
 

 

รหัสทัวร 1900068 
ทัวรออสเตรีย เชค  ออสเตรีย  ฮังการี  สโลวัค  8 วัน 5 คืน (TG) 
เชสกี้ครุมลอฟ   มหาวิหารเซนตวิตูส   สะพานชาลส   หอนาฬิกาดาราศาสตร   
พระราชวังเชิรนบรุนน   ลองเรือแมน้ําดานูบ 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

22.00 น.  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3เคานเตอร 
Dสายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหแกทาน 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – ฮัลลสตัทท – เมืองลินซ 
01.20 น.  บินลัดฟ�าออกเดินทางสู ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 936 

07.15 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับ
กระเป�า และ ผานตรวจศุลกากร เปนเรียบรอยแลวนําทานเดินทางสู เมืองฮัลสตัท
(HALLSTATT)หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปเดินเท่ียวชมเมืองท่ีต้ังอยู
ริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวา
เปนเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergutเขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมี
ทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรียและเปน
พื้นท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมือง
เสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บาย  นําทานออกเดินทางสู เมืองลินซ(LINZ) เปนเมืองท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของ
ประเทศออสเตรียต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบ หน่ึงในเมืองอุตสาหกรรม ท่ีสําคัญของ นําทาน
เดินเลนในเขตเมืองเกา ผานชมจัตุรัสกลางเฮาพทพลัทซ ซ่ึงลอมรอบดวยอาคารรัฐสภา
ประจําเมืองท่ีสรางข้ึนในปค.ศ.1513 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
หลังอาหารนําทานเขาสูท่ีพัก TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE ระดับ 4 
ดาวหรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 3 เมืองลินซ – เชสก้ีครุมลอฟ (เชค) – กรุงปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําทานเดินทางสู เมืองเชสก้ีครุมลอฟ(CESKYKRUMLOV) เมืองมรดกโลกอีกเมือง
หน่ึงของสาธารณรัฐเชคมีประวัติศาสตรท่ียาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนในการ
อนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา จึงไดข้ึนทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ.
1992 นําทานถายรูปดานนอกกับปราสาทเชสก้ีครุมลอฟ(CESKYKRUMLOV 
CASTLE)ท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปล่ียนมือเจาของหลาย
คร้ังหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทท่ีต้ังอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา
อิสระใหทานไดเดินชมเมืองมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศพักผอนกันตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บาย  นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) นครหลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค ดินแดนท่ีมีความ
สวยงามและโรแมนติกจนเปนท่ีเลืองลือทั่วโลก มีผูคนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตรท่ี
เต็มไปดวยสถาปตยกรรมอันหลากหลายเชน โรมันเนสกโกธิคเรเนซองส บารอค ทําให
กรุงปรากเปนเมืองที่แสดงใหเห็นถึงประวัติความเปนมาต้ังแตสมัยอาณาจักรโรมัน และ
องคการ UNESCO ไดเลือกใหเปนมรดกโลกดานวัฒนธรรมในป 1992 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน               
หลังอาหารนําทานเดินทางสูท่ีพักโรงแรมNH PRAGUE CITY  ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 
 

วันที่ 4 กรุงปราก – ปราสาทแหงปราก – มหาวิหารเซนตวิตูส – สะพานชาลส –  
หอนาฬิกาดาราศาสตร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
นําทานชม ปราสาทแหงปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทท่ีใหญท่ีสุดใน
สาธารณรัฐเชคต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําวัลตาวาอดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแหง
โบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่ทําการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นตัว
เมืองปรากท่ีอยูคนละฝم�งแมน้ํา ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ มากมาย รวมท้ัง
ยอดโบสถตางๆอีกดวยจึงท่ีมาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด นําทานชม มหาวิหาร



 

 

เซนตวิตุส(ST. VITUS CATHEDRAL) วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะแบบ
โกธิค ท่ีประดับดวยกระจกสีแบบสเตนกลาสอยางสวยงาม แลวยังเปนท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ี
ทําข้ึนในสมัยพระเจาชารลสท่ี 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย  นําทานเดินชม สะพานชาลส ท่ีสรางทอดขามแมน้ําวัลตาวา สรางข้ึนในศตวรรษท่ี 
14  ถือวาเปนสัญลักษณของกรุงปรากท่ีนักทองเท่ียวจดจําไดมากท่ีสุด นําทานเดินตอไป
ยัง เขตเมืองเกา (OLD TOWN SQUARE) ท่ีต้ังของ หอนาฬิกาดาราศาสตร ท่ีเกาแก
ท่ีสุดในโลกท่ียังใชงานไดอยูจริง ใหทานเดินเลนชมบรรยากาศอันสวยงามบริเวณจัตุรัสท่ี
มีรานคาแบรนดเนม รานเคร่ืองแกว  รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ รานไอศกรีม
มากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
หลังอาหารนําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม NH PRAGUE CITY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 กรุงปราก – เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชิรนบรุนน – ถนนริงสตาเซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก                       

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ท่ีม่ังค่ังดวย
ศิลปะและการดนตรีระดับโลกช่ือเสียงน้ีเปนผลมาจากนักประพันธบทเพลงวอลทผู
ย่ิงใหญท่ีไดใชชวงชีวิตท่ีเวียนนาและสรางผลงานฝากไวท่ีน่ี เชน โวลฟกัง อามาเดอุส โม
ซารท และลุดวิกฟนเบโธเฟ�น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานถายรูปดานนอกกับ พระราชวังเชรินนบรุนน พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับส
บูรกที่สรางมาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 17 ดวยศิลปะสไตลบาร็อก และตกแตงภายนอก
ดวยสีเหลือง ซ่ึงเปนสไตลท่ีโปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาผูย่ิงใหญท่ีครอง
อํานาจอยางยาวนานถึง 40 ป/ นําทานน่ังรถผานชมอาคารเกาแกบริเวณโดยรอบของ 
ถนนริงสตาเซ อาทิ ศาลาวาการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปรา พระราชวังหลวงฮอฟ
บวรก จัตุรัสมาเรียเทเรซา  แวะถายภาพสวยๆกับ บิดาแหงเพลงวอลทซในสวนสตรัท



 

 

พารค 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

หลังอาหารนําทานเขาสูท่ีพักโรงแรมAUSTRIA TREND LASSALLE ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 6 เวียนนา – บูดาเปสต (ฮังการี) – ลองเรือแมน้ําดานูบ –  
บราติสลาวา(สโลวัค) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
นําทานเดินทางตอสู เมืองบูดาเปสต (BUDAPEST) นครหลวงแหงสาธารณรัฐฮังการี 
ดินแดนแหงความภาคภูมิใจของชนเผาแม็กยาร ท่ีมีอารยธรรมอันย่ิงใหญต้ังแตสมัยโรมัน 
โดยตัวเมืองมีแมน้ําดานูบไหลผาน ทําใหถูกแบงออกเปนสองฝم�ง คือฝم�งปราสาท ท่ีเรียกวา 
“บูดา” และฝم�งเมืองใหมท่ีขยายออกมา เรียกวา “เปสต” ซ่ึงเปนท่ีมาของคําวา 
“บูดาเปสต”  / นําทานไปยัง ฮีโรสแควร(HERO SQUARE) สถานท่ีแหงน้ีเปนลานโลง
กวางขนาดใหญ ท่ีมีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ต้ัง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร/ นําทานสู ป�อมปราการชาวประมง จุดชมวิวเหนือ
เมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแมน้ําดานูบไดอยางดี หลังจาก
น้ันนําทาน ลองเรือแมน้ําดานูบ แมน้ําสายสําคัญของทวีปยุโรป ที่มีความยาวมากกวา 
2,800 กิโลเมตร ใหทานไดเพลิดเพลินกับสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม ท่ีเรียงรายริมสองฝم�ง
แมน้ํา  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวา
เกีย และเปนเมืองใหญท่ีสุดของประเทศ ต้ังอยูบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
หลังอาหารนําทานเขาสูท่ีพัก AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 7 กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – พารนดอฟเอาทเลท – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําทานเดินทางสู พารนดอรฟเอาทเลท (PARNDORF OUTLET) เอาเล็ตขนาดใหญ
กวา130 รานคา อิสระใหทานชอปปم�งจุใจกับสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัยอาทิเชน 
Armani,Bally,Burberry,Gucci,HugoBoss,Lacoste,Prada,Samsoniteและ
แบรนดช้ันนําอ่ืน ๆ อีกมากมาย / นําทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา TAX  REFUND  คืนภาษีกอนการเช็คอิน 

14.35 น.  บินลัดฟ�าออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 937  
 

วันที่ 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
05.35 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

26 Apr - 03 May 2019 55,999  55,999 54,999 17,000 12,000 
28 Apr - 05 May 2019 55,999  55,999 54,999 17,000 12,000 

24 - 31 May 2019 54,999  54,999 53,999 17,000 12,000 
21 - 28 Jun 2019 55,999  55,999 54,999 17,000 12,000 

 
หมายเหตุ  (ยังไมรวมคาวีซา 4,000-บาทและคาทิปอีก 2,500- บาท) 
*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต่ํากวา2 ป ไมรวมวีซา ทานละ 17,000 บาท*** 

  



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม
น้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 
 
หมายเหตุ 
**อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
**ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึง
ความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 
 
อัตราน้ีรวม 
- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 % 
- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
- คาโรงแรมที่พักตามท่ีระบุในรายการ 
- คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
- คารถรับ – สงระหวางนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
- คาวีซาในกลุมเชงเกน 
- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมได
ระบุไวในรายการเปนตน 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,500 บาทตอทาน ตลอดการเดินทางขอเก็บรวมในสวนท่ีเหลือ 
- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 
- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 
 
การจองและชําระเงิน 
ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันหักคามัดจํา 20,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วันหักคามัดจํา 30,000 บาท 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางใน
คณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ทานตองการ 
ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบ
ตามที่สถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสงมอบเอกสาร
ประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 



 

 

ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทาน
จะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตามทานไม
สามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยัง
ประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การ
บิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร) 
หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วัน
ทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับสายการบินหรือ
หากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวนและจะทําการคืน
ใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไม
สามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง คาธรรมเนียมวีซาท่ีทาง
สถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วัน 
ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอม
ในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะ
หลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานได
ชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการตาม
กฎหมาย 
สําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอ
ดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี



 

 

ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัท
ฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจาก
ทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจง
ลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 
3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
ขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 
  
หลักฐานการย่ืนวีซาออสเตรีย 
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตออสเตรีย)  ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน ผูย่ืน
คํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวสแกนน้ิวมือ ท่ีศูนยย่ืนวีซาของสถานทูต ตามวันและเวลานัด
หมาย 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 
- โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหากนับแลว
ต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมท่ีกองหนังสือเดินทาง 
- หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา  
** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอรตเพียงเลมปจจุบันเทาน้ัน 
ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง (ปก) ไมตองแนบมาเพื่อป�องกันการสูญหาย 
หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 
** ในสวนของพาสปอรตเกาถามีวีซาเชงเกนท่ีเคยใชเดินทางภายใน 3 ปนับจากปจจุบัน 
วีซาอเมริกาและวีซาอังกฤษ ใหถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซา 
แนบมาดวยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซา ** 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป เนนหนาใหญ  (ขนาดรูปหนาเทากับใน 
หนังสือเดินทาง)  



 

 

- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก ** 
3. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป 
- ใชสําเนาสูติบัตร 
- หากเด็กอายุมากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูต
ขอสําเนาสูติบัตรดวย 
4. หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดท้ังเบอรท่ีทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ 
5. สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานท่ีสมรสแลว 
6. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีทานท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. สําเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีทานท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
8. สําเนาใบหยา กรณีทานท่ีหยาแลว 
9. หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 
- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดย
ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปท่ีเริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลา
และ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด(ถาเปนหนังสือรับรองการทํางานท่ีออกโดยราชการ ตองดูตัวเลข
ใหเปนอารบิกไมรับตัวเลขไทย) 
- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนา
หนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษ 
- กรณีทําอาชีพอิสระตองทําจดหมายแนะนําตัวเองวาทําอาชีพอะไร ไดเงินมาจากอะไร (เปน
ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีทานท่ีเปนแมบาน  
· หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียน
สมรส 



 

 

· หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียน
สมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ท้ังน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยา   หากไมมีบุตร
ดวยกัน ควรคัดหนังสือช้ีแจงเก่ียวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน    
- กรณีทานท่ีวางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและ
หลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ช้ีแจง
การรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด 
หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธ
การย่ืนคํารองขอวีซาน้ี)  
- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจาก
สถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน 
กรณีเปนเด็กเล็ก 
10.  หลักฐานการเงิน 
- สําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของ
บัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 15 วันกอนวันย่ืนวีซา) 
**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถายบุคมาไดเลย แตหากไมมีการอัพเดทตอเน่ือง หรือเดือน
กระโดด ตองขอสเตจเมนเทาน้ัน!!! 
หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซา 
กรณีไมมีบัญชีสวนตัว หรือ เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ตองใหบุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เชน บิดา
,มารดา,พี่,นอง  ทําหนังสือรับรองคาใชจายและช้ีแจงความสัมพันธโดยระบุช่ือผูออกคาใชจายและช่ือผูท่ี
ถูกออกคาใชจายใหพรอมสําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน  ท่ี
แสดงถึงการเคล่ือนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 15 วันกอนวันย่ืนวีซา) 
และเอกสารผูออกคาใชจาย 1. สําเนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธของผู
ออกคาใชจาย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน , ใบสูติบัตร 
หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซา 
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน บัญชี
เงินฝากประจํา เปนตน 
- กรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวยแตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชี



 

 

การเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝ�ายท่ีมี
การเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุช่ือและความสัมพันธช้ีแจงตอสถานทูตเปน
ลายลักษณอักษรดวย 
*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ท้ังน้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา 
11. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง) 
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตร
ดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมช้ีแจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองท่ีไปดวยและ
ยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�าย
ใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
  
 
 
 
 
 



 

 

ใบกรอกขอมูลพื้นฐานในการทําวีซา 
** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!! ** 
ตองกรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพื่อความสะดวกในการขอวีซาหากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทาง
บริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 
  
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว 
.......................................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด............................................................................................................................................... 
สถานที่เกิด....................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง....................................................................... 
วันท่ีออกหนังสือเดินทาง........................................................................  
วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง............................................................... 
สถานภาพ           โสด             แตงงาน           แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
                       หมาย           หยา 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย...................................................................... 
โทรศัพท (บาน)................................................................... 
มือถือ .................................................................................. 
อาชีพ                     เจาของกิจการ  
                            พนักงาน 
                            ประกอบอาชีพอิสระ    
                            เกษียณอายุ    
                            นักเรียน  
                            วางงาน            
                            อ่ืนๆ 
 



 

 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน 
...................................................................................................................... 
ท่ีอยูท่ีทํางาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท (สํานักงาน)....................................................................................  
โทรสาร ......................................................................................................... 
อีเมล (สํานักงาน)..........................................................................................  
อีเมลสวนตัว ................................................................................................. 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม.................................................................. 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก………………………………........................................................................ 
ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม.................................................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก…………………………………...................................................................... 
  

 


