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ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนพฤศจิกำยน-ธันวำคม 2561 

WONDERFUL EUROPE 
เทีย่วยุโรปตะวนัออกสุดคุ้ม 10 วนั 7 คนื 

ออสเตรีย ฮังกำรี สโลวกั เชก เยอรมนี  

• บินตรงสู่กรุงเวยีนนำ  ชมพระรำชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระกำรตำ 

• ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบอนัเลือ่งช่ือเพือ่ชมควำมงำมของทวิทศัน์และอำรยะธรรมฮังกำรี 

• สัมผสัมนตร์เสน่ห์ทีเ่ก่ำและใหม่ของกรุงปรำก (Prague) เป็นเมอืงมรดกโลกให้ชวนหลงใหล 

• พกัเมอืงมรดกโลกทีเ่ชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ำ้งำมแห่งโบฮีเมีย                   

• เข้ำชมควำมงำมของปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปรำสำทเจ้ำหญิงนิทรำ 

• เต็มอิม่กบัธรรมชำติ ทีสุ่ดแสนงดงำมของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้ำนมรดกโลกอำยุกว่ำ 4,500 ปี 

• เมนูพเิศษ,, เป็ดอบโบฮีเมยีน ขำหมูเยอรมนั และ ซุปกลุำซ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

59,900.- 
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วนัแรกของกำรเดนิทำง  กรุงเทพฯ 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย ประตู 4 แถว H 
พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง  กรุงเทพฯ – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชินบรุนน์ – บูดำเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบ 

01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนำ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 
 ***คณะเดนิทำงตั้งแต่วนัที่ 27 ต.ค. 61 เป็นต้นไปออกเดนิทำง เวลำ 01.30 น. และถึงกรุงเวยีนนำ เวลำ 07.00 น.*** 
07.15 น. เดินทางถึง สนำมบินเวทชำท กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ

เปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2561) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของ
พระรำชวังเชินบรุนน์  (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซ่ึงมีประวัติการสร้างมาตั้ งแต่กลาง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้ร้างข้ึนใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งใน
ระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึง
ไดรั้บการตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  
บ่ำย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดำเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศ

ฮงัการี (Hungary) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารย
ธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่างดงาม
ติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบ อนัเล่ืองช่ือ ชมความงามของ
ทิวทัศน์และอารยะธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ
อาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร ่ าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอด
สูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแม่น ้ าดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใช้ในการสร้างไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษ
เช่นกนั    

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (ซุปกลูำซหมู) 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  บูดำเปสต์ – Outlet – บรำติสลำวำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคาร

พระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวม
มงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก  และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตลนี์โอ-โกธิก  
หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระ
บรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุด
ชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดย
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กลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองปาร์นดอร์ฟ เพ่ือน าท่านสู่ McArthurGlen Designer 
Outlet in Parndorf   

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
บ่ำย ให้เวลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีก
มากมาย 
*** เนื่องจำก OUTLET จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ ถ้ำหำกคณะใดตรงกับวันอำทิตย์ในวันน้ัน ทำงบริษัทขอสลับ
โปรแกรมไปในวนัถัดไปแทน*** 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศสโลวกั ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม FALKENSTEINER หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง  บรำตสิลำวำ – ปรำก – ปรำสำทปรำก 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าคณะเดินทางสู่ กรุงปรำก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค

โกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ    
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 บ่ำย น าเขา้ชม ปรำสำทแห่งปรำก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจา้ชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชม มหำวิหำร เซนต์วิ
ตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14  นับว่าเป็นมหาวิหาร
สไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพ
ของกษตัริยส์ าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลท่ี 4, พระเจา้เฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ  พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ 
(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ไดรั้บอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม พระรำชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงใน
ส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้ งหลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ 
(Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นน าท่านเดินเล่นบน สะพำนชำร์ล 
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวลัตาวา สไตลโ์กธิคท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระ
เจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับุญท่ีตั้งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั้นน าท่านเดินสู่ประตู
เมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง ให้เวลา
ท่านอิสระเดินเล่น และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมยา่นเมืองเก่า 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม NH PRAGUE หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง  ปรำก – คำร์โลว ีวำรี – เชสกีค้รุมลอฟ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคำร์โลวี วำรี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐ

เช็ค เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกวา่เป็นศูนยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ี
นิยมของผูค้นทัว่โลกท่ีจะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองด่ืมน ้าแร่ซ่ึงตอ้ง
ด่ืมกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน ้า 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (เป็ดสไตล์โบฮีเมยีน) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรน ้ างามแห่ง

โบฮีเมีย เมืองท่ีไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ี
ตั้งอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น ้าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัไดรั้บการ
อนุรักษแ์ละข้ึนทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก น าชม ปรำสำทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณ
รอบนอก ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก 
มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่า
คลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL MLYN หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง    เชสกีค้รุมลอฟ – มวินิค – ฟุสเซ่น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็น

เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรป ซ่ึง
มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดว้ยกษตัริยม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทั้งดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอนั
เล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร์  

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย  
บ่ำย น าชม จัตุรัสมำเรียน พลำสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวติัศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค 

บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้ งของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซ่ึงสร้างข้ึนในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนกัท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ี
จะออกมาเตน้ร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูร้อน อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั 
เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็น
เมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนั และไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขน
ถ่ายสินคา้ และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม LUITPOLDPARK หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่เจด็ของกำรเดนิทำง           ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อนิส์บรูก 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านสู่ เมืองโฮเฮนชวำนเกำ (Hohenschwangau) เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี

และออสเตรีย เพ่ือน าท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein 
Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บน
ยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชาย  หงส์ขาว  ชมความวิจิตรพิสดาร
ของหอ้งต่างๆ ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด วา้กเนอร์ ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์เพลงท่ีทรง
โปรดปรานยิ่ง 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (ขำหมูเยอรมนั) 
บ่ำย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของ

ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอิน ซ่ึงค าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอิน มีลกัษณะแคบๆแทรก
ตวัอยูร่ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคำทองค ำ(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตเมืองเก่า สร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครอง
แควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง       อนิส์บรูค – ฮัลสตทั – เวยีนนำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้ม

ดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ี
อยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และ
เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัค์
แห่งความฝัน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ชม ถนนสำยวงแหวน (Ringstrasse) ท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างข้ึนในระหว่างปีค.ศ.1863-
1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปิดใหม่อีกคร้ังในปีค.ศ.1955, ผ่าน
พระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชส านักฮปัสบูร์ก มาตั้ งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 จากนั้นน าชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s 
Cathedral) สัญลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจา้คาร์ลท่ี 6 โปรดให้สร้างข้ึนในปีค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแกบ้นต่อ
ความทุกขย์ากของประชาชน จากนั้นเชิญชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น Louis 
Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคา้ของฝาก เช่น 
ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ใน ย่ำนถนนคำร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 
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ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม NH VIENNA AIRPORT หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่เก้ำของกำรเดนิทำง        เวยีนนำ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 เดินทางสู่สนำมบินชเวทชำท กรุงเวยีนนำ เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน  
14.35 น. ออกเดนิทำงกลบัสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937 

***คณะเดนิทำงตั้งแต่วนัที่ 20 ต.ค. 61 เป็นต้นไปออกเดนิทำง เวลำ 13.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 05.20 น.*** 

วนัที่สิบของกำรเดนิทำง       กรุงเทพฯ   

05.45 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
************************************* 

หมำยเหตุ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกดิจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุม

ได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมอืงไม่อนุญำตให้เดินทำงออก
หรือกองตรวจคนเข้ำเมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมอืง รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดนิทำงรำชกำร (เล่มสีน ำ้
เงนิ) เดนิทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดนิทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
❖ กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 

14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
❖ เมือ่ท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว 
❖ ***ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมอืงที่เข้ำพกั เช่น กรณีที่เมอืงน้ันมกีำรจัดงำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมอืงที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 
❖ ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทำงบริษทัฯจะไม่ขอ

รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
❖ โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศและเหตุสุดวสัิยต่ำง ๆ ที่ไม่

สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคัญ 
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อตัรำค่ำบริกำร   

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

27 ต.ค.-5 พ.ย. 2561 72,900.- 9,500.- 

17-26 พ.ย. 2561 59,900.- 7,900.- 
24 พ.ย.-3 ธ.ค. 2561 59,900.- 7,900.- 

1-10 ธ.ค. 2561 59,900.- 7,900.- 

15-24 ธ.ค. 2561 59,900.- 7,900.- 

19-28 ธ.ค. 2561 59,900.- 7,900.- 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองใน

ระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 
บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทาง
สายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตวัท่ำนเอง 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น (ผู้ยืน่วซ่ีำต้องช ำระเงนิตรงกบัศูนย์ยืน่วซ่ีำในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงำนขับรถ  (18 ยูโร) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศก์จำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 ยูโร ) 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
❖ ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
❖ ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
❖ เม่ือไดรั้บการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
❖ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

คร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

❖ เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่า 
หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จ าเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
❖  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
❖ นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
❖ แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
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❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

❖ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็  

❖ กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

❖ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
❖ เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง 
จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

❖ โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
❖ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ผูเ้ดนิทางกรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หากผูเ้ดนิทางเคยมวีซีา่เชงเกนไมเ่กนิ 5 ปี และทา่นไดส้แกนลายนิว้มอืแลว้  



 

    หนา้ 10 จาก 14 

จากหนา้ผากถงึคาง   
3ซม. 

 

ผูเ้ดนิทางอาจไมต่อ้งไปแสดงตวัทีศ่นูยร์บัยืน่วซีา่  

ยกเวน้บางกรณีทีท่า่นอาจตอ้งไปเซ็นเอกสารทีศ่นูยร์บัยืน่  

หรอื ลายนิว้มอืหายจากระบบ ซึง่ทางเราจะแจง้ทา่นใหท้ราบอกีท ี 

(กรณุาถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกนและสง่ใหท้างเราเป็นหลกัฐาน) 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ี หนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ขนาดของ

ใบหนา้ จากหนา้ผากถงึคาง 3 ซม. จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหู

ท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

 

3. หลกัฐานการเงนิ  

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคาร

ท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นยืน่วซีา่ (กอ่นยืน่วซีา่อาจจะ

ขอใหท้า่นปรับอัพเดทอกีครัง้)   

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้เลม่เกา่และเลม่ใหม ่

3.3 กรณียอดเงนิกระโดด ใหล้กูคา้ขอเป็น BANK CERTIFICATE เทา่น ัน้ 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนั 
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หลังจากธนาคารออกให ้  

     3.4.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4.  หลกัฐานการท างาน   

5. เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

6. กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

7. เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

8. เอกสารสว่นตวั 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น 

-สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

9. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมากับ

บตุรทีศ่นูยรั์บยืน่ดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

10. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศออสเตรยี 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา  

**ถา้เคยมวีซีา่ ทา่นอาจไมต่อ้งมาแสดงตน ในวนัยืน่วซีา่**  

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกนแนบมาดว้ย** 

 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่..................................... ถงึวนัที.่........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

  

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


