
 

 

รหัสทัวร DKC1900510 

ทัวรยุโรป มิวนิค โฮเฮนชวานเกา ฟุสเซน การมิช พาเทนเคอเชน เบิรชเท
สกาเดน ซาลสบวรก ฮัลสสตัท เวียนนา 8 วัน 5 คืน (TG) 
อัลลิแอนซอารีนา สเตเดียม ปราสาทนอยชวานสไตน ยอดเขาซุกสปตเซ เหมืองเกลือเกา  

ชมสวนดอกไมมิราเบล พารนดอรฟเอาทเลท เขาชมภายในพระราชวังเชรินนบรุนน 

 

              



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.00 น.    พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร D 

ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
ในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 
 

วันที่ 2 มิวนิค – อัลลิแอนซ อารีนา สเตเดียม – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน 
– ฟุสเซน 

00.50 น.    ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 924 

06.45 น.  
 

เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย 

นําทาน ถายรูปภายนอกกับ อัลลิแอนซ อารีนา สเตเดียม สนามฟุตบอลแหงที่ 2 
ของทีมสโมสรฟุตบอลช่ือดังของมิวนิค บาเยิรนมิวนิค และ 1860มิวนิค / นําทาน
เดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ
แอลป� ที่ต้ังของ 2 ปราสาทช่ือดังแหงบาวาเรียนอยชวานสไตนและโฮเฮนชวานเกา  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย  นําทานขึ้นรถชัตเต้ิลบัสขึ้นเขาเพ่ือนําทานขึ้นชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน 
(Neuschwanstein) (หมายเหตุ : โดยปกติการเดินทางไปสูปราสาทบริการดวยรถ 
Shuttle bus  หากรถปดใหบริการดวยกรณีใดๆ จะตองใชการเดินเทาแทน หรือ
น่ังรถมา ซึ่งบริการรถมาไมรวมอยูในคาบริการ หากโดยสารขึ้น-ลงเพ่ิมทานละ
ประมาณ 10 ยูโร) ซึ่งต้ังอยูบนเนินเขาสูงท่ีสรางจากบัญชาของกษัตริยลุดวิคที่ 2  ที่
ตองการสรางปราสาทตามเทพนิยายของริชารด วากเนอร ศิลปนคนโปรดของ
พระองค นําทานชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถายรูปกับปราสาทน้ีไดดีที่สุด ซึ่ง
ความงามน้ียังทําใหปราสาทแหงน้ีเปนตนแบบที่วอลทดีสนีย ไดนํามาสรางเปน
ปราสาทในภาพยนตรการตูนและไดกลายเปนสัญลักษณของสวนสนุกดิสนียทุกแหง
ทั่วโลก / นําทานเดินทางตอสู เมืองฟุสเซน (ประมาณ 15 นาที)เมืองปลายทาง
สุดทายของถนนสายโรแมนติค ต้ังอยูในแควนบาวาเรีย 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

นําทานเขาสูที่พักโรงแรม EURO PARK หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 ฟุสเซน – การมิช พาเทนเคอเชน – ยอดเขาซุกสปตเซ – มิวนิค 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองการมิช พาเทนเคอเชน (ประมาณ 1 ช.ม.) เพื่อนําทานสู 
สถานีรถไฟซุกสปตบาหน เพื่อโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู ยอดเขาซุกสปตเซ 
ภูเขาที่สูงท่ีสุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขางทาง จนถึง
ลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทานเปลี่ยนเปนกระเชาเคเบิลคารเพื่อไต
ระดับความสูงสูระดับความสูง 2,962 เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและช่ืนชม
ความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึง
พรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย  นําทานเดินทางลงจากยอดเขาดวยเคเบิลคาร เพียงสถานีเดียวลงสูสถานีอิปเซ / นํา
ทานเดินทางกลับสู นครมิวนิค (ประมาณ 1.30 ช.ม.)นําชมนครมิวนิคเมืองหลวง
แหงเบียร ผานชมโอลิมปคปารค สนามกีฬาระดับโลกท่ีใชในการแขงขันโอลิมปก
เกมสในป 1972 นําทานชมดานนอกพระราชวังนิมเฟนบวรก สรางดวย
สถาปตยกรรมแบบบาร็อคนําทานผานเขาสูเขตเมืองเกาจตุรัสโคนิก ที่ต้ังของอาคาร
ทรงกรีกโบราณที่ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ, ประตูชัย, ยานมหาวิทยาลัยที่เกาแก, 
หอสมุดแหงชาติ,โรงละครโอเปรา, เรสซิเดนซ และภาพของโบสถเฟราเอนเคียรเช 
หลังคาทรงหัวหอมในสถาปตยกรรมแบบกอธิค 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

นําทานเขาสูที่พัก HOLIDAY INN MUNICH - SOUTH หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 มิวนิค – เบิรชเทสกาเดน – เหมืองเกลือ – ซาลสบวรก – สวนมิราเบล 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเบิรชเทสกาเดน (ประมาณ 3 ช.ม.) เจาของเสนทางดิอัลไพน
โรด 1 ใน 6 เสนทางแสนสวยและยังเปน เสนทางเกาแกที่สุดที่นักทองเท่ียวนิยมใช 
เลาะเลียบเทือกเขาแอลป� เมืองน้ีถูกกอต้ังข้ึนใหเปนศูนยกลางทางการคาและการ
สํารวจหาเกลือและสินแร /  นําทานเท่ียวชม เหมืองเกลือเกา สรางต้ังแต ค.ศ. 
1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเปนสถานที่ตองหามของบุคคลทั่วไป เน่ืองจาก
เกลือมีคาจนไดช่ือวาเปนทองคําขาว  แตในปจจุบันไดเปดใหนักทองเท่ียวไดเขา
เท่ียวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไวทุกประการ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองซาลสบวรก (ประมาณ 45 นาที) ประเทศออสเตรีย เมืองอัน
เปนบานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีช่ือเสียงกองโลก  นํา
เท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมือง
เกาศิลปะบารอคที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวร
ของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญย่ิงของ
บรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่ง
เปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of 
Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART HOTEL 
SALZBURG หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 ซาลสบวรก – ฮัลสสตัท – เวียนนา – ชมเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองฮัลสสตัท (ประมาณ 1.15 ช.ม.) เมืองริมทะเลสาบฮัลส
ตัดด ที่สวยงามและไดรับการบันทึกจากองคการยูเนสโก ใหเปน 1 ในเมืองมรดก
โลก  นําทานเดินเลนชมบรรยากาศที่สวยงามของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสูจุด



 

 

ถายรูปมุมมหาชนที่นักทองเที่ยวตองเดินขึ้นไปเก็บภาพที่มุมโคงสวยของฮัลสสตัท 
อิสระใหทานเดินเลนด่ืมด่ํากับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆตาม
อัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูปลาเทราตยาง 

บาย  ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา (ประมาณ 4.15 ช.ม.) นครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรีย  นําทานน่ังรถผานชมอาคารเกาแกบริเวณโดยรอบของถนนริงสตาเซ อาทิ 
ศาลาวาการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปรา พระราชวังหลวงฮอฟบวรก จัตุรัสมา
เรียเทเรซา  แวะถายภาพสวยๆกับ บิดาแหงเพลงวอลทซในสวนสตรัทพารค 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

นําทานเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 เวียนนา – พารนดอฟเอาทเล็ท – เวียนนา – พระราชวังเชิรนบรุนน 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู พารนดอรฟเอาทเลท (ประมาณ 45 นาที) เอาทเลทท่ีใหญ
ที่สุดในออสเตรีย ต้ังอยูบนรอยตอของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวัคและฮังการี 
ใหเวลาทานเดินเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

บาย  นําทานกลับสู กรุงเวียนนา (ประมาณ 45 นาที) นําทาน เขาชมภายในพระราชวังเช
รินนบรุนน พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสบูรกที่สรางมาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 
17 ดวยศิลปะสไตลบาร็อก นําทานเก็บภาพสวยๆของ พระราชวังเบลลวาแดร อดีต
ที่ประทับของเจาชายยูจีน แหงซาวอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูมารับใชราชวงศฮัปส
บวรก แหงออสเตรีย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นําทานเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรือเทียบเท 
 



 

 

วันที่ 7 เวียนนา – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา เพื่อผานขั้นตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตร
โดยสารตรวจหนังสือเดินทาง 

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 937 
 

วันที่ 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.20 น.  ถึงทาอากาศยานสุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

17 - 24 May 2019  54,999 54,999 53,999 15,000 9,500 

14 - 21 Jun 2019  56,999 56,999 55,999 15,000 9,500 

 

หมายเหตุ 

คาธรรมเนียมวีซา 4,000 บาท คาทิปไกด 2,500 บาท 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมี
การแยกหองพัก 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

หมายเหตุ                           

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 

** ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเลื่อนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลี่ยนแปลงต๋ัว) 

** โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 

อัตราน้ีรวม 

- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 % 

- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 

- คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ 

- คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 

- คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 
12 ช่ัวโมงตอวัน) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆตามท่ีระบุในรายการ 

- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 

  



 

 

อัตราน้ีไมรวม 

- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,500 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง เก็บพรอมสวนท่ี
เหลือ 

- คาธรรมเนียมวีซา 

- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 

- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

- คามัคคุเทศกของบริษัทฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ไมไดระบุไวในรายการเปนตน 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณที่จาย 3% (สําหรับกรณีที่ตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 

- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

        ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมคาธรรมเนียมวีซา ภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันที่
ทานไดทําการจองทัวร มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 
วันกอนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิก 

*** ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000บาท 

*** ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท 

*** ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14 วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 



 

 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวม
เดินทางในคณะไมถึง 20 ทานซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะ
ทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

ในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่สถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 

ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และ
ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็
ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไมคืนเงิน
คาทัวรทั้งหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร) 

หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 
วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับสายการ
บินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวนและ
จะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบาง
สายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง 
คาธรรมเนียมวีซาที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนที่เหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 15 วัน 

ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสาร
ปลอมในการเดินทางและสําหรับทานที่ถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางทุจริต 
หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินทั้งหมด



 

 

ที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาที่
ดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะ
ขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณี
ที่ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดย
ทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทาง
เปนหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมท้ังน้ีข้ึนอยู
กับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมหรือคาต๋ัว
เคร่ืองบินเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยัน
จดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความ
เหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 

 



 

 

หลักฐานการยื่นวีซาออสเตรีย 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตออสเตรีย)  ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวสแกนน้ิวมือ ที่ศูนยย่ืนวีซาของสถานทูต ตามวันและ
เวลานัดหมาย 

1.หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

-โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือ
เดินทาง 

-หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา  

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอรตเพียงเลมปจจุบันเทาน้ัน 

ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง (ปก) ไมตองแนบมาเพ่ือป�องกันการสูญหาย 

หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

** ในสวนของพาสปอรตเกาถามีวีซาเชงเกนท่ีเคยใชเดินทางภายใน 3 ปนับจากปจจุบัน 

วีซาอเมริกาและวีซาอังกฤษ ใหถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซา 

แนบมาดวยเพ่ือประกอบการพิจารณาวีซา ** 

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 ทาง
สถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวย 

4.หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรท่ีทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ 

5.สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานท่ีสมรสแลว 

6.สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนช่ือ 

7.สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 

8.สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว 

9.หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

-กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน 

-กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 
โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร 
พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด(ถาเปนหนังสือรับรองการทํางานที่ออกโดย
ราชการ ตองดูตัวเลขใหเปนอารบิกไมรับตัวเลขไทย) 

-กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนา
หนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษ 

-กรณีทําอาชีพอิสระ ตองทําจดหมายแนะนําตัวเองวาทําอาชีพอะไร ไดเงินมาจากอะไร (เปน
ภาษาอังกฤษ) 

-กรณีทานที่เปนแมบาน  



 

 

· หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอมแสดงสําเนา
ทะเบียนสมรส 

· หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอมแสดงสําเนา
ทะเบียนสมรสสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยา   หากไมมีบุตร
ดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเก่ียวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน    

- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางาน
และหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณ
อักษร ช้ีแจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบ้ืองตน ควรมี
ความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปน
ความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการย่ืนคํารองขอวีซาน้ี)  

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

. ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจาก
สถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตร
นักเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก 

10.หลักฐานการเงิน 

- STATEMENT หรือ สําเนาสมุดบัญชี ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน ที่แสดงถึงการ
เคล่ือนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 7 วันกอนวันยื่นวีซา) 

**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถายบุคมาไดเลย แตหากไมมีการอัพเดทตอเน่ือง หรือ
เดือนกระโดด ตองขอสเตจเมนเทาน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซา 

กรณีไมมีบัญชีสวนตัว หรือ เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ตองใหบุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เชน 
บิดา,มารดา,พี,่นอง  ทําหนังสือรับรองคาใชจายและช้ีแจงความสัมพันธโดยระบุช่ือผูออกคาใชจาย
และช่ือผูที่ถูกออกคาใชจายใหพรอมสําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออม



 

 

ทรัพยเทาน้ัน  ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชียอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 
7 วันกอนวันยื่นวีซา) 

- และเอกสารผูออกคาใชจาย 1. สําเนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ
ของผูออกคาใชจาย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน , ใบสูติบัตร 

หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซา 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน 
บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวยแตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมุด
บัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย 
ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุช่ือและความสัมพันธช้ีแจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา 

  

11.กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง) 

- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะ



 

 

เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไป
ดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ 
หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

ใบกรอกขอมูลพ้ืนฐานในการทําวีซา 

** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!! ** 

ตองกรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา 

หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

  

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 

วัน/เดือน/ปเกิด................................................. 

สถานที่เกิด.............................................. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 

วันที่ออกหนังสือเดินทาง..........................................  



 

 

วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ               โสด                 แตงงาน              แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

                           หมาย               หยา 

ที่อยูที่สามารถติดตอได ...................................................................................................................... 

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

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

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

โทรศัพท (บาน)................................................... 

มือถือ ................................................ 

อาชีพ                      เจาของกิจการ 

                             พนักงาน 

                             ประกอบอาชีพอิสระ    

                             เกษียณอายุ    

                             นักเรียน  

                             วางงาน            

                             อ่ืนๆ 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน............................................................................................. 

ที่อยูที่ทํางาน 



 

 

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

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

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

โทรศัพท (สํานักงาน)......................................................  

โทรสาร .................................................................... 

อีเมล (สํานักงาน)..........................................................   

อีเมลสวนตัว ........................................................ 

ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม........................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก……………………………… 

ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม...................................................................... 

ถาเคยโปรดระบุวันที่เขา-ออก………………………………… 

  

  

  

 


