
 

 

รหัสทัวร ZET1902533 
ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ซุกสปตเซ]  
8 วัน 5 คืน (TG) 
พิพิธภัณฑ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ - พระราชวงัเรสซิเดนซ มวินิค - ถนนแมก็ซิมิ
เลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปราเฮาซ - ศาลาวาการเมืองมิวนิก - 
มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา 
สถานีรถไฟไอบเซ เพ่ือเดินทางโดยรถไฟไตเขาขึ้นสู สถานีซุกสปตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน - 
ข้ึนสูยอดเขาโดยกระเชาไฟฟ�าเกรเชอร จากสถานีซุกสปตพลาส สูสถานีซุกสปตเซ - ยอดเขา
ซุกสปตเซ - สถานีกระเชาไฟฟ�าซุกสปตเซ เพ่ือเดินทางกลับลงสู สถานีไอบเซ โดยกระเชาไฟฟ�า
เกรเชอร - เมืองซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย - บานเกิดโมสารท - ถนนเกต็เตรียกาสเซส     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    (-/-/-) 
21.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สาย
การบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั - เมือง
มิวนิค - พิพิธภัณฑ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ - พระราชวังเรสซิเดนซ 
มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จตุัรัสมาเรียนพลัทซ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปรา
เฮาซ - ศาลาวาการเมอืงมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซน - ปราสาท
นอยชวานสไตน - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา                   (-/-/D)      

00.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมือง
มิวนิก ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที ่TG924 
(เท่ียวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 
 
 
 
 
07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิก 

ประเทศเยอรมัน  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค (Munich) หรือในภาษาเยอรมันวา มึนเชิน 
(Munchen) เปนเมืองที่อยูทางใตของ ประเทศเยอรมัน (Germany) และเปน
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ถือเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศรองจาก
เมืองเบอรลินและเมืองฮัมบวรค เปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังท่ีสุดของทวีปยุโรป 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ บี เอ็ม ดับเบ้ิลยู (BMW Museum) 
สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต BMW ซึ่งมีตนกําเนิดที่เมืองมิวนิค 
ประเทศเยอรมัน ถูกสรางข้ึนเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงชีวติและวัฒนธรรมของชาว
เยอรมัน ผานทางนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งประวัติศาสตรของยวดยาน “BMW” มีท้ัง
เครื่องยนต สมัยกอนยงัใชมาลากรถ จนเริม่มรีถยนตเมื่อป ค.ศ. 1904 กระทั่งป 
ค.ศ. 1920 จงึไดมีรถยนตใชกนัแพรหลายแทนท่ีการใชมาลากรถ ซ่ึงในปน้ีเอง ที่
รถยนต BMW ท่ีเกาแกท่ีสุดในพิพิธภัณฑ ไดถูกสรางขึ้น พิพิธภัณฑ BMW ไมใช
มีเพียงแต รถยนต BMW จะเปนยานพาหนะท่ีใชในการเดินทางเทาน้ัน หากแต
เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม อุตสาหกรรม ศิลปะการ
ออกแบบ เครื่องยนต เทคโนโลยี โรงเรียนสอนขับรถยนตพิพิธภัณฑ BMW อาคาร
รูปทรงกระบอกสูบรถยนต คือสํานักงานใหญ สวนตึกที่มีลักษณะเปนชามคือ
พิพิธภัณฑ คากอสรางตึกทั้งหมดในโครงการ โดยประมาณ 9,500 ลานบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทาน ผานชม สนามกีฬาอลิอันซ (Allianz Arena) ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 
2005 เปนสนามฟุตบอลขนาดใหญ มีขนาดพื้นที่รวมสิ่งกอสรางแลว 258 x 
227 x 52 เมตร โดยใชทุนสรางถึง 340 ลานยูโร สเตเดียมแหงน้ีถูกสรางมาเพ่ือ
สนับสนุนทีมเอฟซีบาเยิรน มิวนิค เจาของโครงการน้ีบอกวาท่ีแหงน้ี คือ ความฝนท่ี
เปนจริงสําหรับเขา ไมวาจะเปน โคช หรือ หุนสวน ตางก็ภมูิใจกบัสถาปตยกรรม
ของ Allianz Arena เปนอยางมาก ไมวาจะเปนการออกแบบ หรือ พ้ืนที่การใช
งาน และท่ีน่ีก็เปนเหมือนอีกหน่ึงความภูมิใจของคนสายเลือดเยอรมัน 
นําทาน เขาชม พระราชวังเรสซิเดนซ มิวนิค (Residenz Munchen) เปน
ปราสาทเกาแกนับแตป ค.ศ. 1385 ผานการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาตามยุคสมัย
ข้ึนอยูกับผูปกครองบานเมือง ในชวงระหวางป ค.ศ. 1508-1918 น้ันเคยใชเปนท่ี
ทําการรัฐสภา ตลอดจนเปนพระราชวงัของบาวาเรียดุก ความงดงามของ
พระราชวังแหงน้ี มีความผสมผสานของศิลปะหลายยุค เร่ิมตนท่ียคุฟم�นฟูศิลปะ
วิทยาการ ยุคบาโรกและยุคโรโคโคถึงยุคนีโอคลาสซิซิสซ่ึม เมื่อตองถูกทําลายไป
ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงมกีารปรับและสรางใหมในป ค.ศ. 1945 ชมความ
ยิ่งใหญ อลังการ ความเจริญรุงเรืองในอดีตผานสถาปตยกรรม การกอสรางที่ทรง
พลัง มีความแข็งแรง รูปแบบที่ยังคงความคลาสสิคในสายตาคนรุนใหม ภายใน
แบงออกเปนสัดสวน พระราชวงัในฐานะเปนพพิิธภัณฑท่ีเต็มไปดวยของโบราณ
ทรงคุณคา นาชม ศึกษา โรงละคร ฯลฯ โถงภาพบรรพบุรุษและบุคคลสําคัญทาง
การเมือง ความวิจติรของหองอยูท่ีลวดลายบนเพดาน ฝาผนังที่เนนสีทอง มีภาพสี
ของบุคคลสําคัญปรากฏอยูในกรอบสีทองรับกับลวดลายบนผนังและเพดาน สีทอง
ตัดกบัพ้ืนผนังสีขาว อีกท้ังลวดลายที่มีศิลปะออนชอย ดูงดงามตระการตา หองโถง
เรอเนซองส หองน้ีเปนหองสะสมงานประติมากรรมโบราณ เพดานท่ีโคงครึ่ง
วงกลม โถงยาว ชวนใหเก็บภาพที่ระลึก เมื่อเขาไปชมใกลๆ จะพบประติมากรรม
ติดกบัสวนของผนัง ยื่นออกมาบาง เปนช้ัน หลายระดับ มีจิตรกรรมบนเพดาน
เชนกัน คอรทการเดนรูม และหองชารล็อตต มีขาวของเครื่องใชลักษณะหอง
ทํางาน รับแขก และหองบรรทม เปนของกษัตริยองคแรกของบาวาเรียแม็กซ 1 
โจเซฟและครอบครัวของเขา อีกหองท่ีนาสนใจคือ หองที่ใชศิลปะเปลือกหอยใน
การสรรสรางประติมากรรมตางๆ บางช้ินเหมือนศิลปะทางฝรั่งเอเชีย โรงละคร 



 

 

Cuvilliés ที่น่ีเคยถูกทําลายและสรางขึ้นมาใหม มคีวามหรูหราและนาต่ืนตาดวยสี
แดงตัดทอง มีงานไมแกะสลัก ประดบัอยู ชั้นผูชมทั้งชั้นลางช้ันบน ดูหรูหราตาม
ระดับ ทั้งน้ียังมีหองอ่ืนๆ อีกมากมายรวมกวา 130 หอง ลวนแตงดงามนาช่ืนชม 
สวนดานนอกมีบริเวณสวนท่ีสวยงาม ทะเลสาบ งานประติมากรรม พ้ืนที่ท่ีแบง
สัดสวนตางๆ ** รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณี
ไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถงึประโยชนของ
ลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทาน ผานชม ความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบานเรือนและพิพิธภัณฑ
ตางๆท่ีเรียงรายอยูบน ถนนแม็กซมิิเลียน (Maximilianstrasse) เขาสู จัตุรัสมา
เรียนพลัทซ (Marienplatz Square) ซึ่งต้ังช่ือตามรูปปم�นพระแมมารีสีทองบน 
เสามาเรียนเซาเลอ (Mariensaule) เปนเสาสูงท่ีต้ังตระหงานกลางจัตุรัสมาต้ังแต
ป ค.ศ. 1638 ทั้งน้ีเพ่ือเปนการขอบคุณนักบุญเซนตแมรี่ นักบญุแหงแควนบาวา
เรีย ที่ชวยใหเมืองมิวนิคหลุดพนจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน รวมถึง 
โอเปราเฮาซ (Opera House) และ ผานชม ศาลาวาการเมืองมิวนิก (Munich 
City Hall) ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูรอนจะมีเสียงนาฬิกาและตุกตา
ออกมาเตนระบําท่ีหอนาฬิกาประจําเมืองแหงน้ี ผานชม มหาวิหารเฟราเอน 
(Cathedral Frauenkirche) ถกูสรางขึ้นในป ค.ศ. 1468 เปนทั้งมหาวิหาร
โกธิคและเปนโบสถเมอืง และยังเปนที่ต้ังของหลุมศพเจาชายหลายองคในราชวงศ
บาวาเรียรวมถึงจกัรพรรดโิรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ มหาวิหารน้ีตั้งอยูในยานเมืองเกา 
(Old Town) ใกลกบัจตุัรัสมาเรียนพลัทซ (Marienplatz) ชวงสมัยสงครามโลก
คร้ังที่สอง ที่น่ีถูกทําลายและไดบูรณะใหมภายหลัง ทางใตของมหาวิหารมีหอคอย
เรียกวาหอคอยแหงเฟราเอน (Frauenkirche)  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมหัีวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน (Fussen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เมืองเล็กๆนารักๆของประเทศเยอรมัน ต้ังอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของ
ประเทศเยอรมัน ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรีย และเปนที่ต้ังของ "ปราสาท
นอยชวานสไตน" และ "ปราสาทโฮเฮน็ชวานเกา" รายลอมดวยทะเลสาบถึง 5 แหง 
ถือเปนอีกเมอืงโรแมนติก ตกแตงไปดวยสีสันท่ีสวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่
พัก ซึ่งแตละแหงจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว เน่ืองจากตัวตึกหรือบานชองน้ันมีหลาก
สีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมืองเลยทีเดียว 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein 
Castle) เปนตนแบบของการสรางปราสาทเทพนิยายแหงเจาหญิงนิทรา สรางขึ้น
โดยพระเจาลุดวิกท่ี 2’ แหงรัฐบาวาเรีย ในสมัยน้ันประเทศเยอรมันยังไมไดรวมกัน
เปนประเทศอยางในปจจุบัน เปนรัฐเล็กๆตางปกครองตนเอง มีกษตัริยของตัวเอง 
กษัตริยลุดวิกทรงขึ้นครองราชยต้ังแตพระชนมายุเพียง 18 ชันษา เปนกษตัริย
อารมณศิลป� สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกวาจะสนใจปกครอง
บานเมือง ทรงนิยมสรางปราสาท หลงไหลในตํานานพ้ืนบานเกี่ยวกบัเทพ และชื่น
ชอบอุปรากรของรชิารด วากเนอร (Richard Wagner) เปนชีวติจิตใจ ผูซ่ึงเปน
แรงบันดาลใจในการสรางใหเปนไปตามบทประพันธเร่ืองอัศวินหงษ (Swan 
Knight Lohengrin) ไมไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน เมื่อนักทองเที่ยว



 

 

เดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสูงเดนมีสีเหลือง ต้ังอยูบนเนินเขา มีช่ือวา 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮน็ชวานเกา (Hohenschwangau) 
ซึ่งโปรดใหสรางขึ้นเพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอนโดยพระเจาแม็กซิมเิลียนท่ีสอง 
(Maximilian II) พระบิดาของพระเจาลุดวิกท่ี 2 น่ันเอง เจาชายลุดวิกในวัยเยาว
ทรงประทับอยูท่ีปราสาทน้ีอยางมีความสุข จงึไดแรงบันดาลใจที่จะสรางปราสาท
ของพระองคเองขึ้นบาง คือปราสาทนอยชวานสไตน กลาวคือปราสาทโฮเฮ็นชวาน
เกา คือปราสาทของผูเปนพอ สวนปราสาทนอยชวานสไตนคือปราสาทของลูก
น่ันเอง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany 

หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองฟุสเซน - เมืองการมิช พารเทนเคียเชน ประเทศเยอรมัน - สถานีรถไฟไอบเซ 
เพ่ือเดินทางโดยรถไฟไตเขาข้ึนสู สถานีซุกสปตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน - ขึ้นสู
ยอดเขาโดยกระเชาไฟฟ�าเกรเชอร จากสถานีซุกสปตพลาส สูสถานีซุกสปตเซ - 
ยอดเขาซุกสปตเซ - สถานีกระเชาไฟฟ�าซุกสปตเซ เพ่ือเดินทางกลับลงสู สถานี
ไอบเซ โดยกระเชาไฟฟ�าเกรเชอร - เมืองซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย - บานเกิด
โมสารท - ถนนเกต็เตรียกาสเซส                                                 (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองการมชิ พารเทนเคียเชน (Garmisch-Partenkirchen) 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  ประเทศเยอรมัน (Germany) เปนเมืองตาก
อากาศ ท่ีตัวเมืองเต็มไปดวยภาพวาดบนกําแพงและอาคาร บานเรือน สไตล
พ้ืนเมือง ต้ังอยูทางตอนใตของเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ประกอบกับภมูิ
ประเทศท่ีงดงามเพราะต้ังอยูติดกับ "เทือกเขาแอลป�" ทําใหเมืองน้ีเปนเมืองตาก
อากาศยอดนิยม ที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรมตางๆ เชน สกี ไตเขา หรือ 
กิจกรรมกลางแจงอ่ืนๆจากนักทองเที่ยวท่ัวทุกมุมโลก เปนท่ีต้ังของยอดเขาซุกสปต
เซ (Zugspitze) เปนยอดเขาที่สูงท่ีสุดในประเทศเยอรมัน รวมถึงสงูท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป� 

 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟไอบเซ เพ่ือเดินทางโดยรถไฟไตเขาขึ้นสู สถานี
ซุกสปตพลาส (Cogwheel Train from Eibsee Station to 
Zugspitzplatt Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนท่ีต้ังของ จุด
พักซอลอัลพินน (Sonn Alpin) จากจดุนี้ ท่ีความสูง 2,600 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล นําทานเปลี่ยนการเดินทางตอ ข้ึนสูยอดเขาโดยกระเชาไฟฟ�าเกร
เชอร จากสถานีซุกสปตพลาส สูสถานีซุกสปตเซ (Gletscher Cable Car from 
Zugspitzplatt Station to Zugspitze Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
10 นาที) เดินทางถึง ยอดเขาซุกสปตเซ (Zugspitze) เปนยอดเขาท่ีสูงที่สุดใน
ประเทศเยอรมัน (Top of Germany) มีความสูงถึง 2,962 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล เปนเมืองทางตอนใตสุดของประเทศเยอรมัน เปนพรมแดนทาง
ธรรมชาติระหวางรัฐบาวาเรียของประเทศเยอรมันกบัรัฐทิโรลของประเทศ
ออสเตรีย ท่ีดานบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวโดยรอบไดแบบ 360 องศา 



 

 

ในวันท่ีทองฟ�าสดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไดถึง 4 ประเทศ ไดแก ประเทศ
เยอรมัน ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิตเซอรแลนด และประเทศอิตาลี สามารถ
มองเห็นทะเลสาบไอบเซ (Eibsee) สีน้ําเงินเขมสุดงดงาม รวมไปถงึยอดเขา
ตางๆโดยรอบของเทือกเขาแอลป�ไดอยางชัดเจน ยอดเขาซุกสปตเซแหงน้ีถูกพิชิต
เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1820 หรือเกือบ 200 ปมาแลว โดย โยเซฟ เนาส, 
โยฮันน เกออรก เทาชล, และผูนําทางไมเออร ถือวาเปนยอดเขาที่มวีวิสวยมาก
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก จะเห็นวาดานบนของยอดเขาซุกสปตเซ จะมีไมกางเขนปก
อยู เปนสัญลักษณท่ีแสดงถึงจุดสูงสุด โดยถกูปกไวรอยกวาปมาแลว และก็เคย
เสียหายจากฟ�าผาหลายคร้ังแตชาวเมืองกช็วยกันซอมแซม รวมถงึยงัเคยถูก
ทําลายในชวงสิ้นสุดสงครามโลกจนไมสามารถซอมไดอีก จึงมีการสรางอันใหมที่
สวยงามขึ้นมาทดแทนดังท่ีปรากฏในปจจุบัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอด
เขาซุกสปตเซ 
** กรณีรานอาหารบนยอดเขาซุกสปตเซ ไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นําทานรับประทานอาหารท่ีภัตตาคารในเมืองการมชิ 
พารเทนเคียเชน เปนการทดแทน และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถงึประโยชนของ
ลูกคา เปนสําคัญ ** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู สถานีกระเชาไฟฟ�าซุกสปตเซ เพ่ือเดินทางกลับลงสู สถานีไอบเซ 

โดยกระเชาไฟฟ�าเกรเชอร (Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt 
Station to Eibsee Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ** การ
เดินทางขึ้นสูยอดเขา อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกบัสถานการณ 
และ สภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชม ยอดเขาได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด ทั้งน้ีทางบริษทัจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก (Salzburg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง 30 นาท)ี เปนเมืองที่ใหญท่ีสุดลําดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) 
เปนเมืองหลวงของรัฐซาลซบูรก เมืองเกาของเมืองซาลซบูรกและสถาปตยกรรม
บาโรกเปนหน่ึงในใจกลางเมืองท่ีถูกดูแลรักษาอยางดีที่สุดในกลุมประเทศที่พูด
ภาษาเยอรมันดวยกัน ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1996  
นําทาน ผานชม บานเกิดโมสารท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) 
กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปจจุบันน้ีเปน พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติของโม
สารทและครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมยานเมืองเกา เลือกซื้อสินคาบน ถนนเก็ตเต
รียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองท่ีมีความสวยงาม มีรานคาจําหนายของ
ท่ีระลึก และ สินคาแฟช่ันมากมาย  

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 



 

 

  นําคณะเขาสูท่ีพัก Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือ
เทียบเทา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ส่ี เมืองซาลซบูรก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท - 

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ยานเมืองเกา 
- จัตรัุสกลางเมือง - ศาลาวาการเมืองอันเกาแก                        (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาที) ของ ประเทศออสเตรีย (Austria) เมืองทองเที่ยวเล็กๆ ที่ไดชื่อวาเมือง
ท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก เปนท่ีต้ังของ หมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท 
(Hallstatt) อายุกวา 4,500 ป ต้ังอยูริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ต้ังอยูทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบ
ฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบ
ในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตรที่
สําคัญมากแหงหน่ึงของประเทศออสเตรีย ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลก



 

 

โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบานท่ีมี
เทือกเขาเปนองคประกอบอยูดานหลังเปนภาพท่ีถูกเผยแพรมากท่ีสุดของประเทศ
ออสเตรีย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตของ 
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มชีื่อเสียงจากสถาปตยกรรม และ
ศิลปะของเขตเมืองเกา ดวยทําเลที่ต้ังของตัวเมืองที่มีคูน้ําลอมรอบ ทําให
กลายเปนปราการที่สําคัญในการป�องกันขาศึก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการ
ปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ. 1963 ไดรับการ
ประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรกัษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ. 1989 ไดมกีารบูรณะอาคารและปราสาท
ครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอยางนาช่ืนชม จากประวติัศาสตรที่ยาวนาน 
มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาถื อวาเปน 



 

 

“ไขมุกแหงโบฮีเมียน” ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1992 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จาก
บริเวณรอบนอกสรางขึน้เมื่อป ค.ศ. 1250 ถอืเปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปน ยานเมือง
เกา (Old Town) และโบสถเกากลางเมือง ผานชม จตุัรัสกลางเมือง (Center 
Square) แสนสวยงาม รายลอมดวยสถาปตยกรรมเกาแกของเมือง เปนที่ต้ังของ
รานคามากมาย บริเวณเดียวกัน ผานชม ศาลาวาการเมืองอันเกาแก (City Hall) 
และยังคงเปนท่ีทําการของหนวยงานรัฐบาลอยูจนถึงปจจบุัน  

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov 

(Budajovice), Czech Republic หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่หา เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - 
มหาวิหารเซนตวิตัส - สะพานชารล - ประตูเมืองเกา - ศาลาวาการเมืองหลังเกา 
- หอนาฬิกาดาราศาสตร - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - 
โรงละครโอเปรา - แมค็อารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท พารนดอรฟ            
(B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองปราก (Prague) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 
นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองซึ่งได
สมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และ โรมแหงอุดรทิศ ไดรับการข้ึน
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 
1992   
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยู
บนเนินเขาต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ 
Premyslids ซึ่งปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ. 1918 ผานชม 
มหาวิหารเซนตวิตัส (St. Vitus Cathedral) อันสงางามดวยสถาปตยกรรมแบบ
โกธิคในสมัยศตวรรษที ่14 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ 
ซึ่งพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ. 1344 ภายในเปนท่ีเก็บพระศพ
ของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ 
พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน  
นําทานเดินทางสู สะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัล
ตาวา สะพานท่ีออกแบบสไตลกอธิคท่ีสรางขึ้นต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 14 สมัย
พระเจาชารลท่ี 4 ชมรปูปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 
30 องค และเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองที่เรียงรายอยูตลอดแนวสะพาน   
นําทานเดินทางสู ประตูเมืองเกา (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ 
ผานชม ศาลาวาการเมอืงหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 
1338 เปนท่ีต้ังของ หอนาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงาม
และยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตางๆมากมายในยาน
ประตูเมืองเกา มีท้ังสินคาของฝาก ของท่ีระลึก รวมทั้งรานคาแฟช่ันช้ันนํา แบรนด



 

 

เนม อาทิ เชน Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry 
, Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ  
นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย 
(Austria) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที) ผานชมเสนทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป�าไมและขุนเขาหิมะแหง
ประเทศออสเตรีย  
นําทาน ผานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสนทางทองเที่ยวสายหลัก
ของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมอันเกาแกงดงาม เชน 
ผานชม โรงละครโอเปรา (Opera House) ที่สรางขึ้นในชวง ค.ศ. 1863-1869  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท พารนดอรฟ 
(McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf) เอาทเล็ทแหงแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญ มรีานคามากกวา 120 ราน 
สินคาแบรนดช่ือดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือกมากมายอยางจุใจ เชน รองเทา 
เส้ือผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมาย ใหทานไดชอป
ปم�งสินคาแบรนดเนม อาทิ 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 ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมีหัวหนาทัวรให
คําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria 
หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หก เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ําพุพัลลัส อะธีนา - พระราชวังเบลวี

เดียร - พระราชวังฮอฟบวรค - พระราชวังเชินบรุนน - โบสถเซนตสตีเฟ�น - โบสถ
เซนตปเตอร - ถนนคารนทเนอร - เสาศักด์ิสิทธ์ิสไตลบาโรค  

 (B/-/-)  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ผานชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุด
บรรเจดิ ซึ่งเปนท่ีประชุมสภาออสเตรียมานับต้ังแตศตวรรษที่ 19 ในชวงเวลาการ
ปกครองโดยจกัรพรรดฟิรันซ โยเซฟ เปนอาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบนถนน



 

 

สายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้
ในรูปแบบสถาปตยกรรมฟم�นฟูกรีก ดวยเสาตนใหญ รูปปم�น ภายนอกอาคารตกแตง
ดวยรปูปم�นเทพและทูตสวรรคกวา 100 องค รวมถึงรถมาทําศึกขนาดใหญส่ีคันบน
หลังคา บริเวณดานหนา เปนท่ีต้ังของ น้ําพุพัลลัส อะธีนา (Pallas Athena 
Fountain) อันโดงดัง น้ําพุน้ีเปนผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil 
Hansen เชนกัน โดยมีเทพีอะธีนายืนเดนเปนสงา เสริมดวยรูปปم�นเทพและเทวดา
อ่ืนๆอีกมากมายหลายองค ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเขตแควนตางๆ ของจักรวรรดิ
ออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร (Belvedere 
Palace) พระราชวังแหงน้ีไดรับการออกแบบ และสรางข้ึนเมื่อตนศตวรรษที่ 18 
ตัวพระราชวังประกอบดวยพระตําหนัก 2 สวนในรูปแบบสถาปตยกรรมร็อคโคโค 
หันหนาเขาหากันโดยค่ันกลางดวยสวนสวยที่ตกแตงอยางงดงาม สรางขึ้นเพ่ือเปน



 

 

ท่ีประทับของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทัพในการตอสูจนไดรับชัยชนะจาก
การคุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปจจบัุนพระราชวังเปนสถานที่ต้ังของ
พิพิธภัณฑจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีท่ีสุดของเมืองเวียนนา โดยจดั
แสดงผลงานช้ินเอกของศิลปนออสเตรียต้ังแตยุคกลางจนถึงยคุปจจุบัน เชน 
ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท Klimt ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกและผลงานช้ิน
สําคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวรค (Hofburg Palace) เปน
อดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 13-20 สวน
หน่ึงของพระราชวังปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีแหงประเทศ
ออสเตรีย ถกูสรางขึ้นในศตวรรษที ่13 และมกีารตอเติมขยายสวนเร่ือยมา 
พระราชวังแหงน้ีเสมือนศูนยรวมอํานาจการปกครองที่ย่ิงใหญที่สุดในทวีปยุโรป
และเปนศูนยรวมประวัติศาสตรชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของ
ราชวงศฮอฟบวรค ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย 
และ จักรวรรดิฮงัการ ีสมาชิกของราชวงศมักจะพํานักท่ีพระราชวังแหงน้ีในฤดู
หนาว และ พํานักที่พระราชวังเชินบรุนนในฤดูรอน 
นําทาน เขาชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schonbrunn 
Palace) แหงราชวงศฮอฟบวรคซึ่งมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษ
ท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวน
หองถึง 1,441 หอง ในระหวางป ค.ศ. 1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวงัฤดู
รอน ชมความโออาของทองพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตง
อยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในประเทศฝร่ังเศส โดยรอบ
ของพระราชวังเชินบรุนน ถูกรายลอมดวยสวนที่จัดตกแตงประดับประดา จาก
ตนไม ดอกไมตามฤดูกาล ไดอยางสวยงามตระการตา ไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป 1996 ** รอบของการ
เขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด ** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนตสตีเฟ�น (St. Stephen’s 
Cathedral) สัญลักษณของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลท่ี 6 โปรดใหสรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน ตอมาจึงเปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองจนปจจุบัน บริเวณเดียวกัน นําทาน เขาชม กับ โบสถ
เซนตปเตอร (St. Peter's Church หรือ Peterskirche) ตัวโบสถดานนอกดู
ธรรมดาๆ แตการตกแตงภายในวิจิตรและงดงามมาก  
นําทานเดินทางสู ถนนคารนทเนอร (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา 
เปนยานจําหนายสินคานานาชนิด อาทิเชน เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ที่มีช่ือเสียง 
สินคาแบรนดเนม Louis Vitton, Gucci รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเส้ือ
แฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อคโกแล



 

 

ตโมสารท เปนตน และยังเปนที่ต้ังของ เสาศักด์ิสิทธ์ิสไตลบาโรค (Plague 
Column หรือ Pestsaule) วิจิตรสวยงามแปลกตาสรางขึ้นเพ่ือเปนท่ีระลึก
ภายหลังจากเกิดโรคระบาดคร้ังใหญในเมืองเวียนนา เม่ือป ค.ศ. 1679 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว โดยมีหัวหนาทัวรให
คําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูท่ีพัก Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria 
หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เจ็ด เมืองเวียนนา - ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

- ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
                                       (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

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

14.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที ่TG937 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน ** 
 

วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    
              (-/-/-) 
05.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก
มีเตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 
ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ต๋ัว 



 

 

28 ก.ย. - 05 
ต.ค. 2562  

29SEP TG924 
BKK-MUC 
00.50-07.05 
04OCT TG937 
VIE-BKK 14.35-
05.35+1 

47,999 47,999 47,999 8,999 33,999 

11 - 18 ตุลาคม 
2562 
(13 ต.ค. คลาย
วันสวรรคต ร. 9 
และ วันออก
พรรษ / 14 ต.ค. 
วันหยุดชดเชย) 

12OCT TG924 
BKK-MUC 
00.50-07.05 
17OCT TG937 
VIE-BKK 14.35-
05.35+1 

48,999 48,999 48,999 8,999 35,999 

09 - 16 
พฤศจิกายน 
2562 

10NOV TG924 
BKK-MUC 
00.50-06.45 
15NOV TG937 
VIE-BKK 13.30-
05.20 

47,999 47,999 47,999 8,999 33,999 

03 - 10 
ธันวาคม 2562 
(05 ธ.ค. วัน
คลายวันเฉลิมฯ 
ร. 9 / 10 ธ.ค. 
วันรัฐธรรมนูญ) 

04DEC TG924 
BKK-MUC 
00.50-06.45 
09DEC TG937 
VIE-BKK 13.30-
05.20 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

27 ธ.ค. - 03 
ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วันสิ้นป 

28DEC TG924 
BKK-MUC 
00.50-06.45 

62,999 62,999 62,999 10,999 47,999 



 

 

/ 01 ม.ค. วันขึน้
ปใหม) 

02JAN TG937 
VIE-BKK 13.30-
05.20 

29 ธ.ค. - 05 
ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วันสิ้นป 
/ 01 ม.ค. วันขึ้น
ปใหม) 

30DEC TG924 
BKK-MUC 
00.50-06.45 
04JAN TG937 
VIE-BKK 13.30-
05.20 

59,999 59,999 59,999 10,999 44,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน (หากมี) ** 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบรกิารยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกบั
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอื
เดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป 
จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืน
เงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 15,000 
บาท ** 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
** อัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมผีู
เดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ



 

 

เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิ่มข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบรษัิทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีท่ีทานมีความประสงคที่จะส่ังเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง
จะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทิตย หากมี
โปรแกรมที่สถานที่ดังกลาวตรงกบัวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมได
ตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทุกกรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของ
บัตรโดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทาน้ัน ** 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพ่ือเขาถึงสถานที่บางจุด 
และ อาจเปนระยะทางทีค่อนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย 
และ อุปกรณ เชน รองเทาท่ีสามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการเดินทาง เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารท่ีใชรถเข็น ทานจําเปน
จะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ทานอาจไมสามารถ
เขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใด
เปนการทดแทนไดทุกกรณี ** 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษสีนามบินทุกแหงท่ีม ี 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกนัไม
เกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกนิ 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 
ก.ก.) 
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณมีีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พักไปเปนเมอืงใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนท่ีระลกึ หรอื ผานชม ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
คร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้) 
 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 คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายในวันที่ยื่นเอกสาร 
สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบรษัิทจะมีเจาหนาท่ีไปดูแล และ อํานวยความสะดวก
ในวันน้ัน) 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 
1 กรุณาระเงินมดัจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรบัยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง 
กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรบั
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบรษิัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยดุนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจาย
เพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพิ่มจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบตัรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบนิ อาจไมสามารถคืนคาบตัร
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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมหีองพักแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 



 

 

(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเกบ็คาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกดิขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายท่ีพักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรตั และไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรบั

กําหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถงึมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมดัจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวย่ืนวางชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดท่ี
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

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

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 



 

 

ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบรกิาร และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษอีกคร้ัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท่ีทานไมสามารถยืน่วีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกําหนด แตวซีายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 



 

 

7. กรณีทาน มวีีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวนัคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนิดทีอ่นุมัติโดยระบวุันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมติัในหนาวีซา ท้ังน้ี ข้ึนอยู
กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเทจ็แกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมนีโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากข้ึน ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 



 

 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศท่ีออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดา
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยืน่คํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มตีราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนที่สุด สําหรับเด็กท่ีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกบั มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได 
แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความ
สะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ท่ีทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเง่ือนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรบัเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีท่ีทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทาน
มีความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวนัเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจง
กับเจาหนาท่ีใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาท่ีชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจอง
โรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตข้ันตอนการขอเก็บ



 

 

เอกสาร เพ่ือเตรียมกรอกแบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ทาน
จะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข 
(ขอ 3) และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ 
ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมด
ไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได 
ไมวากรณีใดกต็าม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตาม
เงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดนัง่ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีท่ีทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในข้ันตอนการ
จอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกนั ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 
 

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถปุระสงคเพื่อการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี



 

 

ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวท้ังหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรอื
ใชบรกิารตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรอืการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบติัภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเท่ียวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันท่ีหน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดกต็าม กรณีท่ีไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพ่ิม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการ
เดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพ่ือประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลท่ีมคีดีความ คําส่ังศาล เดินทางออกนอกประเทศ 

ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีท่ีเคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทุก
กรณี 



 

 

16. สําหรับผูเดินทางที่ต้ังครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพ่ือตรวจสอบอายุครรภท่ีแนนอน 
กับ วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย
ยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวน
ใหญ หากอายุครรภเกนิ 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครือ่งบินไดทุกกรณี หาก
ทานต้ังครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์
ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือยื่นคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

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

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบตํุาแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ท่ีอยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถาม)ี สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 



 

 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การ
งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายอุอกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยืน่วีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชบีริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบตุรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกนัทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 
จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย

ระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชท้ังผูรบัรอง และ ผูถกูรบัรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข 

เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงนิขางตน ตองเปนบญัชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนท่ีการเดินทาง เพ่ือยื่นคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 
สถานที่ยื่นคํารองวีซา : ศูนยยื่นคํารองขอวีซา VFS ประเทศออสเตรีย อาคารสีลมคอมเพล็กซ 

ช้ัน 15 ถนนสีลม 
ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรับรอง แตทางศูนยยื่นวีซา VFS ไมมบีรกิารประทับตราที่จอดรถฟรี 
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS / รถไฟฟ�าใตดิน MRT สถานีสีลม 
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1. ช่ือ - นามสกุล ปจจบุนั ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกดิ (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกดิ .................................................................................................................. 
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/

เกษียณอายุกรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 



 

 

11. ช่ือสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวนัท่ี .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวนัท่ี .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวนัท่ี .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ) ...................................................................... 
14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

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

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางใน
การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


