่านไดส้รา้งโบสถเ์ล็กๆ ขึน้มาหลังหนึง่ซึง่

ปัจจุบันนี้ก็ไดเ้ป็นโบสถป์ระจ าเมอืงและมีสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในยุโรป นักบุญวูฟกังไดส้รา้งโบสถแ์ห่งแรก

ขึน้ทีช่ายฝ่ังทะเลสาบวูฟกงัเซ (Wolfgangsee) ตามต านานเขาไดโ้ยนขวานลงมาจากภูเขาเพือ่ทีจ่ะหาท าเลทีต่ัง้ของโบสถ ์ 

น าทา่น ผ่านชม จตัุรสัใจกลางเมอืง (Market Square) ซึง่เป็นแหล่งทีต่ัง้ของ รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ และ 

โรงแรมเดอะไวท์เฮา้ส์อนิน์ (The White House Inn Hotel) เป็นโรมแรมทอ้งถิน่ เก่าแก่สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1878 ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบกอธคิแสนสวยงาม ตัง้อยู่รมิทะเลสาบวูฟกงัเซ 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดล าดับที่ 4 ใน 

ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบ์ูรก์ เมืองเก่าของเมืองซาลซบ์ูรก์และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่ง

ในใจกลางเมอืงทีถ่กูดูแลรักษาอย่างดีทีสุ่ดในกลุ่มประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมันดว้ยกนั ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1996  

น าทา่น ผา่นชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรยี ปัจจุบนันี้เป็น 

พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเทีย่วชมย่านเมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาส

เซส (Getreidegasse) ของเมอืงทีม่คีวามสวยงาม มรีา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และ สนิคา้แฟชัน่มากมาย  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Austria Trend Salzburg West, Salzburg, Austria หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาลสบ์ูรก์ ประเทศออสเตรยี - เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ยา่นเมอืงเกา่ - 

จตัุรสักลางเมอืง - ศาลาว่าการเมอืงอนัเก่าแก่ - เมอืงเชสเก ้บูเดโจวซิ - แท่นน า้พุอนัศกัด ิส์ทิธิแ์หง่เฮลเดน แซมซนั - 

เมอืงปราก - ปราสาทปราก - มหาวหิารเซนตว์ติสั - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชารล์ - ประตูเมอืงเก่า - ศาลาว่า

การเมอืงหลงัเกา่ - หอนาฬกิาดาราศาสตร ์                  (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงขนาดเล็กในภูมภิาค

โบฮีเมียนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) มีชือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของเขตเมอืง

เก่า ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของตัวเมืองทีม่ีคูน ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกันขา้ศกึ ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง

ดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และ

ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญโ่ดย

ยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชืน่ชม จากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน

ทรงคุณค่า ที่ไดรั้บการขนาดนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮเีม ียน” ไดร้บัการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1992 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็น

ปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเก่า (Old Town) และโบสถเ์ก่ากลางเมือง ผ่านชม จตัุรสักลาง

เมอืง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมือง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย บรเิวณเดยีวกัน 

ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยังคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลอยู่จนถงึปัจจุบนั  

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

แหล่งผลติเบยีรท์ีส่ าคัญ ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1895 ภายใตย้ี่หอ้ Budvar และเป็นถิน่ก าเนิด

ของเบยีรย์ีห่อ้ Budweiser ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังไปทัว่โลก 

น าท่าน ผ่านชม แท่นน า้พุอนัศกัด ิส์ทิธิแ์หง่เฮลเดน แซมซนั (Holy Fountain of Helden Samson) บรเิวณตัวเมอืงซึง่

อดตีเคยเป็นศูนยก์ลางทางอารยธรรมกบัตลาดเกา่แกท่ีม่มีาแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบนั ผา่นชมสิง่กอ่สรา้งต่างๆ ทีม่ลีักษณะเป็น

ตกึแถวโบราณสวยงามยิง่ใหญ ่ซึง่มคีวามอ่อนชอ้ยของศลิปะแบบเรเนซองสแ์ละบารอคผสมผสานกบัความน่าเกรงขาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนูเป็ดโบฮเีมยีน 
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น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก 

(Czech Republic) เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และ โรมแหง่อุดรทศิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี ค.ศ. 1992   

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยครสิต์ศตวรรษที ่9 ใน

สมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวหิาร

เซนตว์ติสั (St. Vitus Cathedral) อันสง่างามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์

โกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ ซึง่พระเจา้ชาร์ลที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญใน

อดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ 

น าท่าน ผ่านชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมีรา้นขายของที่ระลึก จ าหน่ายอยู่มากมาย ผ่านชม 

สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์กอธคิที่สรา้งขึ้นตัง้แต่กลาง

ครสิต์ศตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบญุทีต่ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืงทีเ่รยีงรายอยู่ตลอดแนวสะพาน   

น าท่านเดนิทางสู่ ประตูเมอืงเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า (Old 

Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นทีต่ัง้ของ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยัง

ตบีอกเวลาทุกๆชั่วโมง อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีทัง้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้

รา้นคา้แฟชั่นชัน้น า แบรนด์เนม อาท ิเช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, 

Nespresso ฯลฯ  

** อสิระอาหารค า่ เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Duo, Prague, Czech Republic หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาท์เลท 

พารน์ดอรฟ์                                (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

30 นาท)ี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ละขุนเขาหมิะแหง่ประเทศออสเตรยี  
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น าท่านเดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดไีซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอรฟ์  (McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf) เอาทเ์ล็ทแหง่แรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนด์

ชือ่ดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีใหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนด์เนม

มากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม 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 เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงเวยีนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา่ - อาคารรฐัสภา ออสเตรยี - น า้พุพลัลสั อะธนี่า - พระราชวงัเบลวี

เดยีร ์- พระราชวงัฮอฟบวรค์ - พระราชวงัเชนิบรุนน ์                (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลักของเมืองเวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม เชน่ ผา่นชม โรงละครโอเปรา่ (Opera House) ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869  

น าท่าน ผ่านชม อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจดิ ซึง่เป็นทีป่ระชุมสภาออสเตรียมา

นับตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญโ่ตทีส่ดุหลังหนึ่งบนถนนสายวง

แหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรีก ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รูปปั้น 

ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรูปปัน้เทพและทูตสวรรค์กว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศกึขนาดใหญส่ีค่ันบนหลังคา บรเิวณดา้นหนา้ 

เป็นที่ตั ้งของ น ้าพุพลัลสั อะธีน่า (Pallas Athena Fountain) อันโด่งดัง น ้ าพุนี้ เป็นผลงานการออกแบบโดย Baron 

Theophil Hansen เช่นกัน โดยมีเทพีอะธีน่ายืนเด่นเป็นสง่า เสรมิดว้ยรูปปั้นเทพและเทวดาอื่นๆอีกมากมายหลายองค์ ซึ่ง

เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการ ี 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ไดรั้บการออกแบบ และสรา้ง

ขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้หากันโดย

คั่นกลางดว้ยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม สรา้งขึ้นเพื่อเป็นทีป่ระทับของเจา้ชายยูจีนแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้น

ไดรั้บชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานทีต่ัง้ของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานศลิปะที่ดีที่สุดของเมืองเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิน้เอกของศิลปินออสเตรียตัง้แต่ยุคกลางจนถงึยุคปัจจุบัน เช่น 

ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลมิท์ Klimt ที่มีชือ่เสยีงระดับโลกและผลงานชิน้ส าคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ 

Schiele 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา 

ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13-20 สว่นหนึง่ของพระราชวังปัจจุบนัเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธบิดแีหง่ประเทศออสเตรยี ถกู

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 และมกีารต่อเตมิขยายสว่นเรือ่ยมา พระราชวังแหง่นี้เสมอืนศูนยร์วมอ านาจการปกครองทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุใน

ทวปียุโรปและเป็นศูนยร์วมประวัตศิาสตร์ชาตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซึง่ปกครองจักรวรรดิ

โรมันอันศักดิส์ทิธิ ์จักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการี สมาชกิของราชวงศ์มักจะพ านักทีพ่ระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และ 

พ านักทีพ่ระราชวังเชนิบรุนน์ในฤดูรอ้น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าทา่น เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์อฟบวรค์ซึง่มปีระวัตกิารสรา้ง

มาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง 

ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและโถงพลับพลาทีป่ระทบั ซึง่ไดรั้บ

การตกแต่งอย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถกูรายลอ้ม

ดว้ยสวนทีจ่ัดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงามตระการตา ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เม ือ่ปี 1996 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่ส่วนใด

สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Arion City Hotel Vienna, Vienna, Austria หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงเวยีนนา - โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น - โบสถเ์ซนต ์ชารล์ส ์- ถนนคารน์ทเ์นอร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืง

เวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา ซึง่พระเจา้

คาร์ลที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกข์ยากของประชาชน ต่อมาจงึเป็นศูนยร์วมจติใจของ

ชาวเมอืงจนปัจจุบนั 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนต ์ชารล์ส ์(St. Charles's Church) ในปี 1713 สมเด็จจักรพรรดชิาร์ลสท์ี ่6 แห่ง

จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิส์าบานว่าจะสรา้งโบสถเ์พื่อเป็นเกยีรตใิหแ้กนั่กบญุอุปถมัภข์องพระองคท์ีช่ือ่ชารล์ส ์โบรโ์รเมโอ อาคาร

ทีม่โีครงสรา้งแปลกตาหลังนี้เต็มไปดว้ยภาพปนูเปียกและแทน่บูชาอันวจิติรตระการตาภายใตโ้ดมอันงดงาม ซึง่มพีพิธิภัณฑข์นาด

เล็กเปิดใหบ้รกิารอยู่ภายในดว้ย โดมและหอคอยในสไตล์บารอกแบบเวยีนนาผสมผสานหนา้มุขแบบกรีกและเสาแบบโรมาเนสก ์

ซึง่ท าใหโ้บสถแ์หง่นี้กลายเป็นโบสถท์ีดู่สะดุดตาทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงเวยีนนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวียนนา เป็นย่านจ าหน่ายสนิคา้นานาชนิด อาทเิช่น 

เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกีท้ีม่ชีือ่เสยีง สนิคา้แบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย 

เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ช็อคโกแลตโมสารท์ เป็นตน้  

** อสิระอาหารกลางวนั เพ ือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

18.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR184  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีแ่ปด ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศ 

ไทย                        (-/-/-) 

00.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

01.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR980  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

21 - 28 กนัยายน 2562 

21SEP QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

22SEP QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 

27SEP QR184 VIE-DOH 18.30-00.45+1 

28SEP QR980 DOH-BKK 01.55-12.55 

46,999 46,999 46,999 9,999 33,999 

12 - 19 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยุดชดเชย) 

12OCT QR833 BKK-DOH 20.45-23.55 

13OCT QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 

18OCT QR184 VIE -DOH 18.30-00.45+1 

19OCT QR836 DOH-BKK 02.25-13.30 

52,999 52,999 52,999 9,999 39,999 

19 - 26 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

19OCT QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 

20OCT QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 

25OCT QR184 VIE -DOH 18.30-00.45+1 

26OCT QR836 DOH-BKK 02.25-13.30 

52,999 52,999 52,999 9,999 39,999 

09 - 16 พฤศจกิายน 2562 

09NOV QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 

10NOV QR059 DOH-MUC 02.10-06.30 

15NOV QR186 VIE -DOH 22.15-05.55+1 

16NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 

23 - 30 พฤศจกิายน 2562 

23NOV QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 

24NOV QR059 DOH-MUC 02.10-06.30 

29NOV QR186 VIE -DOH 22.15-05.55+1 

30NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

49,999 49,999 49,999 9,999 36,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิท 

างได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ 

เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัย ืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะ

เป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมีหอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศออสเตรยี สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็น

ผูด้ าเนนิการแทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไม่จ าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิ

ของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกดิกรณีนี้ ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามร่วมมอืไปตามวัน และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่น

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
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พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพ ือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรือ

ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธรุะสว่นตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหว่างการพจิารณาทีส่ถานทตู) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซี่ามาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมคีวิยื่นว่างชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวีซา่จะด าเนินการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะช่วย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 
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4. กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แต่วีซา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วีซา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากทา่นด าเนินการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

ค่าเสยีหายใหก้บัทา่นไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีซา่แบบปกตทิัว่ไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีซ่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีีซา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวีันคงเหลือในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงค์ที่วซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวีซา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีีซา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิดท่องเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลืออย่างนอ้ง 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัติในหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซี่า 

สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมือในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยื่นค ารอ้งใน

ครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ีซ่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัย ืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้่านได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยด์แลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ต่อจากคณะ ประกนัการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวีซา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื สว่นใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้
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3. บางสายการบนิอาจมเีงื่อนไขเกีย่วกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกนั ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงค์เพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทวัร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วีซา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก

ทา่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบั

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มีอายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัว

จดหมาย ตราประทบั (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยื่นเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งย ืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัย ืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัย ืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศออสเตรยี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แต่ทางศูนยย์ืน่วซีา่ VFS ไม่มบีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถฟรี 

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

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

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

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

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

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

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

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

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

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

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

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

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตวัผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

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

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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