
 

 

รหัสทัวร ZET1901543 

ทัวรเยอรมัน ออสเตรีย เช็ก ยุโรปตะวันออก [เลสโก เมอรคิวร่ี] 
8 วัน 5 คืน (QR) 
ปราสาทนอยชวานสไตน   ปราสาทโฮเฮ็นชวาน เกา   เมืองอินสบรูค ประเทศ
ออสเตรีย   ถนนมาเรียเทเรซา   หอคอยประจําเมือง   เสาอันนาเซาเลอ   
หลังคาทองคํา  หมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท   เมืองเซนตวูฟกัง    
 

 
 



 

 

โบสถแหงเมืองเซนตวูฟกัง   จัตุรัสใจกลางเมือง   โรงแรมเดอะไวทเฮาสอินน   
เมืองซาลซบูรก   บานเกิดโมสารท   ถนนเก็ตเตรียกาสเซส   ปราสาทครุมลอฟ   
ยานเมืองเกา   จัตุรัสกลางเมือง   ศาลาวาการเมืองอันเกาแก    
เมืองเชสเก บูเดโจวิซ   แทนน้ําพุอันศักด์ิสิทธิ์แหงเฮลเดน แซมซัน   เมืองปราก   
ปราสาทปราก   มหาวิหารเซนตวิตัส   ยานชางทองโบราณ   สะพานชารล   
ประตูเมืองเกา   ศาลาวาการเมืองหลังเกา   หอนาฬิกาดาราศาสตร 
 
วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร    (-/-/-) 
17.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร 
Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

20.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR833     

** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** 

เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน

นานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - 
เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน - ปราสาท
โฮเฮ็นชวาน เกา - เมืองอินสบรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซา - 
หอคอยประจําเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคํา            (-/L/-) 

01.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมือง
มิวนิก ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR059      



 

 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
07.00 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมือง

มิวนิก ประเทศเยอรมัน 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู  เมืองโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) (ใช เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองเล็กๆแสนสวยงามบริเวณเขตชายแดน
ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรีย ดวย
การเปนปลายทางของ "เสนทางสายโรแมนติก" ที่ไดรับฉายาวา Village of the 
king's Castles เพราะเปนที่ต้ังของปราสาทแสนสวยงามทั้งสอง 

 นําทาน เขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) เปน
ตนแบบของการสรางปราสาทเทพนิยายแหงเจาหญิงนิทรา สรางขึ้นโดยพระเจาลุด
วิกที่ 2’ แหงรัฐบาวาเรีย ในสมัยน้ันประเทศเยอรมันยังไมไดรวมกันเปนประเทศ
อยางในปจจุบัน เปนรัฐเล็กๆตางปกครองตนเอง มีกษัตริยของตัวเอง กษัตริยลุด
วิกทรงขึ้นครองราชยตั้งแตพระชนมายุเพียง 18 ชันษา เปนกษัตริยอารมณศิลป� 
สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกวาจะสนใจปกครองบานเมือง ทรงนิยม
สรางปราสาท หลงไหลในตํานานพื้นบานเกี่ยวกับเทพ และชื่นชอบอุปรากรของริ
ชารด วากเนอร (Richard Wagner) เปนชีวิตจิตใจ ผูซึ่งเปนแรงบันดาลใจใน
การสรางใหเปนไปตามบทประพันธเร่ืองอัศวินหงษ (Swan Knight Lohengrin) 
ไมไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาถึงจะมองเห็น
ปราสาทสูงเดนมีสีเหลือง ตั้งอยูบนเนินเขา มีช่ือวา ปราสาทโฮเฮนชวานเกา  

 นํ า ท า น  ถ า ย รู ป เป น ที่ ร ะ ลึ ก  กั บ  ป ร า ส า ท โ ฮ เฮ็ น ช ว า น เก า 
(Hohenschwangau Castle) ซึ่งโปรดใหสรางขึ้นเพื่อใชเปนพระราชวังฤดู
รอนโดยพระเจาแม็กซิมิเลียนที่สอง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจาลุดวิกที่ 
2 น่ันเอง เจาชายลุดวิกในวัยเยาวทรงประทับอยูที่ปราสาทน้ีอยางมคีวามสุข จึงได
แรงบันดาลใจที่จะสรางปราสาทของพระองคเองขึ้นบาง คือปราสาทนอยชวานส
ไตน กลาวคือปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คือปราสาทของผูเปนพอ สวนปราสาทนอย
ชวานสไตนคือปราสาทของลูกน่ันเอง 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูขาหมู
เยอรมัน  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 ** การเดินทางขึ้น และ ลง เพ่ือเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน สามารถ

เดินทางได 2 วิธี คือ โดยรถบัส และ โดยรถมา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงการเดินทางขึ้น และ ลง ไดตามความเหมาะสม โดยสามารถ
เปลี่ยนเปนวิธีใดวิธีหนึ่งได เนื่องจาก รถบัสจะ ปด ใหบริการในชวงฤดูหนาว 
หรือ ชวงที่มีหิมะ ดังนั้นคณะจําเปนตองเดินทางโดยรถมา เปนการทดแทน 
และ ในบางกรณีคิวขึ้น หรือ ลง ยาว ซึ่งอาจสงผลใหคณะเดินทางขึ้น และ ลง 
ปราสาทฯ ไมทันเวลาที่กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําคณะเดินเทาขึ้น 
และ ลง แทน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใด
สวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปน
สําคัญ ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองอินสบรูค (Innsbruck) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เมืองเล็กๆในออมกอดแหงภูเขาหิมะ เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปน
เมืองเอกดานการทองเที่ยวของ ประเทศออสเตรีย (Austria) ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา
อิน ซึ่งคําวาอินสบรูคน้ัน แปลวา สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัว
อยูระหวางเทือกเขาแอลป� 



 

 

 นําทานเดินทางสู ถนนมาเรียเทเรซา (Maria Theresa Street) ถนนคนเดิน
แหงมนตรเสนหที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารบานเรือนเกาแกสีลูกกวาด เชื่อม
ระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปปم�งสมัยใหม เปนที่ตั้งของ หอคอยประจําเมือง 
(City Tower) และ เสาอันนาเซาเลอ (St. Anne’Column) ตั้งสูงเดนเปนสงา
บนถนนสายน้ี เปนเสาอนุสรณที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกที่ชาวทิโรลสามารถรบชนะพวก
บาวาเรียไดในสงครามสแปนิช ในป 1703 บนยอดเปนรูปปم�นพระแมแอนนาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เสมือนเปนเทพคุมครองโบสถและแควนทิโรล นักบุญที่ยืนเหยียบมังกร
คือ St. George นับวาเปนสัญลักษณและเปนสูญรวมความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันของแควนทิโรล 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หลังคาทองคํา (Golden Roof) เปนสัญลักษณ
สําคัญของเมืองอินสบรูค ตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิฟรีดริช 
(Friedrich) ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครอง
แควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิแม็กซซิมิเลียน (Maximilian) ทรงปรับเปลี่ยนหลังคา
ทองคําใหเปนสไตลโกธิก ผสมบาโรค และไดทรงตกแตงสวนของหลังคาที่ยื่น
ออกมาจากระเบี ยงด วยทองคํ าแท  จํ านวน 2 ,738 แผน  เพื่ อ ใช เป นที่
ทอดพระเนตรเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสดานหนาที่ประทับ ปจจุบัน
หลังคาทองคํา กลายเปนสํานักงานการประชุมอัลไพนนานาชาติ 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่ พัก Hotel Ramada Innsbruck Tivoli, Innsbruck, 

Austria หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองอินสบรูค - เมืองฮัลสตัท - หมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเซนตวูฟ
กัง - โบสถแหงเมืองเซนตวูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง - โรงแรมเดอะไวท
เฮาสอินน - เมืองซาลซบูรก - บานเกิดโมสารท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส             

            (B/-/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
30 นาที) เมืองทองเที่ยวเล็กๆของ ประเทศออสเตรีย เปนเมืองที่ไดรับการ
กลาวถึงวา เปนเมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เปนที่ตั้งของ หมูบาน
มรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) อายุกวา 4,500 ป ต้ังอยูริมทะเลสาบโอบลอม
ดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยูทางฝم�งตะวันตก
เฉียงใต ของทะเลสาบฮั ลสตั ท  (Lake Hallstatt) หรือ  ฮั ลสตัท เทอร  ซี  
(Hallstatter See) ท ะ เล ส า บ ใ น เข ต ภู มิ ภ า ค ซ า ล ซ คั ม เม อ ร กุ ท 
(Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตรที่สําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศ
ออสเตรีย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท ที่มี
เทือกเขาเปนองคประกอบอยูดานหลังเปนภาพที่ถูกเผยแพรมากที่สุดของประเทศ
ออสเตรีย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองเซนตวูฟกัง (St. Wolfgang) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
45 นาที) เปนเมืองทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ชื่อของเมืองน้ีตั้งตามชื่อ
นักบุญวูฟกังแหงโรเกนเบิรก ตั้งอยูในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศออสเตรีย 
อยูบนชายฝم� งทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) และเชิงเขาชารฟ เบิ รก 
(Schafberg) เปนเมืองที่มีชื่อเสียงโดงดังเกี่ยวกับละครเวทีเพลง ผานชม โบสถ
แหงเมืองเซนตวูฟกัง (St. Wolfgang Church) โบสถเกาแกที่ถูกตั้งจากชื่อ
ของนักบุญวูฟกัง ที่มีชีวิตอยูในชวงปลายศตวรรษที่ 10 และไดแยกตัวออกมาอยู
บริเวณริมทะเลสาบแหงน้ีและทานไดสรางโบสถเล็กๆ ข้ึนมาหลังหน่ึงซึ่งปจจุบันน้ีก็
ไดเปนโบสถประจําเมืองและมีสถาปตยกรรมที่โดดเดนมากที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป 
นั ก บุ ญ วู ฟ กั ง ได ส ร า ง โบ สถ แ ห ง แ รก ขึ้ น ที่ ช าย ฝم� ง ท ะ เล ส าบ วู ฟ กั ง เซ 
(Wolfgangsee) ตามตํานานเขาไดโยนขวานลงมาจากภูเขาเพือ่ที่จะหาทําเลที่ตั้ง
ของโบสถ  
นําทาน ผานชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซึ่งเปนแหลงที่ตั้งของ 
รานคา รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และ โรงแรมเดอะไวทเฮาสอินน (The 
White House Inn Hotel) เปนโรมแรมทองถิ่น เกาแกสรางเมื่อป ค.ศ. 1878 
ดวยสถาปตยกรรมแบบกอธิคแสนสวยงาม ตั้งอยูริมทะเลสาบวูฟกังเซ 
นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก (Salzburg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 
นาท)ี เปนเมืองที่ใหญที่สุดลําดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เปนเมือง
หลวงของรัฐซาลซบูรก เมืองเกาของเมืองซาลซบูรกและสถาปตยกรรมบาโรกเปน
หน่ึงในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอยางดีที่สุดในกลุมประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน
ดวยกัน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996  
นําทาน ผานชม บานเกิดโมสารท (House of Wolfgang Amadeus 
Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปจจุบันน้ีเปน พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติ
ของโมสารทและครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมยานเมืองเกา เลือกซื้อสินคาบน 
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงาม มี
รานคาจําหนายของท่ีระลึก และ สนิคาแฟช่ันมากมาย  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 



 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Austria Trend Salzburg West, 
Salzburg, Austria หรือเทียบเทา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

วันที่สี่ เมืองซาลสบูรก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้  ครุมลอฟ ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ยานเมืองเกา - จัตุรัสกลางเมือง - 
ศาลาวาการเมืองอันเกาแก - เมืองเชสเก บูเดโจวิซ - แทนนํ้าพุอันศักดิ์สิทธิ์
แหงเฮลเดน แซมซัน - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนตวิตัส - 
ยานชางทองโบราณ - สะพานชารล - ประตูเมืองเกา - ศาลาวาการเมือง
หลังเกา - หอนาฬิกาดาราศาสตร                  

            (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตของ 



 

 

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีช่ือเสียงจากสถาปตยกรรม และ
ศิลปะของเขตเมืองเกา ดวยทําเลที่ตั้ งของตัวเมืองที่มีคู น้ําลอมรอบ ทําให
กลายเปนปราการที่สําคัญในการป�องกันขาศึก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการ
ปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ. 1963 ไดรับการ
ประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ. 1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาท
ครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาช่ืนชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน 
มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ที่ไดรับการ
ขนาดนามวา “ไขมุกแหงโบฮีเมียน” ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1992 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จาก
บริเวณรอบนอกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปน ยานเมือง
เกา (Old Town) และโบสถเกากลางเมือง ผานชม จัตุรัสกลางเมือง (Center 
Square) แสนสวยงาม รายลอมดวยสถาปตยกรรมเกาแกของเมือง เปนที่ตั้งของ
รานคามากมาย บริเวณเดียวกัน ผานชม ศาลาวาการเมืองอันเกาแก (City 
Hall) และยังคงเปนที่ทําการของหนวยงานรัฐบาลอยูจนถึงปจจุบัน  
นําทานเดินทางสู เมืองเชสเก บูเดโจวิซ (Ceske Budejovice) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ไดชื่อวา เปนแหลงผลิตเบียรที่สําคัญ ท่ีสุดแหง
หน่ึงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแตป ค.ศ. 1895 ภายใตยี่หอ Budvar และ
เปนถิ่นกําเนิดของเบียรยี่หอ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
นําทาน ผานชม แทนนํ้าพุอันศักดิ์สิทธิ์แหงเฮลเดน แซมซัน (Holy Fountain 
of Helden Samson) บริเวณตัวเมืองซึ่งอดีตเคยเปนศูนยกลางทางอารยธรรม
กับตลาดเกาแกที่มีมาแตโบราณกาลจวบจนปจจุบัน ผานชมสิ่งกอสรางตางๆ ที่มี
ลักษณะเปนตึกแถวโบราณสวยงามยิ่งใหญ ซึ่งมีความออนชอยของศิลปะแบบเรเน
ซองสและบารอคผสมผสานกับความนาเกรงขาม 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูเปด
โบฮีเมียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองปราก (Prague) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
เมืองหลวงของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองซึ่งไดสมญา
นามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และ โรมแหงอุดรทิศ ไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1992   
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สราง
ขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหง
ราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ. 
1918 ผานชม มหาวิหารเซนตวิตัส (St. Vitus Cathedral) อันสงางามดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่
ใหญที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ. 1344 
ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4, พระเจา
เฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเล่ียนที่ 2 เปนตน 



 

 

นําทาน ผานชม ยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของ
ที่ระลึก จําหนายอยูมากมาย ผานชม สะพานชารล (Charles Bridge) 
สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตลกอธิคที่สรางขึ้นตั้งแต
กลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่
ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยู
ตลอดแนวสะพาน   
นําทานเดินทางสู ประตูเมืองเกา (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ 
ผานชม ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ. 
1338 เปนที่ตั้ งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตางๆมากมาย
ในยานประตูเมืองเกา มีทั้งสินคาของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งรานคาแฟชั่นชั้นนํา 
แบรนด เนม อาทิ  เชน  Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , 
Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Duo, Prague, Czech Republic หรือ
เทียบเทา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - 
แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท พารนดอรฟ            (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย 
(Austria) (ใช เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ) ผานชมเสนทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่ อันเขียวชอุมของป�าไมและขุนเขาหิมะแหง
ประเทศออสเตรีย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท พารนดอรฟ 
(McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf) เอาทเล็ทแหงแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน 
สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือกมากมายอยางจุใจ เชน รองเทา 
เสื้อผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมาย ใหทานไดชอป
ปم� ง สิ น ค าแบ รน ด เน ม  อ าทิ  Bally , Burberry , Calvin Klein, Camel, 
Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The 



 

 

North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, 
Versace ฯลฯ  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Arion City Hotel Vienna, Vienna, Austria หรือ
เทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันที่หก เมืองเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา - อาคารรัฐสภา 

อ อ ส เต รี ย  - นํ้ า พุ พั ล ลั ส  อ ะ ธี น า  - พ ร ะ ร า ช วั ง เบ ล วี เดี ย ร  - 
พระราชวังฮอฟบวรค - พระราชวังเชินบรุนน    (B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ผานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสนทางทองเที่ยวสายหลัก
ของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมอันเกาแกงดงาม เชน 
ผานชม โรงละครโอเปรา (Opera House) ที่สรางขึ้นในชวง ค.ศ. 1863-
1869  
นําทาน ผานชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคาร
สุดบรรเจิด ซึ่งเปนที่ประชุมสภาออสเตรียมานับตั้งแตศตวรรษที่ 19 ในชวงเวลา
การปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ โยเซฟ เปนอาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบน
ถนนสายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคาร



 

 

หลังน้ีในรูปแบบสถาปตยกรรมฟم�นฟูกรีก ดวยเสาตนใหญ รูปปم�น ภายนอกอาคาร
ตกแตงดวยรูปปم�นเทพและทูตสวรรคกวา 100 องค รวมถึงรถมาทําศึกขนาดใหญ
สี่คันบนหลังคา บริเวณดานหนา เปนที่ตั้งของ นํ้าพุพัลลัส อะธีนา (Pallas 
Athena Fountain) อันโดงดัง น้ําพุ น้ีเปนผลงานการออกแบบโดย Baron 
Theophil Hansen เชนกัน โดยมีเทพีอะธีนายืนเดนเปนสงา เสริมดวยรูปปم�น
เทพและเทวดาอ่ืนๆอีกมากมายหลายองค ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเขตแควนตางๆ 
ของจักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี  
นํ าท าน  ถ ายรูป เป นที่ ระลึก  กับ  พระราชวังเบลวี เดี ยร  (Belvedere 
Palace) พระราชวังแหงน้ีไดรับการออกแบบ และสรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 18 
ตัวพระราชวังประกอบดวยพระตําหนัก 2 สวนในรูปแบบสถาปตยกรรมร็อคโคโค 
หันหนาเขาหากันโดยคั่นกลางดวยสวนสวยที่ตกแตงอยางงดงาม สรางขึ้นเพ่ือเปน
ที่ประทับของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทัพในการตอสูจนไดรับชัยชนะจาก
การคุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังเปนสถานที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของเมืองเวียนนา โดยจัด
แสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปนออสเตรียตั้งแตยุคกลางจนถึงยุคปจจุบัน เชน 
ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้น
สําคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวรค (Hofburg Palace) 
เปนอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13-20 
สวนหน่ึงของพระราชวังปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีแหง
ประเทศออสเตรีย ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 และมีการตอเติมขยายสวนเร่ือยมา 
พระราชวังแหงน้ีเสมือนศูนยรวมอํานาจการปกครองที่ยิ่งใหญที่สุดในทวีปยุโรป
และเปนศูนยรวมประวัติศาสตรชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของ
ราชวงศฮอฟบวรค ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย 
และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศมักจะพํานักที่พระราชวังแหงน้ีในฤดู
หนาว และ พํานักทีพ่ระราชวังเชินบรุนนในฤดูรอน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทาน เขาชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schonbrunn 
Palace) แห งราชวงศ ฮอฟบวรค ซึ่ งมี ป ระวัติ ก ารสร างมาตั้ งแต ก ลาง
คริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หอง ในระหวางป ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่ง
ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในประเทศ
ฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน ถูกรายลอมดวยสวนที่จัดตกแตงประดับ
ประดา จากตนไม ดอกไมตามฤดูกาล ไดอยางสวยงามตระการตา ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป 
1996 ** รอบของการเขาชมอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรยีบรอยแลวทั้งหมด ** 

คํ่า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 นําคณะเขาสูที่พัก Arion City Hotel Vienna, Vienna, Austria หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เจ็ด เมืองเวียนนา - โบสถเซนต สตีเฟ�น - โบสถเซนต ชารลส - ถนนคารนทเนอร 

- ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ทา
อากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร      (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ถายรูปเปนที่ ระลึก กับ  โบสถ เซนต  สตี เฟ�น  (St. Stephen’s 
Cathedral) สัญลักษณของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน ตอมาจึงเปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองจนปจจุบัน 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนต ชารลส (St. Charles's Church) 
ในป 1713 สมเด็จจักรพรรดิชารลสที่ 6 แหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิสาบานวา
จะสรางโบสถเพ่ือเปนเกียรติใหแกนักบุญอุปถัมภของพระองคที่ช่ือชารลส โบรโรเม
โอ อาคารที่มีโครงสรางแปลกตาหลังน้ีเต็มไปดวยภาพปูนเปยกและแทนบูชาอัน



 

 

วิจิตรตระการตาภายใตโดมอันงดงาม ซึ่งมีพิพิธภัณฑขนาดเล็กเปดใหบริการอยู
ภายในดวย โดมและหอคอยในสไตลบารอกแบบเวียนนาผสมผสานหนามุขแบบ
กรีกและเสาแบบโรมาเนสก ซึ่งทําใหโบสถแหงน้ีกลายเปนโบสถที่ดูสะดุดตาที่สุด
แหงหน่ึงในเมืองเวียนนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู ถนนคารนทเนอร (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา 
เปนยานจําหนายสินคานานาชนิด อาทิเชน เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ที่มีชื่อเสียง 
สินคาแบรนดเนม Louis Vitton, Gucci รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเสื้อ
แฟชั่นวัยรุนทันสมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อคโกแล
ตโมสารท เปนตน  
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือก
ซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร 

18.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร 
โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR184  

** ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 



 

 

วันที่แปด ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย      (-/-/-) 

00.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตฮิาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** 
เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
01.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย 

โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR980  
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

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 ตุลาคม 
2562 

(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 และ วัน
ออกพรรษ / 14 ต.ค. 

วันหยุดชดเชย) 

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 ตุลาคม 
2562 

(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

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 พฤศจิกายน 
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 พฤศจิกายน 
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 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทาน

ละ ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช

หนังสือเดินทางเพ่ือเดินท 
างได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ 
สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้น

ระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืน
เงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 



 

 

 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

15,000 บาท ** 
 

** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 

หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) ** 

 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar 

Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมี



 

 

น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 
ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.) 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ
จริงอีกครั้ง  

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน

ไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไม



 

 

ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจาย
ในวันที่ย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาทีข่องบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไป
ดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนัน้) 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 



 

 

เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 
หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  



 

 

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง



 

 

ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณี



 

 

บิดาและมารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 



 

 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ



 

 

อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  



 

 

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืน
วีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา

หนังสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สา
มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแต

บญัชีบริษัท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดา
มารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 



 

 

ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น 
โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกบัผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรบัรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 
สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวีซา VFS ประเทศออสเตรีย อาคารสีลมคอม

เพล็กซ ช้ัน 15 ถนนสีลม 
ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรับรอง แตทางศูนยยื่นวีซา VFS ไมมีบริการประทับตราที่จอดรถฟรี 
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS / รถไฟฟ�าใตดิน MRT สถานีสีลม 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) .................................................................. 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส โสด     สมรส         หยา         หมาย         แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายกุรุณาระบดุวย .................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................... 
 
 
 



 

 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
 

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลาง
ในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


