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18.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินการ์

ต้าร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR 833   

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา  จากนั้น รอเปล่ียนเคร่ือง 

 

 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี  QR 115   

07.00+1 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา                                
    

 

วันที่สอง โดฮา • มิวนิค • มิวนิค (เยอรมน)ี • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารนี่า • ชวานเกา • ปราสาท
นอยชวานสไตน์ • ฟุสเซน่ • มิวนิค • จัตุรสัมาเรยีนพลาสท์       ( - / กลางวัน / เย็น ) 
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น าแวะถ่ายรูปที่ สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารนีา 

(Allianz Arena) รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง 

บาเยิร์น มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาสนามฟุตบอล

แห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คน ซึ่งใหญ่เป็น

อันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน ด้วยทุกสร้างกว่า 340 ล้าน

ยูโร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื่อเรียกเล่นๆ ว่า 

Schlauchboot ซึ่งแปวว่าเรือยาง 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  

พาท่านถ่ายรูปบรเิวณด้านหน้าของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) 

มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการท่องเท่ียวของแคว้นบาวาเรียเลยท่ี

เดียว โดยถูกสร้างข้ึนจากพระราชด ารัสของพระเจ้าลูทวิชท่ี 2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาทแห่งนี้นั้น 

โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนท าให้เป็นต้นแบบของปราสาทใน

เทพนิยายของดิสนีย์ท่ีเราเห็นกัน หากมีเวลา พาท่านนั่งรถ Shuttle Bus เพื่อพาชมวิวมุมสูงของ

ตัวปราสาท ท่ีบริเวณ สะพานมาเรยีน (Marienbrücke) *หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือมี

เหตุใดอาจท าให้เกิดความอันตราย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่พาท่านข้ึน โดยยึดเอา

ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ* 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ตัว เมืองมิวนิค ให้ท่านได้อิสระท่ีบริเวณ จัตุรสัมารนีเพทส (Marienplatz) ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชม. ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้

เป็นท่ีต้ังของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสร้างข้ึนในช่วง

ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวรอ

คอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเต้นร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระ

ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย 
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ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

เมนูพิเศษ ขาหมูเสิรฟ์พรอ้มเบยีรเ์ยอรมันขนานแท้ 

ที่พัก Holiday Inn Munich - South หรอืเทียบเท่าระดับ 4 

ดาว (โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้   

ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบรษัิทจะท าการแจ้งพรอ้มใบนดั

หมาย  5-7  วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในกาi

ปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่เมืองบ้านเกิดของคีตกวีเอกท่ีโด่งดังท่ีสุดคนหนึ่งของโลกนาม ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โม

ซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองท่ีมีความหมายว่า 

วันที่สาม        เมืองซาลบวรก์ • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรสัเรสซเิดนซ์•  บ้านเกิดโมซารท์  

           เซ็นท์วูฟกัง •  เมืองฮัลล์สตัทท์                     (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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ปราสาทเกลือ เนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นเกลือถือเป็นวัตถุดิบล้าค่า มีราคาเทียบเท่ากับทองค า และท่ี

นครแห่งนี้นั้นมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ท าให้สภาพทางเศรษฐกิจในซาลบวร์กเฟื่ องฟูมากท่ีสุด

เมืองหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร้าง

ข้ึนต้ังแต่ปี 1606 โดยเจ้าชายอาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึ่งรับสั่งให้สร้างพระราชวังข้ึนเพื่อ 

Salome Alt หญิงผู้เป็นท่ีรักของพระองค์ โดยค าว่ามิราเบล มาจากค า 2 ค า คือ admirable ท่ี

แปลว่าน่าชื่นชม และ ค าว่า beautiful ท่ีแปลว่าสวย จึงมีความหมายโดยรวมว่า ความโสภาท่ีน่า

อภิรมย์ ด่ังความโรแมนติกอันเป็นเหตุแห่งการสร้างพระราชวังแห่งนี้ ปัจจุบันนิยมใช้เป็นสถานท่ี

ในการจัดพิธีแต่งงาน และถ่ายรูป Pre wedding ไฮไลท์ของพระราชวังแห่งนี้นั้นคือ ตัวสวนมิรา

เบล สวนท่ีถูกจัดเป็นสไตล์บาโรค ท่ีถูกรังสรรค์เพิ่มเติมจนแล้วเสร็จในปี 1690 
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ท่ีฉายในปี 1965 น าแสดงโดย จูล่ี 

แอนดรูว์ กับเพลงท่ีโด่งดังอย่าง “Do Re Mi”  

  

น าท่านเดินเล่นและแวะถา่ยรูปบรเิวณถนนGetreidegasseท่ีมีสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์

คือ บ้านเลขท่ี 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโมซาร์ท ถัดไปนั้นเป็น จัตุรสัเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) 

จัตุรัสท่ีรวมสถานท่ีส าคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็น อาสน์วิหารซาลบวรก์ พระราชวังเรสซิเดนท ์

รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี้ทา่นจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซา

ลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได้อย่างชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จสิ้นแล้ว 

  

จากนั้น พาท่านเดินทางต่อไปยัง 

ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกท่ีอยู่

ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ต้ังอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มี
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นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา ท่ีธรรมชาติและ

มนุษย์ร่วมกันประกอบข้ึนท าให้ เลยทีเดียว ให้

ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

 

ก่อนพาท่านชม เมืองเซ็นท์ วูฟกัง (St.Wolfgang) อีกหนึ่งเมืองท่ีมีทะเลสาบท่ีสวย และยังเป็น

เมืองตากอากาศท่ีเล่ืองชื่อของประเทศอีกด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายอริยบทกับธรรมชาติและ

สถาปัตยกรรมท่ีอยู่กันอย่างกลมกลืนและลงตัว 

**หากพักท่ีฮัลล์ตัทท์ จะพาท่านเท่ียวท่ีเซ็นท์วูฟกงัก่อน แต่หากพักท่ีเซ็นท์วูฟกงั จะพาท่านเท่ียวฮัลสตัทท์ก่อน** 

ค่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พรอ้มเมนูปลาเทรา้ช ์

ที่พัก  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เช้สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) ด้วยเอกลักษณ์ท่ีบ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม 

มีแม่น้าวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคล้ายๆ หยดน้า ท าให้เกิดภูมิทัศน์ท่ีงดงาม พาท่านชม ปราสาท

เช้สกี้ ครุมลอฟ ด้านนอก ปราสาทท่ี ซึ่งถือว่าใหญ่มากหากเทียบ

กับขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1992 

อีกด้วย

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูเปด็โบฮเีมีย่น 

 

จากนั้น น าท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก

เมืองปราก(Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ท่ี

ด้วยความ

เก่าแก่ของสถาปัตยกรรม ย่ิงท าให้ปรากเปน็ด่ัง

เมืองท่ีถูกหยุดเวลาไว้นับต้ังแต่ยุคกลาง 

 

วันที่สี ่ เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชารล์  • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร ์

                           (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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น าท่านชม สะพานชาร์ล (Charle Bridge) สะพาน

หลักสุดคลาสสิคท่ีโด่งดังท่ีสุดของเมืองเชื่อมฝ่ังเมือง

เก่าและเมืองใหม่ท่ีถูกแบ่งด้วยแม่น้าวอลตาว่าเข้า

ด้วยกัน สะพานแห่งนี้เร่ิมก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลา

ในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื่อ

ว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปล่ียน

ชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมี 

ความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปท่ีท่านต้องไม่พลาดด้วยประการท้ังปวง 
 

  

ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ีมีไฮไลท์ส าคัญของย่านนี้นั่นคือ การชม

นาฬิกาดาราศาสตรเ์มืองปราก ซึ่ง 

ถูกสร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1410 ในทุกๆ ต้นชั่วโมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูท้ัง 12 ท่าน

ปรากฏข้ึนพร้อมกับเสียงระฆัง ต้ังแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล้เคียงยังเป็นท่ีต้ัง

ของ Church of Our Lady before Týn ถือเป็นโบสถ์หลักของย่านเขตเมืองเก่า สร้างข้ึนด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้น ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา 

ภายในโบสถ์มีไปป์ออร์แกนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปราก สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1673  

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก  Hotel Duo หรอืเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม ปราสาทล าดับที่ 1 ของประเทศ ท่ี ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาท่ี

สร้างมากว่า 1,200 ปี 

ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นท่ีประทับของบรรพกษัตริย์ของชาว

โบฮิเมียน ปัจจุบันใช้เป็นท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝ่ังตะวันตกของ

แม่น้าวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ อาสน์

วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ. 

870 สร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนท่ีพระเจ้าคอนส

แตนตินจะประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะ

ประดับด้วยกระจกสีและ Rose Window หน้าต่างท่ีออกแบบให้เป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ  

 

วันที่ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วตีัส • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า        
                           (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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จากนั้นไปชมอีก 1 จุดท่ีสวยไม่แพ้กัน นั่นคือ ถนน

ทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตท่ีได้ชื่อว่าถนน

ทองค านั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นท่ีพ านักของ

เหล่าช่างทองท่ีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงท่ีมี

การเล่นแร่แปรธาตุกัน แต่ลักษณะของบ้านเรือนสี

ลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดท่ีท่านจะเห็นในปัจจุบัน

นั้น มาจากพระราชด ารัสของพระนางมาเรีย เทเร

ซ่า ท่ีโปรดบูรณะให้มีความสวยงาม 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านมุ่งหน้าไปสู่ สาธารณะรฐัสโลวัก (Slovak Republic) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชม.) ท่ีเมืองหลวง     ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาว่า (Bratislava Castle) 

ด้านนอก ปราสาทส าคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นท่ีประทับของกษัตริย์ฮังการี และเป็นป้อม

ปราการด่านส าคัญท่ีไว้ส าหรับป้องกันข้าศึกท่ีจะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความ

ได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการท่ีตัวปราสาทต้ังอยู่บนสูง จึงส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวท่ีสวย

งดงามยามเย็นท่ีแม่น้าดานูบทอดยาว ปัจจุบันถูกใช้เป็นท่ีท าการของรัฐบาล 

 

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พรอ้มเมนูพิเศษ slovak gnocch 
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ที่พัก Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟรห์รอืมีเทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น น าท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามท่ี 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ด้วยประวัติศาสตร์ท่ีมีมาอย่าง

ยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท่ีมีความโดดเด่นและผสมผสานกัน

อย่างลงตัว แต่เดิมนั้น บูดาเปสต์แบ่งออกเปน็ 2 เมือง คือ เมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) 

โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ต่อมาได้มีการขยายเมือง แต่บูดานั้นมีพื้นท่ีเขาเป็นส่วนมาก ท าให้

ขยายเขตเมืองได้ยาก ผิดกับฝ่ังเปสต์ ท่ีเป็นพื้นท่ีราบกว้างขวาง ท าให้เกิดการรวมเมืองกัน  

แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ข้ามแม่น้าดานูบ ท่ีมีสัญลักษณ์

ท่ีเป็นจุดเด่นคือรูปปั้ นสิงโต 

 

 

วันที่หก บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • จัตุรสัวีรบุรุษ • มหาวิหารเซ็นท์
สตีเฟ่น • ล่องเรอืแม่น้าดานูบพรอ้มแชมเปญ    (เช้า/กลางวัน / เย็น ) 
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พาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล 

ฮิลล์ (Castle Hill) เนินเขาริมแม่น้าดานูบอันเป็น

ท่ีต้ังของ พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอัส และ 

ป้อมชาวประมง เรียงกันไปตามแนวเขา ปราสาท

บูดา (Buda Castle)  ถูกสร้างข้ึนต้ังแต่ในปี 1265 

ในสมัยของพระเจ้าเบล่าท่ี 4 ของราชวงศ์อาปาร์ด 

ส าหรับตัวปราสาทท่ีท่านจะเห็นนั้น จะเป็นการ

สร้างแบบบาโรก ระหว่างปี 1749 และ 1769 ถือ

เป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์ท้ังหมดของ

ฮังการี ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหอศิลป์แห่งชาติ

และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บู  

พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทิอัส 

Mantius Church) ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างแห่งแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลล์แห่งนี้ เร่ิมจากตัวโบสถ์ซึ่ง

เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างต้ังแต่ในปี 1015 และได้รับการบูรณะด้วยศิลปะโกธิค

ในช่วงศตวรรษท่ี 14 ถือเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลางของฮังการี สร้างโดยพระเจ้าสตี

เฟ่น กษัตริย์พระองค์แรกของฮังการี นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท่ีไม่มี

ใครเหมือนแล้ว ท่านจะได้ด่ืมด่ากับวิวของแม่น้าดานูบและอาคารของฝ่ังเปสต์ ท่ีมีไฮไลท์ส าคัญ 

เด่นตระหง่านกว่าอาคารอ่ืนๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) 

  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
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 น าท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) อันเป็นท่ีต้ัง

ของอนุสาวรีย์ของเหล่าบรรพชนหัวหน้าเผ่าแม็กยาร์ท้ัง 

7 ท่ีได้รวมกับสร้างอาณาจักรฮังการีภายใต้การน าของ

เจ้าชายอาปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคส าคัญและ

กษัตริย์ในอดีต ตรงกลางยังมีรูปปั้ นเทพแกเบรียล

(Gabriel)เทพของกรีกโบราณซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอัครทูต

สวรรค์ผู้น าสารจากพระเจ้าซึ่ ง ต้ังตระหง่านอยู่บน 

Millennium Monument ท่ีมีความสูงถึง 36 เมตร  

 จากนั้น พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's 

Basilica) มหาวิหารท่ีต้ังตามชื่อของกษัตริย์นักบุญผู้เป็น

ปฐมกษัตริย์แห่งฮังการี เร่ิมสร้างในปี 1851 โดยต้องใช้

สถาปนิกถึง 2 ท่าน คือ Jozsef Hild และ Miklós Ybl 

ตามล าดับ จนแล้วเสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้

คือ หลังคาโดมท่ีอาคารหลักท่ีมีความสูงถึง 96 เมตร 

เท่ากับอาคารรัฐสภา ซึ่งถึงว่าเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดของ

บูดาเปสต์ เนื่องจากได้มีกฎหมายว่าห้ามสร้างสิ่งปลูก

สร้างท่ีสุงเกิน 96 เมตร นั่นเอง 

พิเศษ !!!! น าท่าน ล่องเรอืด่ืมด่าบรรยากาศท่ีสวยงามของแม่น้าดานูบ (DANUBE CRUISE) พรอ้มกับเครื่องด่ืมสุดพิเศษ

ท่านละ1 แก้ว (NON ALCOHOL) ชมเมืองท่ีได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนยีภาพบนสองฝั่ งแมน่้า ระหว่าง

ล่องเรอืท่านจะได้เห็นอาคารรฐัสภาฮังการ ีเปน็อีกหนึ่งสถานท่ีท่ีสวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าเปน็สัญลักษณ์ของ

ฮังการ ีอาคารรฐัสภาตั้งโดดเด่นอยู่รมิแมน่้าดานบู 
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ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูกูลารช์ อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื้อ หรอื หม ู

กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพรกิปราปิก้า 

ที่พัก  Danubius Hotel Arena หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
 

 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางกลับสู่เขตประเทศออสเตรยี ไปยัง Fashion Outlet Parndorf (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.) พรีเม่ียมเอ้าท์เลทท่ีให้ทา่นได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น 

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ก็มีให้ได้เลือกสรร (เอ้าท์เลทปิดวันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับ

วันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET BUDAPEST 

แทน)  

วันที่เจ็ด ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน 

  ถนนคารท์เนอร ์                (เช้า/ - / เย็น ) 
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เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลทเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงของออสเตรีย 

และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองท่ีโมสาร์ทมาพ านักในยุคท่ีรุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม 

พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูร้อนของ

ราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค าว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น้าพุร้อนอันแสน

สวยงาม โดยมีการริเร่ิมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากท่ีพระเจ้าแม็กซีเมเล่ียนท่ี 2 ได้ซื้อท่ีดิน

บริเวณนี้ แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมี

พระราชประสงค์ให้มีความย่ิงใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง 

และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่งด้านนอกของ

พระราชวัง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า  



BT-EUR32_ 

 
 
 

 

จากนั้น พาท่านสู่ ท่ี ถนนคารท์เนอร ์(Kartner Street) ท่ีมีมา

ต้ังแต่ในสมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนนท่ีมุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้น เป็นท่ีรู้จักกันในชื่อของ Strata 

Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นถนนสายช้อปปิ้ งในช่วงศตวรรษท่ี 19 แม้อาคาร

บ้านเรือนส่วนมากจะถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่ทางการก็ได้สร้างตึกรามบ้านช่องท่ี

รูปแบบเดิม เพื่อคงเสน่ห์แห่งถนนสายนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ 
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นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานท่ีส าคัญบนถนนแห่งนี้อีก

แห่งหนึ่ ง  คือ  อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's 

Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ท่ีอยู่มาต้ังแต่ปี 1160ตัวอาสน

วิหารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กว้าง 70 

เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังท้ังหมด 23 ใบ ใบใหญ่

ท่ีสุดชื่อว่า ระฆังพุมเมริน ท่ีมีน้าหนักถึง 20,130 กิโลกรัม 

ถือเป็นระฆังแบบแกว่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย และเป็น

อันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปีเตอร์ ของเยรมัน

เท่านั้น กล่าวกันว่าบิโทเฟ่นรู้ตัวว่าตนสูญเสียการได้ยิน 

เพราะว่าเม่ือหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนี้แล้วเห็นนก

บินออกจากหอระฆังแต่กลับไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย 

 

ค่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ Sacher Cake เค้กสุดคลาสสิคของเวียนนา 

ที่พัก  NH Danube City หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น   ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย  5-7  

วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX 

REFUND) 

10.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการ์ต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 190 บินตรงจากกรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรียสู่เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  

16.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 

ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

19.25 น. เดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 830 

วันท่ีแปด สนามบนิกรุงเวียนนา • โดฮา                    (เชา้/ - /- ) 
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06.10+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงหรอืสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้

ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวัน

อาทิตย์ หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวัน

เดินทางตรงกับวนัเหล่านี ้โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเป็นส าคัญ 

และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากวา่ 12 
ปีพักกบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ากวา่ 
12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน(เสรมิ

เตียง) 

พักเดี่ยว 

16-24 ม.ิย. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

22-30 ก.ค. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

12-20 ส.ค. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

17-25 ก.ย. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

21-29 ต.ค. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

18-26 พ.ย. 65 25+1 69,999 69,999 68,999 10,900 

11-19 ธ.ค. 65 25+1 75,999 75,999 74,999 10,900 

25 ธ.ค.-2 ม.ค. 66 25+1 82,999 82,999 81,999 12,900 
 

วันท่ีเก้า สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ • โดฮา                   
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รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย*** 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา-มิวนิค-เวียนนา-โดฮา-

กรุงเทพฯ)  

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเปน็

ประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้

เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทิปหัวหน้าทัวร/์ไกด์ท้องถ่ิน/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ้นอยูกั่บความพึงพอใจของท่าน** 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 
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• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่าจะ ผ่าน

หรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่าน

ไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหัก

บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสีย

แต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%  

• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเครื่ องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควร

จะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักท่ีได้รับ การ

ยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่า

ให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทาง 

ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซา่ท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด 

ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน  ตามท่ี

สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย  ความ

สะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นท่ี

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทาง

บริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจริง โดยทาง

บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียน

เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงนิ) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯท่ี

ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเท่ียว 

❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ

เสริม หรือไม่มีหอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกตา่งกนั อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle หอ้งคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่

กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแตล่ะห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกับวนั

เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอน

ก่อนเดินทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 

ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าให้

ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เชน่ ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้อง

ท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนี้อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวซี่าอนิเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯท่ีได้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด 

 

เอกสารการขอวซี่าเชงเก้น  (ประเทศออสเตรยี) 

ยื่นวซี่าแสดงตนทีศู่นย์ยื่นวซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

 

 

 

 

 

 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัตผิลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทาง

ออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต         

*** การยื่นวีซ่ากบัทางบรษัิททัวร ์จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะเท่านั้น  การย่ืนหมู่คณะต้องมจี านวน 10 คน

ข้ึนไป  ซ่ึงทางศูนย์รบัย่ืนจะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่าเท่านั้น ผู้เดินทางไม่สามารถก าหนดวันย่ืนได้เอง หากผู้เดินทาง

ไม่สามารถไปย่ืน   วีซ่าในวันท่ีทางศูนย์รบัย่ืนก าหนดได้  มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม ( PREMIUM ) ดังนี ้*** 

1.กรณท่ีีเหลือระยะเวลายื่นวีซ่า น้อยกว่า 11 วันท าการ นับจากวันเดินทาง  มค่ีาใชจ้่ายเพิม่ ท่านละ 2,200.บาท   

2.ในกรณท่ีีเหลือเวลายื่นวซ่ีาเหลือน้อยกว่า 5 วันท าการ จะมค่ีา Fast Track เพิม่เติมอีก ท่านละ 400 บาท  

   รวมเป็น 2,600 บาท 

                               **ท้ังนี ้ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึน ผู้เดินทางต้องช าระกบัทางศูนย์รบัย่ืนโดยตรง** 
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*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 
 
 
 
 
 
 
***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

   
 

รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ       

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรยีน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะ

การยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือ

พาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 
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(พื้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ใหช้ัดเจน ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ท่ีทา่นเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน 

หากพบว่าทา่นใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  

เข้มงวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป 

และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซา่ 

 

 
หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น 

• บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน )  

ก่อนวันยื่นวีซา่   รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

 

ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด 
• กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 

 
-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ยใหบุ้ตรได้ 
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ยให้กันได้ 
 

• กรณทีี่มผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผูส้นับสนุนดังนี ้ 
 

- ต้องท าเปน็หนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร
แสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นต้น 

       -   ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี  หรือ  Statement   ย้อนหลัง 3  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จา่ย   

เป็นภาษาอังกฤษ          

 

3. หลักฐานการเงิน 
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• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

• นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

 

 
• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• ส าเนาบัตรประชาชน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 
 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

4. หลักฐานการท างาน 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอื
มารดา มารดา 
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• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เทา่นั้น) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา และ  

หมายเหตุ  ***บิดาหรอืมารดา ต้องท าหนังสือชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษว่าใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ

กับใคร มคีวามสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด  (ลูกค้าสามารถเขยีนหรอืพิมพ์ข้ึนเองได้)*** 

 
*ส าหรบัหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

 

• กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องน าติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายนิ้วมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 

18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         
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• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 
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ข้อมูลค ารอ้งขอยื่น วีซ่า ประเทศออสเตรยี  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศออสเตรยี 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       

       วัน/เดือน/ปีเกิดค.ศ.________________________ 

        สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ได้จดทะเบียน 

 

            หย่า            หม้าย 

 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________ 
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3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศกึษา และลง

รายละเอียดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีทา่นก าลังศึกษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ใหต้รวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วันท่ีออกวีซา่  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหนา้วีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีทา่นเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ ______________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใช้จา่ยเอง                       มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้                   ระบุชื่อ  

 ความสัมพันธ์   


