
 

 

 

รหสั ZET1903578 
ทัวร  ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก รกัน้ี ทีฮ่ัลสัตท]  6 วัน 3 คนื (BR) 
ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ําพุพัลลัส อะธีนา - โบสถเซนต 
ชารลส - พระราชวงัเชินบรุนน - พระราชวงัเบลวีเดียร - พระราชวงัฮอฟบวรค - โบสถเซนต สตี
เฟ�น แหงเมอืงเวียนนา - ถนนคารนทเนอร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันทีห่นึง่ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-) 
23.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการ
บิน Eva Airways โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - 
น้ําพุพัลลัส อะธีนา - โบสถเซนต ชารลส - พระราชวังเชินบรุนน - 
พระราชวังเบลวีเดียร - พระราชวังฮอฟบวรค - โบสถเซนต สตีเฟ�น แหงเมือง
เวียนนา - ถนนคารนทเนอร  (-/L/-)      

02.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวยีนนา เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR061 (เที่ยวบนิตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
08.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย 
(Austria)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง40 นาที) ผานชมเสนทางธรรมชาติ
ของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป�าไมและขุนเขาหมิะแหงประเทศออสเตรีย  



 

 

 

นําทาน ผานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสนทางทองเที่ยวสายหลักของ
เมืองเวียนนา ซึ่งแวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมอันเกาแกงดงาม เชน ผานชม 
โรงละครโอเปรา (Opera House) ที่สรางขึ้นในชวง ค.ศ. 1863-1869 ผานชม 
อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจิด ซึ่งเปนที่
ประชุมสภาออสเตรียมานับต้ังแตศตวรรษที่ 19 ในชวงเวลาการปกครองโดย
จักรพรรดิฟรันซ โยเซฟ เปนอาคารโออาใหญโตที่สดุหลงัหน่ึงบนถนนสายวงแหวน 
โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลงัน้ีในรูปแบบ
สถาปตยกรรมฟم�นฟูกรีก ดวยเสาตนใหญ รูปปم�น ภายนอกอาคารตกแตงดวยรูปปم�นเทพ
และทตูสวรรคกวา 100 องค รวมถึงรถมาทําศึกขนาดใหญส่ีคันบนหลังคา บริเวณ
ดานหนา เปนทีต้ั่งของ น้ําพุพัลลัส อะธีนา (Pallas Athena Fountain) อันโดง
ดัง น้ําพุน้ีเปนผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เชนกัน โดยมี
เทพีอะธีนายืนเดนเปนสงา เสริมดวยรูปปم�นเทพและเทวดาอ่ืนๆอีกมากมายหลายองค 
ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเขตแควนตางๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย และ จกัรวรรดิฮังการี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โบสถเซนต ชารลส (St. Charles's Church) ใน
ป 1713 สมเด็จจกัรพรรดิชารลสที่ 6 แหงจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์สาบานวาจะ
สรางโบสถเพื่อเปนเกียรติใหแกนักบุญอุปถมัภของพระองคทีช่ื่อชารลส โบรโรเมโอ 
อาคารทีม่ีโครงสรางแปลกตาหลังน้ีเต็มไปดวยภาพปูนเปยกและแทนบูชาอันวิจติร
ตระการตาภายใตโดมอันงดงาม ซึง่มพีิพิธภัณฑขนาดเล็กเปดใหบริการอยูภายในดวย 
โดมและหอคอยในสไตลบารอกแบบเวียนนาผสมผสานหนามุขแบบกรีกและเสาแบบโร
มาเนสก ซึ่งทําใหโบสถแหงน้ีกลายเปนโบสถทีดู่สะดุดตาที่สดุแหงหน่ึงในเมืองเวียนนา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูไสกรอก
เวียนนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

นําทาน เขาชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชินบรุนน (Schonbrunn Palace) 
แหงราชวงศฮอฟบวรคซึง่มีประวติัการสรางมาตัง้แตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และ
ตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถงึ 1,441 
หอง ในระหวางป ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวงัฤดูรอน ชมความโออาของ
ทองพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงาม
ไมแพพระราชวงัแวรซายสในประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน ถกู
รายลอมดวยสวนที่จดัตกแตงประดบัประดา จากตนไม ดอกไมตามฤดูกาล ไดอยาง
สวยงามตระการตา ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป 1996 ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบัทาน
ไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังเบลวีเดียร (Belvedere 
Palace) พระราชวงัแหงน้ีไดรับการออกแบบ และสรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 18 ตัว
พระราชวังประกอบดวยพระตําหนัก 2 สวนในรูปแบบสถาปตยกรรมร็อคโคโค หัน
หนาเขาหากันโดยค่ันกลางดวยสวนสวยทีต่กแตงอยางงดงาม สรางขึ้นเพื่อเปนที่
ประทบัของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทพัในการตอสูจนไดรับชัยชนะจากการ
คุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปจจุบันพระราชวงัเปนสถานทีต้ั่งของพพิิธภัณฑจัด
แสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะทีดี่ที่สดุของเมืองเวียนนา โดยจดัแสดงผลงานช้ินเอก
ของศิลปนออสเตรียต้ังแตยคุกลางจนถงึยุคปจจุบัน เชน ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ 
คลิมท Klimt ทีม่ีช่ือเสียงระดบัโลกและผลงานช้ินสําคญัของ Monet, Kokoschka, 
Renoir และ Schiele 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังฮอฟบวรค (Hofburg Palace) เปน
อดตีพระราชวงัหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13-20 สวนหน่ึง
ของพระราชวงัปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีแหงประเทศ
ออสเตรีย ถกูสรางขึน้ในศตวรรษที่ 13 และมกีารตอเติมขยายสวนเร่ือยมา พระราชวงั
แหงน้ีเสมือนศูนยรวมอํานาจการปกครองที่ยิง่ใหญที่สุดในทวปียุโรปและเปนศูนยรวม



 

 

 

ประวัตศิาสตรชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยคุของราชวงศฮอฟบวรค ซึง่
ปกครองจกัรวรรดิ 
โรมันอันศักด์ิสิทธิ์ จกัรวรรดิออสเตรีย และ จกัรวรรดิฮงัการี สมาชิกของราชวงศมักจะ
พํานักที่พระราชวงัแหงน้ีในฤดูหนาว และ พํานักที่พระราชวังเชินบรุนนในฤดูรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โบสถเซนต สตีเฟ�น แหงเมืองเวียนนา (St. 
Stephen’s Cathedral of Vienna) สัญลักษณของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจา
คารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ. 1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทกุขยากของ
ประชาชน ตอมาจงึเปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองจนปจจุบัน 
นําทานเดินทางสู ถนนคารนทเนอร (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เปน
ยานจําหนายสินคานานาชนิด อาทิเชน เคร่ืองแกวสวาร็อฟสกี้ทีม่ีช่ือเสียง สินคาแบ
รนดเนม Louis Vitton, Gucci รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเส้ือแฟช่ันวัยรุน
ทันสมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อคโกแลตโมสารท เปนตน  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือ
เทียบเทา 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วันทีส่าม เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก 

- ปราสาทครุมลอฟ - ยานเมืองเกา - จตรุสักลางเมือง - ศาลาวาการเมืองอัน
เกาแก - เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - ป�อมปราการแหงเมืองพัสเซา - โบสถ
เซนต สตีเฟ�นแหงเมืองพัสเซา    (B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาท)ี เปนเมอืงขนาดเล็กในภมูิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตของ 
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีช่ือเสียงจากสถาปตยกรรม และ
ศิลปะของเขตเมอืงเกา ดวยทําเลที่ต้ังของตัวเมืองทีม่คูีน้ําลอมรอบ ทาํใหกลายเปน
ปราการที่สําคัญในการป�องกันขาศึก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครอง การ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ. 1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมือง
ที่ไดรับการอนุรักษและภายหลงัจากมกีารเปล่ียนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอน
ปลายป ค.ศ. 1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญโดยยังคงรักษารูป



 

 

 

แบบเดิมไวอยางนาช่ืนชม จากประวติัศาสตรทีย่าวนาน มีความสําคัญและโดดเดนใน
การอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ที่ไดรับการขนาดนามวา “ไขมุกแหง
โบฮีเมียน” ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาต ิหรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1992 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณ
รอบนอกสรางขึน้เมื่อป ค.ศ. 1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา 
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปน ยานเมืองเกา (Old Town) 
และโบสถเกากลางเมือง ผานชม จตัุรัสกลางเมือง (Center Square) แสน
สวยงาม รายลอมดวยสถาปตยกรรมเกาแกของเมือง เปนทีต้ั่งของรานคามากมาย 
บริเวณเดียวกัน ผานชม ศาลาวาการเมืองอนัเกาแก (City Hall) และยงัคงเปนที่
ทําการของหนวยงานรัฐบาลอยูจนถงึปจจุบัน  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองพัสเซา (Passau) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เปน
เมืองชายแดนของ ประเทศเยอรมัน (Germany) มีอาณาเขตติดกับประเทศ
ออสเตรีย เปนเมอืงที่ต้ังอยูที่จุดตัดของแมน้ําสามสาย ที่มาบรรจบกันพอดี ไดแก 
Danube, Inn และ Ilz เมืองน้ีจงึไดรับการกลาวถึงวาเปน เมืองแหงแมน้ําสามสาย 
(City of Three River) กอตัง้ขึ้นมาตัง้แตชาวเคลต (Celts) ทีม่าจากทางตอน
เหนือของบาวาเรีย แลวเขายดึพืน้ที่แถวน้ีไดสาํเร็จ กอนสมัยโรมัน ตอมายคุโรมัน จงึ
มาต้ังป�อมไวบนเนินเขาที่ปจจุบันเรียกวา Veste Oberhaus ซึ่งเปนจดุยุทธศาสตรที่
ดีมาก สิ่งที่ทําเงินมหาศาลใหเมอืงพัสเซา กคื็อ การคาเกลือ มีการทาํการคาขายกับ
ชาวโบฮีเมีย หรือในสมัยน้ีกคื็อประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยแหลงเกลอืกคื็อเมืองซาลซ
บูรก เพราะมแีมน้ําสามสายมาบรรจบกัน สินคาก็สามารถลําเลียงมาจากทกุแหงได 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ป�อมปราการแหงเมืองพัสเซา (Veste 
Oberhaus) หรือ “Former Castle of Prince-Bishops of Passau” เปน
ป�อมปราการที่สรางขึ้นเมื่อป 1219 เพื่อป�องกนัขาศึกจากประเทศออสเตรียในสงคราม
ของนโปเลียน หากดูจากแผนที่จะเห็นวา บริเวณน้ีเปนทําเลทีดี่ในการสอดสองป�องกัน
ภัย เพราะสามารถเห็นแมน้ําทัง้สามสายที่ไหลมารวมกนัอยางชัดเจน 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โบสถเซนต สตีเฟ�นแหงเมืองพัสเซา (St. 
Stephen’s Cathedral, Dom St. Stephan of Passau) เปนโบสถประจํา
เมืองพัสเซา ภายในมีออแกนซ (Organ) เคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึง ที่ใหญที่สุดในโลก ใช
ในการบรรเลงขณะประกอบพิธกีรรมทางศาสนา 

* อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Rilano Hotel Deggendorf, Passau, Germany หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

วันทีส่ี ่ เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - เมืองซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย - มหาวิหาร
แหงเมืองซาลซบรูก - บานเกิดโมสารท - ถนนเกต็เตรียกาสเซส - เมืองฮัลสตทั 
- หมูบานมรดกโลก ฮลัสตทั - โบสถแพริช - โบสถประจําเมืองฮัลสตทั - จัตุรสั
กลางเมือง - รปูปم�นโฮลีท่รนิิตี้ - เมืองลินซ - จัตุรสัเฮาพท พลทัซ - อาคาร
รัฐสภาประจําเมืองลินซ - มหาวิหารแหงเมืองลินซ   (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก (Salzburg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เปนเมืองที่ใหญที่สุดลาํดบัที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เปนเมืองหลวงของ
รัฐซาลซบูรก เมืองเกาของเมืองซาลซบูรกและสถาปตยกรรมบาโรกเปนหน่ึงในใจกลาง
เมืองทีถู่กดูแลรักษาอยางดีที่สดุในกลุมประเทศที่พดูภาษาเยอรมันดวยกัน ไดรบัการ
ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 
1996  
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิารแหงเมืองซาลซบรูก (Salzburg 
Cathedral) มหาวิหารใหญกลางเมือง สรางขึ้นต้ังแตสมัยเรอเนอซองสตอนปลาย
ตอบาร็อคตอนตน ถือเปนโบสถบาร็อคยคุแรก โดยสรางขึ้นใหมเพื่อแทนโบสถหลงัเดมิ
ที่ถกูไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ถลมเสียหาย 
แตตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดมิ 
นําทาน ผานชม บานเกิดโมสารท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) 
กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปจจบัุนน้ีเปน พพิิธภัณฑที่จัดแสดงประวติัของโมสารท
และครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมยานเมอืงเกา เลือกซื้อสินคาบน ถนนเก็ตเตรียกาส
เซส (Getreidegasse) ของเมืองทีม่ีความสวยงาม มีรานคาจําหนายของที่ระลึก 
และ สินคาแฟช่ันมากมาย  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
** 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองฮลัสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 
นาท)ี เมืองทองเที่ยวเล็กๆของประเทศออสเตรีย เปนเมอืงที่ไดรับการกลาวถงึวา เปน
เมืองทีต้ั่งอยูริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เปนที่ต้ังของ หมูบานมรดกโลก ฮัลสตทั 
(Hallstatt) อายุกวา 4,500 ป ต้ังอยูริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียว
ขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ต้ังอยูทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลสตัท 
(Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร ซ ี(Hallstatter See) ทะเลสาบในเขต
ภูมภิาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภมูิภาคทางประวติัศาสตรที่สําคัญมาก
แหงหน่ึงของประเทศออสเตรีย ไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท 
ที่มีเทอืกเขาเปนองคประกอบอยูดานหลังเปนภาพทีถ่กูเผยแพรมากที่สดุของประเทศ
ออสเตรีย 
นําทาน ผานชม โบสถแพรชิ (Parish Church) โบสถสวยริมทะเลสาบมีอายุกวา 
500 ป ต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอสรางขึน้ทามกลางซากปรักหักพังของป�อมโรมัน 
ผานชม โบสถประจําเมืองฮลัสตัท (Hallstatt Lutheran Church) ทีม่ียอด
แหลมสงูเดนเปนสงาจากทุกมมุมองของเมือง เปนโบสถนิกายโปรเตสแตนต สรางขึ้น
เมื่อประมาณป ค.ศ. 1785 เพื่อใชเปนสถานทีฟ่งเทศนา พระราชกฤษฎกีาโดย



 

 

 

จักรพรรดิโยเซฟที่ 1 ผานชม จตัุรสักลางเมือง (Central Square Marktplatz) 
ที่โดดเดนดวย รูปปم�นโฮลี่ทรินิตี ้(Holy Holy Trinity Statue) เปนสถานที่จดังาน
เทศกาลสําคัญตางๆของเมือง 

 นําทานเดินทางสู เมืองลินซ (Linz) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที) 
เมืองทีม่ีขนาดใหญอันดับ 3 ตัง้อยูทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย 
ริมฝم�งแมน้ําดานูบ และเปนทีรู่จักกันดีวาเปนเมอืงแหงฮติเลอรหรือในอดตีเคยเปนคาย
นาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สมัผัสความสวยงามของศิลปะและ
สถาปตยกรรมสไตลบารโรคและร็อคโคโค  

 นําทาน ผานชม จัตุรสัเฮาพท พลทัซ (Haupt Platz Square) ยานการคาสําคัญ
หรือจดุนัดพบยอดนิยมของชาวเมอืง ที่ถกูรายลอมดวย อาคารรฐัสภาประจําเมือง
ลินซ (Parliament House) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1513 และ มหาวหิารแหงเมือง
ลินซ (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตทีม่ีหอคอยคูสูงเสียดฟ�าที่ในอดีต 
"อดอลฟ ฮิตเลอร" ต้ังใจสรางเพื่อเปนที่เก็บศพของพอและแม รวมไปถึงความคิด
แผนการใหญอยาง การที่จะสรางเมืองที่ยิง่ใหญแหงจกัรวรรดินาซีบนแมน้ําดานูบ แตก็
ไมสามารถทาํสําเร็จ สมัผัสเมืองสวยงามดุจตองมนตขลัง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Ibis Style Linz, Linz, Austria หรอืเทียบเทา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

วันทีห่า เมืองลินซ - เมืองเวียนนา - แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท 
พารนดอรฟ - ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
- ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย  (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง40 นาที) ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสงู และพื้นที่
อันเขียวชอุมของป�าไมและขุนเขาหิมะแหงประเทศออสเตรีย  
นําทานเดินทางสู แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท พารนดอรฟ 
(McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf) เอาทเล็ทแหงแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคา
แบรนดช่ือดังตางๆ จากทกุมมุโลก มีใหเลือกมากมายอยางจุใจ เชน รองเทา เส้ือผา 
เคร่ืองประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมาย ใหทานไดชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนม 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 เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา 
** 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวยีนนา เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย เพื่อใหทานมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ้
สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

18.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR062 (เที่ยวบนิตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 
วันทีห่ก ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-)  



 

 

 

10.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

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) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ตั๋ว 

15 - 20 กุมภาพนัธ 
2563 

16FEB BR061 BKK-
VIE 02.45-08.25 
19FEB BR062 VIE-
BKK 18.25-10.30+1 

42,999 42,999 42,999 9,999 32,999 

14 - 19 มีนาคม 
2563 

15MAR BR061 BKK-
VIE 02.45-08.25 
18MAR BR062 VIE-
BKK 18.25-10.30+1 

36,999 36,999 36,999 9,999 26,999 

13 - 18 เมษายน 
2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน
สงกรานต) 

14MAR BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
17MAR BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

45,999 45,999 45,999 12,999 35,999 

27 เม.ย. - 02 พ.ค. 
2563 
(01 พ.ค. วันแรงงาน) 

28APR BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
01MAY BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

39,999 39,999 39,999 9,999 29,999 

11 - 16 พฤษภาคม 
2563 

12MAY BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
15MAY BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

38,999 38,999 38,999 9,999 28,999 

30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 
2563 
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯ
พระราชินี) 

31MAY BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
03JUN BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

39,999 39,999 39,999 9,999 29,999 



 

 

 

13 - 18 มิถุนายน 
2563 

14JUN BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
17JUN BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

38,999 38,999 38,999 9,999 28,999 

27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 
2563 

28JUN BR061 BKK-
VIE 02.20-08.35 
01JUL BR062 VIE-
BKK 18.35-10.00+1 

38,999 38,999 38,999 9,999 28,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสอืเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพจิารณา
อยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจาํนวนของ
ผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอืเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม หากจําเปน สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สง
หนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดบัตอไป จากน้ันระยะเวลา
คงเหลือกอนวนัเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตาม
เงื่อนไข ทุกกรณี ** 
 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
** 
 
** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 



 

 

 

** อัตราคาบริการน้ี จาํเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผูเดินทาง
ไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของ
วัตถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผดั และ บะหมี่กึง่
สําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) ไมสามารถ
เล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Eva Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก.  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ัก
ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถงึ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชดัเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิม่นอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทกุคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปน
เงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนน้ีขอความกรณุาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวนัทีย่ื่น
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบรษัิท โดยทางบรษัิทจะมีเจาหนาที่ไปดแูล และ อํานวย
ความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทาํการจองลวงหนาอยางนอย 60 วนั กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมดัจาํ สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิ



 

 

 

อัตโนมติัทันท ีหากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวามประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีทีค่ณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลกูคารายถดัไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทาํรายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมท่ีีน่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากดั 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆกต็าม รวมทั้ง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวซีา รอนัดสัมภาษณวซีา ทีท่ําใหทางบริษทัไมไดรับเงินตาม
เวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวนัเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถอืวานักทองเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบริการตางๆทัง้หมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมดุบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 



 

 

 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดนิทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวีี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบริษทัยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบตัรโดยสารบางสวน 
สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จาํเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-



 

 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กบั 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเทีย่วหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากกวากาํหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายทีพ่ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

ทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไม

รวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไม
สะดวกมาดาํเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพือ่กิจธุระ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทาํให



 

 

 

ใหมผีลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทตู) ทาน
จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมดัจาํ พรอมแจงวนั 
และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครัง้ หากมคิีวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกต ิ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อติาล ีฝรัง่เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบรกิารของแตละประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จาํเปนตองยื่นกอน หรือ หลงัคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายงัไมดําเนินการ หรือ วซีายงั
ไมไดรับการอนุมติั (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลงัคณะ และ
หรือ กรณีทีท่านตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยัง
ไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทตูตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบัทาน
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมคัรในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ทีม่ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 



 

 

 

6. หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมคัรทาํการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพือ่เดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีทีต่องการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสอื
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทตูปฏิเสธวีซา และ ทาน
จําเปนตองสมคัรเขาไปใหม น่ันหมายถงึจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทัง้หมด 
โดยคํานึงถงึระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยงัมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคทีว่ีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกบั
คณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถกูใชมาแลวตามเงือ่นไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพาํนักประเทศน้ันๆมากที่สดุ มากอนแลวอยางนอยหนึง่คร้ัง หากไมเปนไป
ตามเงือ่นไขและลูกคายนืยันเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี เชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง 
หรือ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่านมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยงัไมหมดอายุ จาํเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสอืเดินทางเลมปจจบัุนทีม่ีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมติัโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกบัประเทศ
ปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม่ีการประทบัตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลกูคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลอืไม
เพียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง เปน
ตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวซีา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน



 

 

 

ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมอืในสวนน้ีเพือ่ใหการยืน่คํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทตูเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทัง้สิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทตูคุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทางไป
ตางประเทศทีอ่อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบดิา
และมารดา หยาราง , ใบสาํคญัการหยา กรณศีูนยรบัย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ่ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบัการรับรอง (มีตราประทบั) จาก
กรมการกงสลุเทาน้ัน ซึง่จะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนทีสุ่ด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บดิาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทาน
ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจําเปนตองมีตราประทบั) ทางบริษทัยินดอีํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลกัฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพาํนักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกนัการเดินทางใหครอบคลมุวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพือ่ใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทกุกรณีไมวากรณีใดก็
ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมคีาใชจายเพิม่เตมิเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึง
ดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อย่ืนขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดกต็าม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

 



 

 

 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทกุกรณี แตทางบริษทัจะพยายามใหมากที่สดุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมทีต่องการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทานทาํ
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลงัใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ
ดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทีว่ีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนทีเ่หลือทัง้หมด 



 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผดิชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยงัไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลกั
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี



 

 

 

ใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดกต็าม กรณีทีไ่ฟลทของทานถงึชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวทีค่ณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิม่ ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเที่ยวเมอืง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้หมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมหีนาวางไมตํา่กวา 2 หนา (หนังสือเดนิทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

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

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มอีายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก



 

 

 

องคกรหรือบริษทัฯ ทีม่ีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทาํงานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหนาทีก่ารงาน 

เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทัง้น้ี 
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาทีรั่บยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา 
จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย เทาน้ัน กรุณาจดัเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชี
บรษัิท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณผูีเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ 



 

 

 

ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

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

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

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



 

 

 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 
สถานที่ย่ืนคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวซีา VFS ประเทศออสเตรีย อาคารสลีมคอมเพล็กซ 

ช้ัน 15 ถนนสลีม 
ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แตทางศนูยย่ืนวีซา VFS ไมมีบริการประทับตราที่จอดรถฟรี 
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS / รถไฟฟ�าใตดิน MRT สถานีสีลม 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

วนัที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

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

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

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

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

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



 

 

 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวย
ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


