รหัส ZET1903905
ทัวรออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก รักนี้ ทีฮ
่ ัลสัตท] 6 วัน 3 คืน (BR)
ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - นํา้ พุพัลลัส อะธีนา - โบสถ
เซนต ชารลส - พระราชวังเชินบรุนน - พระราชวังเบลวีเดียร - พระราชวังฮอฟบวรค - โบสถ
เซนต สตีเฟน แหงเมืองเวียนนา - ถนนคารนทเนอร

วันทีห
่ นึง่

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

23.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการ
บิน Eva Airways โดยมีเจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคาํ แนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง

วันทีส
่ อง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย นํ้าพุพัลลัส อะธีนา - โบสถเซนต ชารลส - พระราชวังเชินบรุนน พระราชวังเบลวีเดียร - พระราชวังฮอฟบวรค - โบสถเซนต สตีเฟน แหงเมือง
เวียนนา - ถนนคารนทเนอร
(-/L/-)

02.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR061 (เที่ยวบินตรง)
** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
08.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **

นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย
(Austria) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง40 นาที) ผานชมเสนทางธรรมชาติ
ของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุม
 ของปาไมและขุนเขาหิมะแหงประเทศออสเตรีย
นําทาน ผานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสนทางทองเที่ยวสายหลักของ
เมืองเวียนนา ซึ่งแวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมอันเกาแกงดงาม เชน ผานชม
โรงละครโอเปรา (Opera House) ที่สรางขึ้นในชวง ค.ศ. 1863-1869 ผานชม
อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจิด ซึ่งเปน
ที่ประชุมสภาออสเตรียมานับตัง้ แตศตวรรษที่ 19 ในชวงเวลาการปกครองโดย
จักรพรรดิฟรันซ โยเซฟ เปนอาคารโออาใหญโตที่สด
ุ หลังหนึง่ บนถนนสายวงแหวน
โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบ
สถาปตยกรรมฟﻥนฟูกรีก ดวยเสาตนใหญ รูปปﻥน ภายนอกอาคารตกแตงดวยรูปปﻥน
เทพและทูตสวรรคกวา 100 องค รวมถึงรถมาทําศึกขนาดใหญสี่คันบนหลังคา
บริเวณดานหนา เปนที่ตงั้ ของ นํ้าพุพล
ั ลัส อะธีนา (Pallas Athena Fountain)
อันโดงดัง นํ้าพุนี้เปนผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เชนกัน
โดยมีเทพีอะธีนา ยืนเดนเปนสงา เสริมดวยรูปปﻥนเทพและเทวดาอื่นๆอีกมากมาย
หลายองค ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเขตแควนตางๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย และ
จักรวรรดิฮงั การี

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนต ชารลส (St. Charles's Church)
ในป 1713 สมเด็จจักรพรรดิชารลสที่ 6 แหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สาบานวาจะ
สรางโบสถเพื่อเปนเกียรติใหแกนักบุญอุปถัมภของพระองคทชี่ ื่อชารลส โบรโรเมโอ
อาคารทีม
่ ีโครงสรางแปลกตาหลังนี้เต็มไปดวยภาพปูนเปยกและแทนบูชาอันวิจต
ิ ร
ตระการตาภายใตโดมอันงดงาม ซึง่ มีพิพิธภัณฑขนาดเล็กเปดใหบริการอยูภายใน
ดวย โดมและหอคอยในสไตลบารอกแบบเวียนนาผสมผสานหนามุขแบบกรีกและเสา
แบบโรมาเนสก ซึง่ ทําใหโบสถแหงนีก
้ ลายเปนโบสถทด
ี่ ูสะดุดตาที่สด
ุ แหงหนึ่งในเมือง
เวียนนา
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูไสกรอก
เวียนนา

นําทาน เขาชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schonbrunn
Palace) แหงราชวงศฮอฟบวรคซึ่งมีประวัตก
ิ ารสรางมาตัง้ แตกลางคริสตศตวรรษที่
16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง
1,441 หอง ในระหวางป ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความ
โออาของทองพระโรงและโถงพลับพลาทีป
่ ระทับ ซึ่งไดรบ
ั การตกแตงอยางวิจต
ิ ร
บรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในประเทศฝรัง่ เศส โดยรอบของ
พระราชวังเชินบรุนน ถูกรายลอมดวยสวนทีจ่ ด
ั ตกแตงประดับประดา จากตนไม
ดอกไมตามฤดูกาล ไดอยางสวยงามตระการตา ไดรับการขึน
้ ทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป 1996 ** รอบของการเขา
ชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่
ใหกบ
ั ทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด **
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร (Belvedere
Palace) พระราชวังแหงนี้ไดรับการออกแบบ และสรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 18 ตัว
พระราชวังประกอบดวยพระตําหนัก 2 สวนในรูปแบบสถาปตยกรรมร็อคโคโค หัน
หนาเขาหากันโดยคั่นกลางดวยสวนสวยทีต
่ กแตงอยางงดงาม สรางขึ้นเพื่อเปนที่
ประทับของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนาํ กองทัพในการตอสูจนไดรับชัยชนะจากการ
คุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปจจุบน
ั พระราชวังเปนสถานทีต
่ งั้ ของพิพิธภัณฑจัด
แสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะทีด
่ ีที่สด
ุ ของเมืองเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอก
ของศิลปนออสเตรียตัง้ แตยค
ุ กลางจนถึงยุคปจจุบัน เชน ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ
คลิมท Klimt ทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสําคัญของ Monet,
Kokoschka, Renoir และ Schiele
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวรค (Hofburg Palace) เปน
อดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13-20 สวนหนึง่
ของพระราชวังปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีแหงประเทศ
ออสเตรีย ถูกสรางขึน
้ ในศตวรรษที่ 13 และมีการตอเติมขยายสวนเรือ
่ ยมา
พระราชวังแหงนี้เสมือนศูนยรวมอํานาจการปกครองที่ยงิ่ ใหญที่สุดในทวีปยุโรปและ

เปนศูนยรวมประวัตศ
ิ าสตรชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ
ฮอฟบวรค ซึง่ ปกครองจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮงั การี สมาชิกของราชวงศ
มักจะพํานักที่พระราชวังแหงนี้ในฤดูหนาว และ พํานักที่พระราชวังเชินบรุนนในฤดู
รอน

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนต สตีเฟน แหงเมืองเวียนนา (St.
Stephen’s Cathedral of Vienna) สัญลักษณของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจา
คารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ. 1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของ
ประชาชน ตอมาจึงเปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองจนปจจุบัน
นําทานเดินทางสู ถนนคารนทเนอร (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา
เปนยานจําหนายสินคานานาชนิด อาทิเชน เครื่องแกวสวาร็อฟสกีท
้ ม
ี่ ีชอ
ื่ เสียง สินคา
แบรนดเนม Louis Vitton, Gucci รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุน
ทันสมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อคโกแลตโมสารท เปนตน
** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหวั หนาทัวรให
คําแนะนํา **
 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือ
เทียบเทา

วันทีส
่ าม

เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
- ปราสาทครุมลอฟ - ยานเมืองเกา - จตุรส
ั กลางเมือง - ศาลาวาการเมืองอัน
เกาแก - เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - ปอมปราการแหงเมืองพัสเซา - โบสถ
เซนต สตีเฟนแหงเมืองพัสเซา
(B/L/-)

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง 50 นาที) เปนเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรม และ
ศิลปะของเขตเมืองเกา ดวยทําเลที่ตงั้ ของตัวเมืองทีม
่ ค
ี ูนํ้าลอมรอบ ทําใหกลายเปน
ปราการที่สําคัญในการปองกันขาศึก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครอง การ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ. 1963 ไดรับการประกาศวาเปน
เมืองที่ไดรับการอนุรก
ั ษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ใน
ตอนปลายป ค.ศ. 1989 ไดมก
ี ารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ ใหญโดยยังคงรักษา

รูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัตศ
ิ าสตรที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดน
ในการอนุรก
ั ษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ที่ไดรับการขนาดนามวา “ไขมุกแหง
โบฮีเมียน” ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1992
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จาก
บริเวณรอบนอกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึง่ ตัง้ อยูร ิมฝﻤงแมนาํ้
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง นํา้ ฝง ﻤตรงขามเปน ยานเมืองเกา (Old
Town) และโบสถเกากลางเมือง ผานชม จัตรุ ัสกลางเมือง (Center Square)
แสนสวยงาม รายลอมดวยสถาปตยกรรมเกาแกของเมือง เปนที่ตงั้ ของรานคา
มากมาย บริเวณเดียวกัน ผานชม ศาลาวาการเมืองอันเกาแก (City Hall) และ
ยังคงเปนทีท
่ ําการของหนวยงานรัฐบาลอยูจนถึงปจจุบัน
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูเปด
โบฮีเมียน

นําทานเดินทางสู เมืองพัสเซา (Passau) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปน
เมืองชายแดนของ ประเทศเยอรมัน (Germany) มีอาณาเขตติดกับประเทศ
ออสเตรีย เปนเมืองที่ตงั้ อยูท
 ี่จุดตัดของแมนาํ้ สามสาย ที่มาบรรจบกันพอดี ไดแก
Danube, Inn และ Ilz เมืองนี้จงึ ไดรับการกลาวถึงวาเปน เมืองแหงแมนํ้าสามสาย
(City of Three River) กอตัง้ ขึ้นมาตัง้ แตชาวเคลต (Celts) ทีม
่ าจากทางตอน
เหนือของบาวาเรีย แลวเขายึดพืน
้ ที่แถวนี้ไดสาํ เร็จ กอนสมัยโรมัน ตอมายุคโรมัน จึง
มาตัง้ ปอมไวบนเนินเขาที่ปจจุบันเรียกวา Veste Oberhaus ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตร
ที่ดม
ี าก สิง่ ที่ทาํ เงินมหาศาลใหเมืองพัสเซา ก็คือ การคาเกลือ มีการทําการคาขายกับ
ชาวโบฮีเมีย หรือในสมัยนี้กค
็ ือประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยแหลงเกลือก็คือเมือง
ซาลซบรู ก เพราะมีแมนํ้าสามสายมาบรรจบกัน สินคาก็สามารถลําเลียงมาจากทุก
แหงได
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปอมปราการแหงเมืองพัสเซา (Veste
Oberhaus) หรือ “Former Castle of Prince-Bishops of Passau” เปน
ปอมปราการที่สรางขึ้นเมื่อป 1219 เพื่อปองกันขาศึกจากประเทศออสเตรียใน
สงครามของนโปเลียน หากดูจากแผนที่จะเห็นวา บริเวณนี้เปนทําเลทีด
่ ีในการ
สอดสองปองกันภัย เพราะสามารถเห็นแมนาํ้ ทั้งสามสายที่ไหลมารวมกันอยางชัดเจน
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนต สตีเฟนแหงเมืองพัสเซา (St.
Stephen’s Cathedral, Dom St. Stephan of Passau) เปนโบสถประจํา
เมืองพัสเซา ภายในมีออแกนซ (Organ) เครือ
่ งดนตรีชนิดหนึง่ ที่ใหญที่สด
ุ ในโลก ใช
ในการบรรเลงขณะประกอบพิธก
ี รรมทางศาสนา
* อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหวั หนาทัวรให
คําแนะนํา **
 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Rilano Hotel Deggendorf, Passau, Germany
หรือเทียบเทา

วันทีส
่ ี่

เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - เมืองซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย - มหาวิหาร
แหงเมืองซาลซบรู ก - บานเกิดโมสารท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮัลสตัท
- หมูบ
 านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถแพริช - โบสถประจําเมืองฮัลสตัท - จัตุรส
ั
กลางเมือง - รูปปﻥนโฮลีท
่ รินิตี้ - เมืองลินซ - จัตุรส
ั เฮาพท พลัทซ - อาคาร
รัฐสภาประจําเมืองลินซ - มหาวิหารแหงเมืองลินซ
(B/-/D)

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก
 (Salzburg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง) เปนเมืองที่ใหญที่สด
ุ ลําดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เปนเมือง
หลวงของรัฐซาลซบูรก
 เมืองเกาของเมืองซาลซบูรกและสถาปตยกรรมบาโรกเปน
หนึ่งในใจกลางเมืองที่ถก
ู ดูแลรักษาอยางดีที่สด
ุ ในกลุมประเทศทีพ
่ ูดภาษาเยอรมัน
ดวยกัน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1996
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองซาลซบรู ก (Salzburg
Cathedral) มหาวิหารใหญกลางเมือง สรางขึ้นตัง้ แตสมัยเรอเนอซองสตอนปลาย
ตอบาร็อคตอนตน ถือเปนโบสถบาร็อคยุคแรก โดยสรางขึ้นใหมเพื่อแทนโบสถหลัง
เดิมที่ถก
ู ไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถลม
เสียหาย แตตอ
 มาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม

นําทาน ผานชม บานเกิดโมสารท (House of Wolfgang Amadeus Mozart)
กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปจจุบันนี้เปน พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัตขิ องโมสารท
และครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมยานเมืองเกา เลือกซื้อสินคาบน ถนนเก็ตเตรียกาส
เซส (Getreidegasse) ของเมืองทีม
่ ีความสวยงาม มีรา นคาจําหนายของที่ระลึก
และ สินคาแฟชั่นมากมาย
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา **

นําทานเดินทางสู เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
20 นาที) เมืองทองเที่ยวเล็กๆของประเทศออสเตรีย เปนเมืองที่ไดรับการกลาวถึงวา
เปนเมืองทีต
่ ั้งอยูรม
ิ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เปนทีต
่ งั้ ของ หมูบ
 านมรดกโลก ฮัลส
ตัท (Hallstatt) อายุกวา 4,500 ป ตั้งอยูรม
ิ ทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและปาสี
เขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยูท
 างฝง ﻤตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลส
ตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขต
ภูมภ
ิ าคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัตศ
ิ าสตรที่สําคัญ
มากแหงหนึ่งของประเทศออสเตรีย ไดรบ
ั การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบานมรดก

โลก ฮัลสตัท ทีม
่ ีเทือกเขาเปนองคประกอบอยูด
 านหลังเปนภาพที่ถก
ู เผยแพรมากที่สด
ุ
ของประเทศออสเตรีย
นําทาน ผานชม โบสถแพริช (Parish Church) โบสถสวยริมทะเลสาบมีอายุกวา
500 ป ตัง้ แตสมัยศตวรรษที่ 12 กอสรางขึน
้ ทามกลางซากปรักหักพังของปอมโรมัน
ผานชม โบสถประจําเมืองฮัลสตัท (Hallstatt Lutheran Church) ทีม
่ ียอด
แหลมสูงเดนเปนสงาจากทุกมุมมองของเมือง เปนโบสถนก
ิ ายโปรเตสแตนต สรางขึ้น
เมื่อประมาณป ค.ศ. 1785 เพื่อใชเปนสถานทีฟ
่ งเทศนา พระราชกฤษฎีกาโดย
จักรพรรดิโยเซฟที่ 1 ผานชม จัตุรส
ั กลางเมือง (Central Square Marktplatz)
ที่โดดเดนดวย รูปปﻥนโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Holy Trinity Statue) เปนสถานที่จด
ั
งานเทศกาลสําคัญตางๆของเมือง
นําทานเดินทางสู เมืองลินซ (Linz) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)
เมืองทีม
่ ีขนาดใหญอันดับ 3 ตัง้ อยูท
 างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย
ริมฝง ﻤแมนํ้าดานูบ และเปนทีร่ ูจักกันดีวา เปนเมืองแหงฮิตเลอรหรือในอดีตเคยเปน
คายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สัมผัสความสวยงามของศิลปะและ
สถาปตยกรรมสไตลบารโรคและร็อคโคโค
นําทาน ผานชม จัตุรส
ั เฮาพท พลัทซ (Haupt Platz Square) ยานการคาสําคัญ
หรือจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง ที่ถก
ู รายลอมดวย อาคารรัฐสภาประจําเมือง
ลินซ (Parliament House) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1513 และ มหาวิหารแหงเมือง
ลินซ (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตทีม
่ ีหอคอยคูสูงเสียดฟาที่ในอดีต
"อดอลฟ ฮิตเลอร" ตัง้ ใจสรางเพื่อเปนที่เก็บศพของพอและแม รวมไปถึงความคิด
แผนการใหญอยาง การที่จะสรางเมืองที่ยงิ่ ใหญแหงจักรวรรดินาซีบนแมนํ้าดานูบ แต
ก็ไมสามารถทําสําเร็จ สัมผัสเมืองสวยงามดุจตองมนตขลัง
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 นําคณะเขาสูท
 ี่พก
ั Hotel Ibis Style Linz, Linz, Austria หรือเทียบเทา

วันทีห
่ า

เมืองลินซ - เมืองเวียนนา - แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท
พารนดอรฟ - ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
- ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(B/-/-)

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง40 นาที) ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง
และพื้นทีอ
่ ันเขียวชอุม
 ของปาไมและขุนเขาหิมะแหงประเทศออสเตรีย
นําทานเดินทางสู แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท พารนดอรฟ
(McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf) เอาทเล็ทแหงแรกของ

ประเทศออสเตรีย และเปนแหลงชอปปง ﻥขนาดใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน
สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือกมากมายอยางจุใจ เชน รองเทา
เสื้อผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมาย ใหทานไดชอ
 ปปงﻥ
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
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนํา **
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือก
ซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร
18.25 น.

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ BR062 (เที่ยวบินตรง)
** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันทีห
่ ก

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

10.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์
ภาพและความประทับใจ

อัตราคาบริการ
1 เด็ก 2
ผูใหญ

ผูใหญ เด็ก

กําหนดการ

รายละเอียด

หองละ

มีเตียง

เดินทาง

เที่ยวบิน

2-3

(เด็กอายุ

ทาน

ไมเกิน 12
ป)

1 เด็ก 2
ผูใหญ
เด็กไมมี
เตียง
(เด็กอายุ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

ไมเกิน 12
ป)

16FEB BR061
BKK-VIE 02.4515 - 20

08.25

กุมภาพันธ 2563

19FEB BR062

42,999

42,999

42,999

9,999

32,999

36,999

36,999

36,999

9,999

26,999

45,999

45,999

45,999

12,999 35,999

BKK-VIE 02.20- 39,999

39,999

39,999

9,999

VIE-BKK 18.2510.30+1
15MAR BR061
BKK-VIE 02.4514 - 19 มีนาคม

08.25

2563

18MAR BR062
VIE-BKK 18.2510.30+1
14MAR BR061

13 - 18 เมษายน BKK-VIE 02.202563

08.35

(13 14 15 เม.ย.

17MAR BR062

วันสงกรานต)

VIE-BKK 18.3510.00+1

27 เม.ย. - 02
พ.ค. 2563
(01 พ.ค. วัน

28APR BR061
08.35

29,999

แรงงาน)

01MAY BR062
VIE-BKK 18.3510.00+1
12MAY BR061
BKK-VIE 02.20-

11 - 16

08.35

พฤษภาคม 2563

15MAY BR062

38,999

38,999

38,999

9,999

28,999

39,999

39,999

39,999

9,999

29,999

38,999

38,999

38,999

9,999

28,999

38,999

38,999

38,999

9,999

28,999

VIE-BKK 18.3510.00+1
31MAY BR061
30 พ.ค. - 04

BKK-VIE 02.20-

มิ.ย. 2563

08.35

(03 มิ.ย. วันเฉลิม

03JUN BR062

ฯพระราชินี)

VIE-BKK 18.3510.00+1
14JUN BR061
BKK-VIE 02.20-

13 - 18 มิถุนายน

08.35

2563

17JUN BR062
VIE-BKK 18.3510.00+1
28JUN BR061
BKK-VIE 02.20-

27 มิ.ย. - 02

08.35

ก.ค. 2563

01JUL BR062
VIE-BKK 18.3510.00+1

** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น **

** อัตรานี้ ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ
ประมาณ 3,500 บาท
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูค
 ณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช
หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการ
สมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ใน
ลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาครั้งใหม
การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี **
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ
15,000 บาท **
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีท
่ ุกครัง้ กอนทําการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา **
** อัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผเู ดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึน
้ ไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถงึ ตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) **
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไม
วาเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมวามื้อใดมือ
้ หนึ่ง ทางบริษท
ั ขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากรานอาหารแตละรานจะมี
ขอจํากัดเรื่องของวัตถุดบ
ิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก
ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีทท
ี่ านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือ
ขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนีด
้ วยตนเอง **

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียด
ทุกขอ **
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม
่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Eva Airways
อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครือ
่ งบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนักรวมกันไมเกิน
30 ก.ก.
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
 คาโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ทีท
่ ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้ จงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครัง้
 คาอาหารตามทีร่ ายการระบุ โดยทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
กรณีตองการซื้อประกันเพิม
่ เพื่อคุม
 ครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินบ
ิ ารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ เพิม
่
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการ
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)
 คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จา ย 3% กรณีตอ
 งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปน
เงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศออสเตรีย ทานละ ประมาณ 3,500
บาท ขึ้นอยูกบ
ั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผูเ ดินทางถือไปจายในวันทีย
่ ื่น
เอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษท
ั จะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวย
ความสะดวกในวันนั้น)
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ
เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาทีก
่ ําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่ างและทําจองเขามาใหมอก
ี ครัง้ กรณี
ที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการใหสท
ิ ธิ์ลูกคารายถัดไป
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนือ
่ งจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีที่นงั่ ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือทัง้ หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย
30 วัน กรณีนก
ั ทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม

รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิ ีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทาํ ใหทางบริษัทไมได
รับเงินตามเวลาทีก
่ ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษท
ั ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐั บาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษท
ั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

กรณีนก
ั ทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูม
 ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทาง
มาทีบ
่ ริษัทอยางใดอยางหนึง่ เพือ
่ ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เปน
ลายลักษณอก
ั ษรเทานั้น ทางบริษท
ั ไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา กรณีใดๆทัง้ สิน
้

2.

กรณีนก
ั ทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูม
 ีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึง่ เพือ
่ ลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดาํ เนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้ หมด
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต
่ องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน
้ ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้ หมด ** กรณีวน
ั เดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา วันใดวันหนึง่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน **
2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ **
กรณีที่มค
ี าใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึน
้ จริงทั้งหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจา ยจริงจากคาบริการทีช่ ําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม
การจัดการนําเที่ยวใหแกนก
ั ทองเที่ยว เชน การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พก
ั เปนตน
**
3.

การเดินทางที่ตอ
 งการันตีมด
ั จําหรือซือ
้ ขาดแบบมีเงือ
่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะ
ไมมก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้ หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4.

สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทม
ี่ ี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กาํ หนด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศทีไ่ มมวี ีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม
่ วี ีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทก
ุ ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม
่ จาก
การที่มีนก
ั ทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท
่ างบริษท
ั กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษท
ั
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป

5.

ในกรณีที่ลก
ู คาดําเนินการยืน
่ วีซา เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ ยกเวนในกรณีที่วีซา ไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน
้ จริงทัง้ หมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสาร
บางสวน สวนใดสวนหนึง่ ได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการ
ของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย

6.

การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษท
ั

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ านควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) , หองพักคูแ บบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมตด
ิ กัน หรือ อยูค
 นละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหอ
 งพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาบริการเพิม
่ ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบทีม
่ ีอุณหภูมต
ิ าํ่
3. กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด
หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายทีพ
่ ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน
4. โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปนอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองที่มขี นาดกะทัดรัต และไมมอ
ี างอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
ทุกทาน
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย
(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้ นี้ขึ้นอยูก
 ับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูค
 ณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ
กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทาน
ไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซา วันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจ
ธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่ อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจ
ทําใหใหมผ
ี ลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต)
ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้ แตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจง
วัน และ เวลาที่ทา นสะดวกจะยื่นวีซา มากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอก
ี ครั้ง หากมีควิ ยื่น

วางชวงทีท
่ านสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สด
ุ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปน
กรณีพิเศษ แตทงั้ นี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิม
่ เติม ทาน
สามารถเลือกซื้อ
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ
** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด **
ประเทศที่ทา นสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนีไ้ ด ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่ เศส
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง **
4. กรณีทท
ี่ านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริม
่ ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหากเกิด
คาใชจา ยไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้ หมด เชน
คาบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดาํ เนินการ หรือ วีซา
ยังไมไดรบ
ั การอนุมต
ั ิ (อยูในระหวางการพิจารณา) เนื่องจากทานดําเนินการยื่นวีซา หลังคณะ
และหรือ กรณีที่ทา นตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด
 อยูร ะหวางการขาย
ยังไมคอนเฟรม
 ออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ
(Itinerary) ในสวนนี้ ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สด
ุ คณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบ
ั ทาน
ไมวา สวนใดสวนหนึง่ ทุกกรณี
5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทวั่ ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก
 ับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ทีม
่ ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)
6. หลังจากทีผ
่ ูสมัครไดทาํ การยื่นขอวีซา เรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวา กรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี

พิเศษ เพือ
่ วางแผนลวงหนา กรณีที่ตอ
 งการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตอ
 งรองขอ
หนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา
และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการ
ใหมทงั้ หมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอน
ดําเนินการ
7. กรณีทา น มีวีซา เชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครัง้ หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุม
 ประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคทวี่ ีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับ
คณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงือ
่ นไขของกลุม
 เชงเกน คือ วีซา ออกจาก
ประเทศใด จะตองพํานักประเทศนัน
้ ๆมากที่สด
ุ มากอนแลวอยางนอยหนึง่ ครั้ง หากไมเปนไป
ตามเงือ
่ นไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถก
ู ปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง
8. กรณีทท
ี่ านมีวีซา ประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม
่ ีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมต
ั ิโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกบ
ั ประเทศ
ปลายทางอีกครัง้ กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม
่ ีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาทีต
่ รวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไมเพียงพอ กรณีถก
ู ปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง
เปนตน
9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอ
 มูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถก
ู ปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอ
 มูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนนี้เพือ
่ ใหการยืน
่ คํารองในครัง้ ตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ
11. การที่วีซา จะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทงั้ สิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูตคุม
 ครอง
อยู
12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไป
ตางประเทศทีอ
่ อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบด
ิ า
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรบ
ั ยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ
่ ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบ
ั การรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทานั้น ซึง่ จะมีคา ใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณี
นี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา
(เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ให
ทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษท
ั ยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ
13. กรณีลก
ู คาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋ เครือ
่ งบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋ เครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ
ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป และ
กลับ เพือ
่ ใชในการประกอบการยื่นขอวีซา ใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวา กรณีใด
ก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยืน
่ ขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจา ยเพิม
่ เติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซา แบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจา ยเพิ่มเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึง่
ดวยตนเองทัง้ หมดไมวา กรณีไดกต
็ าม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวา กรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้ หมด

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ทีท
่ านควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครือ
่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูค
 ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครือ
่ งบินทุกกรณี แตทางบริษท
ั จะพยายามใหมากที่สด
ุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม
่ าดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สด
ุ เทาที่จะสามารถทําได
2. กรณีทท
ี่ านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชด
ั เจนในขั้นตอนการจอง
กรณีทแี่ จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจา ยเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมทต
ี่ องการ
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครือ
่ งแตกตางกัน ขอใหทา นทํา
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก
่ ําลังใหบริการทานอยู
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน
่ ๆ ทัว่ ไป ทีท
่ านควรทราบ
1. ทัวรนี้สําหรับผูม
 ีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนขี้ อสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ
่ ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู)
เทานั้น กรณีที่ทา นถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเทีย
่ ว
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ มโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมต
ั ขิ องเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ฝง ﻤประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ ไมวาสวนใดสวนหนึง่
3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้ หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง
หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทา นไมวา กรณีใดๆก็ตาม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสง หนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษท
ั พรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนทีเ่ หลือทัง้ หมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม
่ ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวต
ั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนีค
้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม
่ ขึ้น ในกรณีทม
ี่ ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครือ
่ งบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษท
ั ไมมีอาํ นาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผา น เกิดอุบต
ั ิภัยทีไ่ ม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษท
ั ยังไมไดชําระแกทางคูค
 าของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบต
ั ิเทานั้น
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครือ
่ งบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซป
ิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทา นละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก
่ ําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น
11. สิ่งของทีม
่ ีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น
12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทา นไมตองการใชบริการสวนใดสวน

หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิม
่ เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมดกับ
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนขี้ ึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม
13. กรณีลก
ู คาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋ เครือ
่ งบิน
แยกเอง) ในวันเริม
่ ทัวร (วันที่หนึง่ ) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีทไี่ ฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยัน
เดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทอ
 งเที่ยวที่คณะอยูใน
เวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีคาใชจา ยเพิม
่ ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจา ยที่ใชในการเดินทางดวย
ตนเองทัง้ หมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ
ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานทีท
่ องเที่ยวใดๆ สถานทีห
่ นึ่ง ทุกกรณี
เนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้ หมด
การเตรียมเอกสาร เพือ
่ ยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอ
 ยกวา 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตาํ่ กวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น)
2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรบ
ั เทานัน
้
3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษท
ั / รานคา :
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริม
่ งาน
เงินเดือน
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุชอ
ื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก

องคกรหรือบริษท
ั ฯ ทีม
่ ีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรตด
ิ ตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ
บํานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาทีก
่ าร
งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แต
ทั้งนี้ อยูทด
ี่ ุลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทานั้น
3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวี
ซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชือ
่ -นามสกุล ใหถก
ู ตองตามหนา
หนังสือเดินทาง เทานั้น กรณีไมถก
ู ตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา **
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญ
ั ชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษท
ั สามาถ
ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่ หากมีแตบัญชี
บริษัท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยืน
่ ได **
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)
8. สําเนาสูติบต
ั ร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง **
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศ ทีอ
่ อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ ภาษาไทย

และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ
่ อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบต
ุ รอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึง่
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร
** กรณีรบ
ั รองการเงินใหบค
ุ คลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น
บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังนี้ **
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถ
 ก
ู รับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นด
ั ยื่นวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถ
 ูกรับรอง ใหถก
ู ตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา **
** จําเปนตองใชทั้งผูร ับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ
่ นไข
เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ
Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **
- เอกสารเพือ
่ อางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบต
ั ร

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย
สถานที่ยื่นคํารองวีซา : ศูนยยื่นคํารองขอวีซา VFS ประเทศออสเตรีย อาคารสีลมคอม
เพล็กซ ชั้น 15 ถนนสีลม
ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แตทางศูนยยื่นวีซา VFS ไมมีบริการประทับตราที่จอดรถฟรี
การเดินทาง : รถไฟฟา BTS / รถไฟฟาใตดิน MRT สถานีสีลม

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ...................................................................................
3. วัน - เดือน - ปเกิด ..................................................................................................................
4. เพศ

ชาย

5. สถานภาพสมรส

หญิง
โสด

สมรส

หยา

หมาย

แยกกันอยู

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
7. หมายเลขพาสปอรต .................................................................................................................
วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก .............................................................
8. ที่อยูป
 จจุบัน(ทีพ
่ ักอาศัยอยูจริง) .............................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .......................
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบา น/เกษียณอายุ
กรุณาระบุ
ดวย .....................................................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู .................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ......................
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล .........................................................................
12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผา นมา
ไมเคย
เคยไดรับ
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................

14. ความรับผิดชอบคาใชจา ยในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร
ตัวผูสมัครเอง
มีผูอน
ื่ ออกคาใชจา ยให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ ..........................
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สด
ุ เพื่อ ประโยชนของตัวทานเอง
การพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา เปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษท
ั เปนเพียงตัวกลางใน
การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น **

