
 

 
 

รหสั  ZET1903905 
ทัวรออสเตรีย เชก็ เยอรมัน [เลสโก รักนี้ ทีฮ่ัลสัตท]  6 วัน 3 คนื (BR) 
ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - นํา้พุพัลลัส อะธีนา - โบสถ
เซนต ชารลส - พระราชวงัเชินบรนุน - พระราชวงัเบลวีเดียร - พระราชวงัฮอฟบวรค - โบสถ
เซนต สตีเฟ�น แหงเมืองเวียนนา - ถนนคารนทเนอร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการ
บิน Eva Airways โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ อาํนวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเชค็อิน และ หัวหนาทัวรใหคาํแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาตเิวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - 
นํ้าพพุัลลัส 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 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
08.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 



 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย 
(Austria)  (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง40 นาท)ี 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 ซึ่งเปน
ที่ประชุมสภาออสเตรียมานบัตัง้แตศตวรรษที่ 19 ในชวงเวลาการปกครองโดย
จักรพรรดิฟรันซ โยเซฟ เปนอาคารโออาใหญโตที่สดุหลงัหนึง่บนถนนสายวงแหวน 
โดยสถาปนกิ Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลงันี้ในรูปแบบ
สถาปตยกรรมฟم�นฟูกรีก ดวยเสาตนใหญ รูปปم�น ภายนอกอาคารตกแตงดวยรปูปم�น
เทพและทตูสวรรคกวา 100 องค รวมถงึรถมาทําศึกขนาดใหญส่ีคันบนหลังคา 
บริเวณดานหนา เปนที่ตัง้ของ นํ้าพุพลัลัส อะธีนา (Pallas Athena Fountain) 
อันโดงดัง นํ้าพุนี้เปนผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เชนกัน 
โดยมีเทพีอะธีนายืนเดนเปนสงา เสริมดวยรูปปم�นเทพและเทวดาอื่นๆอกีมากมาย
หลายองค ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเขตแควนตางๆ ของจกัรวรรดิออสเตรีย และ 
จักรวรรดิฮงัการ ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โบสถเซนต ชารลส (St. Charles's Church) 
ในป 1713 สมเด็จจกัรพรรดิชารลสที่ 6 แหงจักรวรรดิโรมันอันศกัดิ์สิทธิ์สาบานวาจะ
สรางโบสถเพื่อเปนเกียรติใหแกนักบญุอุปถมัภของพระองคทีช่ื่อชารลส โบรโรเมโอ 
อาคารทีม่ีโครงสรางแปลกตาหลังนี้เตม็ไปดวยภาพปูนเปยกและแทนบูชาอันวิจติร
ตระการตาภายใตโดมอนังดงาม ซึง่มพีิพิธภัณฑขนาดเล็กเปดใหบรกิารอยูภายใน
ดวย โดมและหอคอยในสไตลบารอกแบบเวียนนาผสมผสานหนามุขแบบกรกีและเสา
แบบโรมาเนสก ซึง่ทําใหโบสถแหงนีก้ลายเปนโบสถทีดู่สะดดุตาที่สดุแหงหนึ่งในเมือง
เวียนนา 

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

 



 

 
 

นําทาน เขาชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชินบรุนน (Schonbrunn 
Palace) แหงราชวงศฮอฟบวรคซึ่งมีประวัตกิารสรางมาตัง้แตกลางคริสตศตวรรษที่ 
16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถงึ 
1,441 หอง ในระหวางป ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวงัฤดูรอน ชมความ
โออาของทองพระโรงและโถงพลับพลาทีป่ระทับ ซึ่งไดรบัการตกแตงอยางวิจติร
บรรจงสวยงามไมแพพระราชวงัแวรซายสในประเทศฝรัง่เศส โดยรอบของ
พระราชวังเชินบรุนน ถกูรายลอมดวยสวนทีจ่ดัตกแตงประดับประดา จากตนไม 
ดอกไมตามฤดูกาล ไดอยางสวยงามตระการตา ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป 1996 ** รอบของการเขา
ชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่
ใหกบัทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ** 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังเบลวีเดียร (Belvedere 
Palace) พระราชวงัแหงนี้ไดรับการออกแบบ และสรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 18 ตวั
พระราชวังประกอบดวยพระตําหนัก 2 สวนในรปูแบบสถาปตยกรรมรอ็คโคโค หัน
หนาเขาหากันโดยคั่นกลางดวยสวนสวยทีต่กแตงอยางงดงาม สรางขึ้นเพื่อเปนที่
ประทบัของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนาํกองทพัในการตอสูจนไดรับชัยชนะจากการ
คุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปจจุบนัพระราชวงัเปนสถานทีต่ัง้ของพพิิธภัณฑจัด
แสดงและเก็บรกัษาผลงานศิลปะทีด่ีที่สดุของเมืองเวียนนา โดยจดัแสดงผลงานชิ้นเอก
ของศิลปนออสเตรียตัง้แตยคุกลางจนถงึยุคปจจุบัน เชน ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ 
คลิมท Klimt ทีม่ีชือ่เสียงระดบัโลกและผลงานชิ้นสําคญัของ Monet, 
Kokoschka, Renoir และ Schiele 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั พระราชวังฮอฟบวรค (Hofburg Palace) เปน
อดตีพระราชวงัหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13-20 สวนหนึง่
ของพระราชวงัปจจุบันเปนที่พํานกัและทําเนียบของประธานาธิบดีแหงประเทศ
ออสเตรีย ถกูสรางขึน้ในศตวรรษที่ 13 และมกีารตอเตมิขยายสวนเรือ่ยมา 
พระราชวังแหงนี้เสมือนศูนยรวมอํานาจการปกครองที่ยิง่ใหญที่สุดในทวีปยุโรปและ



 

 
 

เปนศูนยรวมประวตัศิาสตรชาตขิองประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยคุของราชวงศ
ฮอฟบวรค ซึง่ปกครองจกัรวรรด ิ
โรมันอันศกัดิ์สิทธิ์ จกัรวรรดอิอสเตรีย และ จกัรวรรดิฮงัการ ีสมาชกิของราชวงศ
มักจะพาํนักที่พระราชวงัแหงนี้ในฤดูหนาว และ พํานักที่พระราชวงัเชินบรุนนในฤดู
รอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
เปนยานจําหนายสินคานานาชนดิ อาทิเชน เครื่องแกวสวาร็อฟสกีท้ีม่ีชือ่เสียง สินคา
แบรนดเนม Louis Vitton, Gucci รานนาฬกิา Bucherer, สินคาเส้ือแฟชั่นวัยรุน
ทันสมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อคโกแลตโมสารท เปนตน  

                ** อสิระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว โดยมีหวัหนาทัวรให
คําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พกั Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือ
เทียบเทา 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันทีส่าม เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก 
- ปราสาทครุมลอฟ - ยานเมืองเกา - จตรุสักลางเมือง - ศาลาวาการเมืองอัน
เกาแก - เมืองพสัเซา ประเทศเยอรมัน - ป�อมปราการแหงเมืองพัสเซา - โบสถ
เซนต สตีเฟ�นแหงเมืองพัสเซา                    
(B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี เปนเมอืงขนาดเล็กในภมูิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตของ 
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรม และ
ศิลปะของเขตเมอืงเกา ดวยทําเลที่ตัง้ของตวัเมืองทีม่คีูนํ้าลอมรอบ ทาํใหกลายเปน
ปราการที่สําคญัในการป�องกันขาศึก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครอง การ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ. 1963 ไดรับการประกาศวาเปน
เมืองที่ไดรับการอนุรกัษและภายหลังจากมกีารเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ใน
ตอนปลายป ค.ศ. 1989 ไดมกีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญโดยยงัคงรักษา



 

 
 

รูปแบบเดมิไวอยางนาชื่นชม จากประวตัศิาสตรที่ยาวนาน มคีวามสําคัญและโดดเดน
ในการอนุรกัษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ที่ไดรับการขนาดนามวา “ไขมุกแหง
โบฮีเมียน” ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาต ิ
หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1992 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov Castle) จาก
บริเวณรอบนอกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึง่ตัง้อยูริมฝم�งแมนํา้
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงนํา้ ฝم�งตรงขามเปน ยานเมืองเกา (Old 
Town) และโบสถเกากลางเมือง ผานชม จัตรุัสกลางเมือง (Center Square) 
แสนสวยงาม รายลอมดวยสถาปตยกรรมเกาแกของเมือง เปนที่ตัง้ของรานคา
มากมาย บริเวณเดียวกัน ผานชม ศาลาวาการเมืองอันเกาแก (City Hall) และ
ยังคงเปนทีท่ําการของหนวยงานรฐับาลอยูจนถึงปจจุบัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนเูปด 
โบฮีเมียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองพสัเซา (Passau) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปน
เมืองชายแดนของ ประเทศเยอรมัน (Germany) มีอาณาเขตตดิกับประเทศ
ออสเตรีย เปนเมอืงที่ตัง้อยูที่จุดตดัของแมนํา้สามสาย ที่มาบรรจบกันพอดี ไดแก 
Danube, Inn และ Ilz เมืองนี้จงึไดรับการกลาวถึงวาเปน เมืองแหงแมนํ้าสามสาย 
(City of Three River) กอตัง้ขึ้นมาตัง้แตชาวเคลต (Celts) ทีม่าจากทางตอน
เหนือของบาวาเรีย แลวเขายดึพืน้ที่แถวนี้ไดสาํเร็จ กอนสมัยโรมัน ตอมายคุโรมัน จงึ
มาตัง้ป�อมไวบนเนินเขาที่ปจจุบันเรียกวา Veste Oberhaus ซึ่งเปนจดุยุทธศาสตร
ที่ดมีาก สิง่ที่ทาํเงินมหาศาลใหเมืองพัสเซา กค็ือ การคาเกลือ มีการทาํการคาขายกับ
ชาวโบฮีเมีย หรือในสมัยนี้กค็ือประเทศสาธารณรัฐเชก็ โดยแหลงเกลอืกค็ือเมือง
ซาลซบรูก เพราะมีแมนํ้าสามสายมาบรรจบกนั สินคาก็สามารถลาํเลียงมาจากทกุ
แหงได 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั ป�อมปราการแหงเมืองพสัเซา (Veste 
Oberhaus) หรือ “Former Castle of Prince-Bishops of Passau” เปน
ป�อมปราการที่สรางขึ้นเมื่อป 1219 เพื่อป�องกนัขาศึกจากประเทศออสเตรียใน
สงครามของนโปเลียน หากดูจากแผนที่จะเหน็วา บริเวณน้ีเปนทําเลทีด่ีในการ
สอดสองป�องกันภัย เพราะสามารถเห็นแมนํา้ทั้งสามสายที่ไหลมารวมกันอยางชดัเจน 
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั โบสถเซนต สตีเฟ�นแหงเมืองพสัเซา (St. 
Stephen’s Cathedral, Dom St. Stephan of Passau) เปนโบสถประจํา
เมืองพัสเซา ภายในมีออแกนซ (Organ) เครือ่งดนตรีชนดิหนึง่ ที่ใหญที่สุดในโลก ใช
ในการบรรเลงขณะประกอบพิธกีรรมทางศาสนา 

                * อสิระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว โดยมีหวัหนาทัวรให
คําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พกั Rilano Hotel Deggendorf, Passau, Germany 
หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

ชั่วโมง) เปนเมอืงที่ใหญที่สุดลําดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เปนเมอืง
หลวงของรฐัซาลซบูรก เมืองเกาของเมืองซาลซบูรกและสถาปตยกรรมบาโรกเปน
หนึ่งในใจกลางเมอืงที่ถกูดูแลรกัษาอยางดทีี่สดุในกลุมประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมัน
ดวยกัน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996  
นําทาน ถายรปูเปนที่ระลึก กบั มหาวหิารแหงเมืองซาลซบรูก (Salzburg 
Cathedral) มหาวิหารใหญกลางเมือง สรางขึ้นตัง้แตสมัยเรอเนอซองสตอนปลาย
ตอบาร็อคตอนตน ถือเปนโบสถบารอ็คยคุแรก โดยสรางขึ้นใหมเพื่อแทนโบสถหลงั
เดิมที่ถกูไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถกูระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ถลม
เสียหาย แตตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม 



 

 
 

นําทาน ผานชม บานเกิดโมสารท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) 
กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปจจบุันนี้เปน พพิิธภัณฑที่จัดแสดงประวตัขิองโมสารท
และครอบครวั อิสระเดินเที่ยวชมยานเมอืงเกา เลือกซื้อสินคาบน ถนนเก็ตเตรียกาส
เซส (Getreidegasse) ของเมืองทีม่ีความสวยงาม มีรานคาจําหนายของที่ระลึก 
และ สินคาแฟชั่นมากมาย  

                ** อสิระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา ** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองฮลัสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
20 นาท)ี เมืองทองเที่ยวเล็กๆของประเทศออสเตรีย เปนเมืองที่ไดรับการกลาวถงึวา 
เปนเมืองทีต่ั้งอยูรมิทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เปนทีต่ัง้ของ หมูบานมรดกโลก ฮัลส
ตัท (Hallstatt) อายกุวา 4,500 ป ตั้งอยูรมิทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจแีสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยูทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลส
ตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตทัเทอร ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขต
ภูมภิาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภมูิภาคทางประวตัศิาสตรที่สําคัญ
มากแหงหนึ่งของประเทศออสเตรีย ไดรบัการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบานมรดก



 

 
 

โลก ฮัลสตัท ทีม่ีเทือกเขาเปนองคประกอบอยูดานหลังเปนภาพที่ถกูเผยแพรมากที่สดุ
ของประเทศออสเตรีย 
นําทาน ผานชม โบสถแพรชิ (Parish Church) โบสถสวยรมิทะเลสาบมีอายุกวา 
500 ป ตัง้แตสมัยศตวรรษที่ 12 กอสรางขึน้ทามกลางซากปรักหักพังของป�อมโรมัน 
ผานชม โบสถประจําเมืองฮลัสตัท (Hallstatt Lutheran Church) ทีม่ียอด
แหลมสงูเดนเปนสงาจากทุกมมุมองของเมือง เปนโบสถนกิายโปรเตสแตนต สรางขึ้น
เมื่อประมาณป ค.ศ. 1785 เพื่อใชเปนสถานทีฟ่งเทศนา พระราชกฤษฎกีาโดย
จักรพรรดิโยเซฟที่ 1 ผานชม จตัุรสักลางเมอืง (Central Square Marktplatz) 
ที่โดดเดนดวย รูปปم�นโฮลี่ทรินิตี ้(Holy Holy Trinity Statue) เปนสถานที่จดั
งานเทศกาลสําคัญตางๆของเมือง 

 นําทานเดินทางสู เมืองลินซ (Linz) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) 
เมืองทีม่ีขนาดใหญอันดับ 3 ตัง้อยูทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย 
ริมฝم�งแมนํ้าดานูบ และเปนทีรู่จักกันดีวาเปนเมอืงแหงฮติเลอรหรอืในอดตีเคยเปน
คายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สมัผัสความสวยงามของศิลปะและ
สถาปตยกรรมสไตลบารโรคและรอ็คโคโค  

 นําทาน ผานชม จัตุรสัเฮาพท พลทัซ (Haupt Platz Square) ยานการคาสําคัญ
หรือจดุนดัพบยอดนิยมของชาวเมอืง ที่ถกูรายลอมดวย อาคารรฐัสภาประจําเมือง
ลินซ (Parliament House) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1513 และ มหาวหิารแหงเมือง
ลินซ (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตทีม่ีหอคอยคูสูงเสียดฟ�าที่ในอดีต 
"อดอลฟ ฮิตเลอร" ตัง้ใจสรางเพื่อเปนที่เก็บศพของพอและแม รวมไปถึงความคิด
แผนการใหญอยาง การที่จะสรางเมืองที่ยิง่ใหญแหงจกัรวรรดินาซีบนแมนํ้าดานูบ แต
ก็ไมสามารถทําสาํเร็จ สัมผัสเมอืงสวยงามดุจตองมนตขลัง 

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

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีห่า เมืองลินซ - เมืองเวียนนา - แมค็อารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท 

พารนดอรฟ - ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
- ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศไทย             
(B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง40 นาท)ี ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง 
และพื้นทีอ่ันเขียวชอุมของป�าไมและขุนเขาหมิะแหงประเทศออสเตรีย  
นําทานเดินทางสู แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท พารนดอรฟ 
(McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf) เอาทเล็ทแหงแรกของ



 

 
 

ประเทศออสเตรีย และเปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน 
สินคาแบรนดชื่อดงัตางๆ จากทกุมมุโลก มีใหเลือกมากมายอยางจใุจ เชน รองเทา 
เส้ือผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมาย ใหทานไดชอปปم�ง
สินคาแบรนดเนม อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, 
Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North 
Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ  

                ** อสิระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวยีนนา เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย เพื่อใหทานมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือก
ซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรอื รานอาหาร 

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

               ** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 
 
วันทีห่ก ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)  
10.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์       

ภาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 

ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มเีตียง 
(เด็กอายุ

ไมเกิน 12 
ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุ

ไมเกิน 12 
ป) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

15 - 20 
กมุภาพันธ 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. 
วันสงกรานต) 

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. วัน

28APR BR061 
BKK-VIE 02.20-

08.35 
39,999 39,999 39,999 9,999 29,999 



 

 
 

แรงงาน) 01MAY BR062 
VIE-BKK 18.35-

10.00+1 

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. วันเฉลิม
ฯพระราชินี) 

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 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 



 

 
 

** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนงัสือเดนิทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทติย ทั้งนี้ขึน้อยูกับ
จํานวนของผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนญุาตใช
หนังสือเดินทางเพื่อเดนิทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการ
สมัครของทาน และ สงหนังสือเดนิทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ใน
ลําดบัตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวซีาครั้งใหม 
การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทกุกรณ ี** 
 
** อัตราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท ** 
 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรณุา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบนิอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณทีี่มีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ (ปรบัราคาเพิม่ขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) ** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอสิลาม หรือ ไมสามารถรบัประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไม
วาเหตผุลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมวามื้อใดมือ้หนึ่ง ทางบริษทัขอใหทานผูเดนิทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากรานอาหารแตละรานจะมี
ขอจํากัดเรื่องของวัตถุดบิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผัก 
ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีทีท่านมคีวามประสงคที่จะสั่งเมนนูอกเหนือ
ขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนีด้วยตนเอง **  



 

 
 

** ทางบรษิัทขอความกรณุาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียด
ทุกขอ ** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม
สามารถเลื่อน เปล่ียนวันเดินทาง หรอื อัพเกรดได 
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษสีนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Eva Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเครือ่งบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนกัรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก.  
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัหองละ 2 ทาน หรอื 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณมีีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรอื กิจกรรม
อื่นๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคาํนึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงไวในโปรแกรมชดัเจน เชน ถายรปู
เปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจรงิอกีครัง้  
 คาอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมคัคุเทศกคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณตีองการซื้อประกันเพิม่เพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
 
 
 



 

 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศพัท คา
โทรศพัททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิบิารในหอง รวมถงึคาอาหาร เครือ่งดืม่ที่สัง่เพิม่
นอกเหนอืรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคาบริการ
จากหวัหนาทวัรกอนการใชบรกิารทกุครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรอื คํานวณ เปน
เงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนนี้ขอความกรณุาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวนัทีย่ื่น
เอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบรษิัท โดยทางบรษิทัจะมีเจาหนาที่ไปดแูล และ อํานวย
ความสะดวกในวันนั้น) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทาํการจองลวงหนาอยางนอย 60 วนั กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลงัจากวันจอง ตวัอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจาํ สวนนี้ภายในวันที ่3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอตัโนมตัิทันที หากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวาม
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจาํเปนตองเชค็ทีว่างและทําจองเขามาใหมอกีครัง้ กรณี
ที่คณะเตม็ มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสทิธิ์ลูกคารายถดัไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจาํนวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนกัทองเที่ยวหรอืเอเยนตไมชาํระเงิน หรอื ชาํระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวา
สวนใดสวนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆกต็าม 



 

 
 

รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิีซา รอนดัสัมภาษณวีซา ที่ทาํใหทางบริษัทไมได
รับเงินตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธกิารเดินทางในทวัรนั้นๆทันท ี

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังนี ้วันจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนกัขตัฤกษที่รฐับาลประกาศในปนั้นๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีนกัทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรอื เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรอืเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทาง
มาทีบ่ริษัทอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเปน
ลายลักษณอกัษรเทานั้น ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบรกิารคืน นกัทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ลงนาม
ดําเนินการขอรบัเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจประกอบ (กรณีดาํเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลกัฐาน ไดแก ใบเรียกเกบ็เงนิ หลักฐานการชําระเงนิคาบรกิารตางๆทัง้หมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดนิทาง สําเนาบตัรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมดุบญัชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบรกิารดงันี ้

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

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มคีาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

 
 
 



 

 
 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทัง้นี ้ทางบรษิัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบริการทีช่ําระแลวเนื่องจากการจดัเตรียม 
การจดัการนาํเที่ยวใหแกนกัทองเที่ยว เชน การสํารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกั เปนตน 
** 

3. การเดินทางที่ตองการันตมีดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter 
Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอตัราคาบรกิารนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีีม่ี
ผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรอื 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนกัทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสาํหรับประเทศทีไ่มมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนกัทองเที่ยวหรอืเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิม่จาก
การที่มีนกัทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบรษิทั
ยินดีที่จะใหบริการและดาํเนนิการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนมุัติจากทางสถานทตู 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ กรณอีอกบตัรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบตัรโดยสาร
บางสวน สวนใดสวนหนึง่ได และ หากสามารถคนืได (Refunds) จาํเปนไปตามกระบวนการ
ของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงันี้ วันจันทร ถึงศกุร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 
 
 



 

 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่ัก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพกัแตละประเภท อาจจะไมตดิกัน หรอื อยูคนละชั้นกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรอื อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาบริการเพิม่ตามจรงิที่เกิดขึ้นจากนกัทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมติํา่  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากกวากาํหนด 

หรือหองพักเตม็ บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายทีพ่ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบนํา้ ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การยื่นคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายนิ้วมือ

ทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทติย ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมคัรในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคาํรองขอวีซาเทานั้น หากทาน
ไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถงึมคีวามจําเปนตองใชหนังสอืเดินทางเพื่อกิจ
ธุระสวนตวัของทานในชวงใดบาง ซึง่อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจ
ทําใหใหมผีลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนงัสอืเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทตู) 
ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้แตขั้นตอนการจอง หรอื กอนชาํระเงินมัดจาํ พรอมแจง
วัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอกีครั้ง หากมีควิยื่น



 

 
 

วางชวงทีท่านสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สดุที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปน
กรณีพิเศษ แตทัง้นี้ การนดัหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จาํเปนตองมคีาใชจายเพิม่เตมิ ทาน
สามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายที่เร็วขึ้น หรอื สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเรว็กวาปกต ิ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนีไ้ด ไดแก อังกฤษ อติาล ีฝรัง่เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบรกิารของแตละประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจาหนาที่
เปนกรณพีิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จาํเปนตองยื่นกอน หรอื หลงัคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริม่ดาํเนนิการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรอื อาจเร็วกวานั้น) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทานจาํเปนจะตองชาํระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจรงิทัง้หมด เชน 
คาบตัรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายงัไมดาํเนินการ หรือ วซีา
ยังไมไดรบัการอนมุตัิ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลงัคณะ 
และหรอื กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย 
ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทตูตองการขอหลกัฐานการพาํนักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาองักฤษ 
(Itinerary) ในสวนนี้ ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบัทาน
ไมวาสวนใดสวนหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทติย 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมคัรในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดกูาลทองเที่ยว ทีม่ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนญุาตใหผูสมคัรทาํการ
ยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทตูออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี



 

 
 

พิเศษ เพือ่วางแผนลวงหนา กรณทีี่ตองการใชหนงัสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอ
หนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทาํใหสถานทตูปฏิเสธวีซา 
และ ทานจําเปนตองสมคัรเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบรกิาร
ใหมทัง้หมด โดยคํานงึถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอน
ดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนดิเขาออกมากกวา 1 ครัง้ หรอื หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารดุ และ ยงัมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวตัถุประสงคทีว่ีซาเชงเกนฉบบันั้นๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกบั
คณะนี ้สามารถใชได หากวีซานั้นถกูใชมาแลวตามเงือ่นไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพาํนกัประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มากอนแลวอยางนอยหนึง่ครั้ง หากไมเปนไป
ตามเงือ่นไขและลูกคายนืยันเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณ ีเชน กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง 
หรือ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่านมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยงัไมหมดอายุ จาํเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสอืเดินทางเลมปจจบุันทีม่ีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดอืน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซาชนดิที่อนมุตัิโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนมุัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกบัประเทศ
ปลายทางอกีครัง้ กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม่ีการประทบัตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาทีต่รวจสอบเพื่อความถกูตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลกูคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่องจากอายุหนงัสือเดินทางคงเหลอื
ไมเพียงพอ กรณถีกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง และ ถกูสงกลับจากประเทศปลายทาง 
เปนตน 

9. การบิดเบอืนขอเท็จจรงิหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณถีกูปฏิเสธวซีา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบดิเบือนขอเท็จจรงิหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณถีูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 



 

 
 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมอืในสวนนี้เพือ่ใหการยืน่คาํรองในครัง้ตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนีข้ึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทตูเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดนิทางหรือไม หรอื ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทัง้สิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท์างการทตูคุมครอง
อยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนงัสือยินยอมใหบตุรเดินทางไป
ตางประเทศทีอ่อกจากสํานกังานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบดิา
และมารดา หยาราง , ใบสาํคญัการหยา กรณศีูนยรบัยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ่ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบัการรับรอง (มีตราประทบั) จาก
กรมการกงสลุเทานั้น ซึง่จะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณี
นี้ จําเปนที่สุด สําหรบัเดก็ที่อายตุํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ ไมไดเดินทางกบั มารดาและบดิา 
(เชน เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ให
ทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจําเปนตองมีตราประทบั) ทางบริษทัยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋เครือ่งบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพาํนกักอน หรือ ตอจากคณะ ประกนัการเดินทางใหครอบคลมุวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพือ่ใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทกุกรณีไมวากรณีใด
ก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยืน่ขอวีซาในควินดัหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมคีาใชจายเพิม่เตมิเนื่องจากไมใชการนดัหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเตมิสวนนี ้หรอื สวนใดสวนหนึง่
ดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดกต็าม รวมไปถึงกรณทีี่ในวันนดัหมายเพื่อย่ืนขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดกต็าม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลกิทัง้หมด  

 
 



 

 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นัง่บนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึง

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นั่งบนเครือ่งบินทกุกรณี แตทางบริษทัจะพยายามใหมากที่สดุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรอื ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรอื แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชดัเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหนั อาจมคีาใชจายเพิ่มเพื่อชาํระกับเมนูใหมทีต่องการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครือ่งแตกตางกัน ขอใหทานทาํ
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลงัใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนีข้อสงวนสิทธิ์สําหรบัผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทานั้น กรณีที่ทานถือหนงัสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนงัสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมตัขิองเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี ้ไมวาสวนใดสวนหนึง่ 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรอืถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง 
หรือดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานาํหนาชื่อ เลขที่หนงัสือเดนิทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนงัสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรอืสวนทีเ่หลือทัง้หมด 



 

 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสยีหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตัิ อบุัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรอืเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครือ่งบนิ คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมมีอาํนาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบตัิภัยทีไ่ม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร
เฉพาะสวนที่บริษทัยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลกัปฏิบตัิเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเครือ่งบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทกุชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสตกิใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอก็ซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษิัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถกูตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบรกิารสวนใดสวน



 

 
 

หนึ่ง ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมคีาใชจายเพิม่เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณ ีทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

13. กรณีลกูคาที่จองเฉพาะทวัรไมรวมบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋เครือ่งบิน
แยกเอง) ในวันเริม่ทัวร (วันที่หนึง่) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดกต็าม กรณทีีไ่ฟลทของทานถงึชากวาคณะ และ ยืนยัน
เดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูใน
เวลานั้นๆ กรณนีี้ จะมคีาใชจายเพิม่ ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวย
ตนเองทัง้หมดเทานั้น ไมวากรณใีดกต็าม และ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรอื 
ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมอืง หรือ สถานทีท่องเที่ยวใดๆ สถานทีห่นึ่ง ทกุกรณ ี
เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตวัแทนแลวทัง้หมด 

 

การเตรียมเอกสาร เพือ่ย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน ณ วัน

เดินทางกลับ และมหีนาวางไมตํา่กวา 2 หนา (หนงัสือเดนิทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดอืน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรบั เทานัน้ 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรบัรองบรษิัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหนา (มอีายุ
ไมเกิน 3 เดอืน) / หรือใบจดทะเบียนพาณชิยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนกังาน : จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจาง ระบตุําแหนง วันเริม่งาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรบัรองการทํางานใหระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื่อ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก



 

 
 

องคกรหรอืบริษทัฯ ทีม่ีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถามี) ที่อยู และเบอรตดิตออยางชดัเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

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

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกบัหนาทีก่าร

งาน เปนภาษาองักฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แต
ทั้งนี้ อยูทีดุ่ลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทานั้น  

3.6 กรณีเปนนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรับรองการศกึษา เปนภาษาองักฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวี
ซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนา
หนังสือเดินทาง เทานั้น กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรบัพิจารณา บัญชอีอมทรพัย เทานั้น กรุณาจดัเตรียมดังนี ้
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดอืน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน่ัดยื่นวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มหีนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชสีวนตัวได ซึง่หากมแีตบัญชี
บรษิัท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยืน่ได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบตัร (กรณผีูเดินทางอายตุํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิามารดา  

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



 

 
 

และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง ของบดิา และ 
มารดา หนงัสือรบัรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบดิา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง ของบดิา และ 
มารดา หนงัสือรบัรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอรต ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พี ่, นอง , สาม ี, ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังนี ้** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ โดย
ระบชุื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นดัยื่นวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

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

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน่ัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 

เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางองิความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบตัร 



 

 
 

แผนที่การเดินทาง เพื่อย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย 
สถานที่ยื่นคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวซีา VFS ประเทศออสเตรีย อาคารสลีมคอม

เพล็กซ ชั้น 15 ถนนสลีม 
ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แตทางศนูยย่ืนวีซา VFS ไมมีบรกิารประทับตราที่จอดรถฟร ี
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS / รถไฟฟ�าใตดิน MRT สถานสีีลม 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

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

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

กรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 

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

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 
 
 



 

 
 

14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชพีระหวางการเดินทางและพํานกัของผูสมคัร 
   ตัวผูสมคัรเอง 
   มีผูอืน่ออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ .......................... 
15. ชื่อบคุคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสมัพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรณุากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สดุเพื่อ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมตัิวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทานั้น ทางบรษิทัเปนเพียงตวักลางใน
การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 
 
 
 
 


