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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์

เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั - เมอืงมวินคิ - พพิธิภณัฑ ์บ ีเอ็ม ดบัเบิล้ยู - สนามกฬีาอลอินัซ ์- พระราชวงัเรสซเิดนซ ์

มวินคิ - ถนนแม็กซมิเิลยีน - จตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์- เสามาเรยีนเซาเลอ - โอเปรา่เฮา้ซ ์- ศาลาวา่การเมอืงมวินกิ - มหา

วหิารเฟราเอน - เมอืงฟุสเซน่ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา              (-/-/D)      

00.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ 

Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG924 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 



 
 
 
 

06.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั  

น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) หรือในภาษาเยอรมันว่า มนึเชนิ (Munchen) เป็นเมืองที่อยู่ทางใตข้อง ประเทศ

เยอรมนั (Germany) และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ถอืเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากเมอืงเบอรล์นิ

และเมอืงฮัมบวรค์ เป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของทวปียโุรป 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พพิธิภณัฑ ์บ ีเอ็ม ดบัเบิล้ยู (BMW Museum) สถานที่จัดแสดงววัิฒนาการของรถยนต ์

BMW ซึง่มตีน้ก าเนดิทีเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมัน ถูกสรา้งขึน้เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึชวีติและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน ผ่านทาง

นทิรรศการ ซึง่มทีัง้ประวัตศิาสตรข์องยวดยาน “BMW” มทีัง้เครือ่งยนต ์สมัยกอ่นยังใชม้า้ลากรถ จนเริม่มรีถยนตเ์มือ่ปี ค.ศ. 1904 

กระทั่งปี ค.ศ. 1920 จึงไดม้ีรถยนต์ใชก้ันแพร่หลายแทนที่การใชม้า้ลากรถ ซึง่ในปีนี้เอง ที่รถยนต์ BMW ที่เก่าแก่ที่สุดใน

พพิธิภัณฑ ์ไดถ้กูสรา้งขึน้ พพิธิภัณฑ ์BMW ไมใ่ชม่เีพยีงแต่ รถยนต ์BMW จะเป็นยานพาหนะทีใ่ชใ้นการเดนิทางเท่านัน้ หากแต่

เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับทางสังคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม อุตสาหกรรม ศลิปะการออกแบบ เครือ่งยนต ์เทคโนโลย ีโรงเรยีนสอน

ขับรถยนตพ์พิธิภัณฑ ์BMW อาคารรูปทรงกระบอกสูบรถยนต ์คือส านักงานใหญ่ ส่วนตกึที่มลัีกษณะเป็นชามคือพิพธิภัณฑ์ ค่า

กอ่สรา้งตกึทัง้หมดในโครงการ โดยประมาณ 9,500 ลา้นบาท  

น าท่าน ผ่านชม สนามกฬีาอลอินัซ์ (Allianz Arena) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

2005 เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ มขีนาดพื้นทีร่วมสิง่ก่อสรา้งแลว้ 258 x 227 x 

52 เมตร โดยใชทุ้นสรา้งถงึ 340 ลา้นยโูร สเตเดยีมแห่งนี้ถูกสรา้งมาเพือ่สนับสนุน

ทมีเอฟซบีาเยริน์ มวินิค เจา้ของโครงการนี้บอกว่าที่แห่งนี้ คือ ความฝันที่เป็นจรงิ

ส าหรับเขา ไม่ว่าจะเป็น โคช้ หรือ หุน้ส่วน ต่างก็ภูมิใจกับสถาปัตยกรรมของ 

Allianz Arena เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรอื พื้นที่การใชง้าน และ

ที่นี่ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งความภูมใิจของคนสายเลือดเยอรมัน  น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัเรสซิเดนซ์ มวินคิ (Residenz 

Munchen) เป็นปราสาทเก่าแก่นับแต่ปี ค.ศ. 1385 ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยขึน้อยู่กับผูป้กครองบา้นเมือง 

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1508-1918 นั้นเคยใชเ้ป็นที่ท าการรัฐสภา ตลอดจนเป็นพระราชวังของบาวาเรียดุ๊ก ความงดงามของ

พระราชวังแหง่นี้ มคีวามผสมผสานของศลิปะหลายยคุ เริม่ตน้ทีย่คุฟ้ืนฟูศลิปะวทิยาการ ยุคบาโรกและยคุโรโคโคถงึยคุนีโอคลาส

ซซิสิซึม่ เมือ่ตอ้งถูกท าลายไปในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 จงึมีการปรับและสรา้งใหม่ในปี ค.ศ. 1945 ชมความยิง่ใหญ่ อลังการ 

ความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีผ่านสถาปัตยกรรม การก่อสรา้งทีท่รงพลัง มคีวามแข็งแรง รูปแบบทียั่งคงความคลาสสคิในสายตาคนรุ่น

ใหม่ ภายในแบ่งออกเป็นสัดส่วน พระราชวังในฐานะเป็นพพิธิภัณฑ์ที่เต็มไปดว้ยของโบราณทรงคุณค่า น่าชม ศกึษา โรงละคร 

ฯลฯ โถงภาพบรรพบุรุษและบุคคลส าคัญทางการเมอืง ความวจิติรของหอ้งอยู่ทีล่วดลายบนเพดาน ฝาผนังที่เนน้สทีอง มีภาพสี

ของบุคคลส าคัญปรากฏอยู่ในกรอบสทีองรับกับลวดลายบนผนังและเพดาน สทีองตัดกับพืน้ผนังสขีาว อกีทัง้ลวดลายที่มศีลิปะ

ออ่นชอ้ย ดงูดงามตระการตา หอ้งโถงเรอเนซองส ์หอ้งนี้เป็นหอ้งสะสมงานประตมิากรรมโบราณ เพดานทีโ่คง้ครึง่วงกลม โถงยาว 

ชวนใหเ้ก็บภาพทีร่ะลกึ เมือ่เขา้ไปชมใกล ้ๆ  จะพบประตมิากรรมตดิกับสว่นของผนัง ยืน่ออกมาบา้ง เป็นชัน้ หลายระดับ มจีติรกรรม

บนเพดานเชน่กัน คอรท์การเ์ดน้รูม และหอ้งชารล็์อตต ์มขีา้วของเครือ่งใชลั้กษณะหอ้งท างาน รับแขก และหอ้งบรรทม เป็นของ

กษัตรยิอ์งคแ์รกของบาวาเรยีแม็กซ ์1 โจเซฟและครอบครัวของเขา อีกหอ้งที่น่าสนใจคอื หอ้งทีใ่ชศ้ลิปะเปลือกหอยในการสรร

สรา้งประตมิากรรมต่างๆ บางชิน้เหมือนศลิปะทางฝร่ังเอเชยี โรงละคร Cuvilliés ที่นี่เคยถูกท าลายและสรา้งขึน้มาใหม่ มีความ

หรูหราและน่าตืน่ตาดว้ยสแีดงตัดทอง มงีานไมแ้กะสลัก ประดับอยู่ ชัน้ผูช้มทัง้ชัน้ล่างชัน้บน ดูหรูหราตามระดับ ทัง้นี้ยังมหีอ้งอืน่ๆ 

อกีมากมายรวมกว่า 130 หอ้ง ลว้นแต่งดงามน่าชืน่ชม สว่นดา้นนอกมบีรเิวณสวนที่สวยงาม ทะเลสาบ งานประตมิากรรม พืน้ที่ที่

แบ่งสัดสว่นต่างๆ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบา้นเรอืนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บน  ถนนแม็กซมิเิลยีน 

(Maximilianstrasse) เขา้สู ่จตัุรสัมาเรยีนพลทัซ ์(Marienplatz Square) ซึง่ตัง้ชือ่ตามรูปป้ันพระแม่มารสีทีองบน เสา

มาเรยีนเซาเลอ (Mariensaule) เป็นเสาสูงทีต่ัง้ตระหง่านกลางจัตุรัสมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1638 ทัง้นี้เพือ่เป็นการขอบคุณนักบุญ

เซนตแ์มรี ่นักบุญแห่งแควน้บาวาเรยี ทีช่่วยใหเ้มอืงมวินิคหลุดพน้จากการครอบครองของกองทัพสวเีดน รวมถงึ โอเปรา่เฮา้ซ ์

(Opera House) และ ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงมวินกิ (Munich City Hall) ซึง่ทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดรูอ้นจะมี

เสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ าที่หอนาฬิกาประจ าเมืองแห่งนี้  ผ่านชม  มหาวิหารเฟราเอน (Cathedral 

Frauenkirche) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1468 เป็นทัง้มหาวหิารโกธคิและเป็นโบสถเ์มือง และยังเป็นที่ตัง้ของหลุมศพเจา้ชาย

หลายองคใ์นราชวงศบ์าวาเรยีรวมถงึจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์มหาวหิารนี้ตัง้อยู่ในย่านเมอืงเก่า (Old Town) ใกลก้ับจัตุรัสมา

เรียนพลัทซ ์(Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง ที่นี่ถูกท าลายและไดบู้รณะใหม่ภายหลัง ทางใตข้องมหาวหิารมี

หอคอยเรยีกวา่หอคอยแหง่เฟราเอน (Frauenkirche)  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆน่ารักๆของประเทศเยอรมัน ตัง้อยู่

ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมัน ตดิกับชายแดนประเทศออสเตรีย และเป็นทีต่ัง้ของ "ปราสาทนอยชวานสไตน์" 

และ "ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา" รายลอ้มดว้ยทะเลสาบถงึ 5 แห่ง ถือเป็นอีกเมืองโรแมนตกิ ตกแต่งไปดว้ยสสีันที่สวยงามของ

บา้นเรือนและโรงแรมที่พัก ซึง่แต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตกึหรอืบา้นช่องนั้นมีหลากสีสันมากเหมือนกับ

ลกูกวาดสสีวยๆทัง้เมอืงเลยทเีดยีว 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาท

เทพนิยายแห่งเจา้หญิงนิทรา สรา้งขึน้โดยพระเจา้ลุดวกิที่ 2’ แห่งรัฐบาวาเรีย ในสมัยนั้นประเทศเยอรมันยังไม่ไดร้วมกันเป็น

ประเทศอย่างในปัจจุบัน เป็นรัฐเล็กๆต่างปกครองตนเอง มีกษัตรยิข์องตัวเอง กษัตรยิล์ุดวกิทรงขึน้ครองราชยต์ัง้แต่พระชนมายุ

เพียง 18 ชันษา เป็นกษัตรยิอ์ารมณ์ศลิป์ สนใจศลิปะ ดนตร ีและวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบา้นเมือง ทรงนิยมสรา้ง

ปราสาท หลงไหลในต านานพืน้บา้นเกีย่วกับเทพ และชืน่ชอบอุปรากรของรชิารด์ วากเนอร ์(Richard Wagner) เป็นชวีติจติใจ ผู ้

ซ ึง่เป็นแรงบันดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่งอัศวนิหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่ไกลจากปราสาทนอย

ชวานสไตน์ เมือ่นักทอ่งเทีย่วเดนิทางมาถงึจะมองเห็นปราสาทสงูเดน่มสีเีหลอืง ตัง้อยูบ่นเนนิเขา มชีือ่วา่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) ซึง่โปรดใหส้รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดู

รอ้นโดยพระเจา้แม็กซมิเิลยีนที่สอง (Maximilian II) พระบดิาของพระเจา้ลุดวกิที ่2 น่ันเอง เจา้ชายลุดวกิในวัยเยาวท์รงประทับ

อยู่ที่ปราสาทนี้อย่างมีความสุข จึงไดแ้รงบันดาลใจที่จะสรา้งปราสาทของพระองค์เองขึน้บา้ง คือปราสาทนอยชวานสไตน์ 

กลา่วคอืปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คอืปราสาทของผูเ้ป็นพ่อ สว่นปราสาทนอยชวานสไตน์คอืปราสาทของลกูน่ันเอง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงฟุสเซ่น - เมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่เคยีเช่น ประเทศเยอรมนั - สถานรีถไฟไอบเ์ซ่ เพือ่เดนิทางโดยรถไฟไตเ่ขาขึน้สู ่

สถานซีุกสปิตพลาส - จุดพกัซอลอลัพนิน ์- ขึน้สูย่อดเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าเกรเชอร ์จากสถานซีุกสปิตพลาส สูส่ถานี

ซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานกีระเชา้ไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพือ่เดนิทางกลบัลงสู่ สถานไีอบเ์ซ่ โดยกระเช้า

ไฟฟ้าเกรเชอร ์- เมอืงซาลซบู์รก์ ประเทศออสเตรยี - บา้นเกดิโมสารท์ - ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส            (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองการม์ชิ พารเ์ท่นเคียเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

ประเทศเยอรมนั (Germany) เป็นเมืองตากอากาศ ที่ตัวเมืองเต็มไปดว้ยภาพวาดบนก าแพงและอาคาร บา้นเรือน สไตล์

พืน้เมอืง ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมืองมวินคิ ประเทศเยอรมัน ประกอบกับภูมปิระเทศทีง่ดงามเพราะตัง้อยู่ตดิกับ "เทอืกเขาแอลป์" 

ท าใหเ้มอืงนี้เป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยม ที่เหมาะสมกับการท ากจิกรรมต่างๆ เชน่ สก ีไต่เขา หรอื กจิกรรมกลางแจง้อืน่ๆจาก

นักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก เป็นทีตั่ง้ของยอดเขาซกุสปิตเซ ่(Zugspitze) เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเยอรมัน รวมถงึสงูทีส่ดุ

ในเทอืกเขาแอลป์ 

 น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟไอบเ์ซ่ เพือ่เดนิทางโดยรถไฟไตเ่ขาขึน้สู ่สถานซีุกสปิตพลาส (Cogwheel Train from 

Eibsee Station to Zugspitzplatt Station) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นที่ตั ้งของ จุดพกัซอลอลัพินน ์

(Sonn Alpin) จากจุดนี้ ทีค่วามสงู 2,600 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล น าท่านเปลีย่นการเดนิทางต่อ ขึน้สูย่อดเขาโดยกระเชา้



 
 
 
 

ไฟฟ้าเกรเชอร ์จากสถานซีุกสปิตพลาส สูส่ถานซีุกสปิต

เ ซ่  ( Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt 

Station to Zugspitze Station) ( ใ ช ้ เ ว ล า เดิ น ท า ง

ประมาณ  10 นาที ) เดินท างถึง  ยอด เขาซุ กส ปิต เซ ่

(Zugspitze) เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในประเทศเยอรมนั 

(Top of Germany) มีค วามสู งถึง  2 ,962 เมตร เหนื อ

ระดับน ้าทะเล เป็นเมืองทางตอนใตสุ้ดของประเทศเยอรมัน 

เป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างรัฐบาวาเรียของประเทศ

เยอรมันกับรัฐทโิรลของประเทศออสเตรยี ทีด่า้นบนมจีุดชมววิ

ที่สามารถมองเห็นวิวโดยรอบไดแ้บบ 360 องศา ในวันที่

ทอ้งฟ้าสดสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดถ้งึ 4 ประเทศ ไดแ้ก ่

ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรีย ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

และประเทศอติาลี สามารถมองเห็นทะเลสาบไอบ์เซ่ (Eibsee) สีน ้ าเงินเขม้สุดงดงาม รวมไปถึงยอดเขาต่างๆโดยรอบของ

เทอืกเขาแอลป์ไดอ้ย่างชัดเจน ยอดเขาซกุสปิตเซแ่หง่นี้ถกูพชิติเมือ่วันที ่27 สงิหาคม ค.ศ. 1820 หรอืเกอืบ 200 ปีมาแลว้ โดย 

โยเซฟ เนาส,์ โยฮันน์ เกออรก์ เทาชล์, และผูน้ าทางไมเออร ์ถอืว่าเป็นยอดเขาที่มวีวิสวยมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก จะเห็นว่า

ดา้นบนของยอดเขาซกุสปิตเซ ่จะมไีมก้างเขนปักอยู ่เป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงถงึจุดสงูสดุ โดยถูกปักไวร้อ้ยกว่าปีมาแลว้ และก็เคย

เสยีหายจากฟ้าผ่าหลายครัง้แต่ชาวเมอืงก็ชว่ยกันซอ่มแซม รวมถงึยังเคยถูกท าลายในชว่งสิน้สดุสงครามโลกจนไม่สามารถซ่อม

ไดอ้กี จงึมกีารสรา้งอันใหมท่ีส่วยงามขึน้มาทดแทนดังทีป่รากฏในปัจจุบัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ ่

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์น า

ทา่นรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่เคยีเช่น หรอื เมอืงใกลเ้คยีงอืน่เป็นการทดแทน และ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดนิทางกลบัลงสู่ สถานีไอบเ์ซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร ์

(Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to Eibsee Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ** การ

เดนิทางขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่และ สถานทีีข่ ึน้ไปถงึ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณ์ 

และ สภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชม ยอดเขาได ้หรอื ไมส่ามารถขึน้ไปถงึสถานทีีสู่งทีสุ่ดได ้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็น

ส าคญั ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลซ์บูรก์ (Salzburg) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ล าดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นเมืองหลวง

ของ รัฐซ าลซ์บู ร์ก  เมือ ง เก่ าของเมือ งซ าลซ์บู ร์ก และ

สถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษา

อย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดร้บั

ก ารขึ้น ท ะ เบีย น ให้ เ ป็ น ม รด ก โลก โด ย องค์ก า ร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996  

น าทา่น ผา่นชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang 

Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรยี ปัจจุบันนี้

เป็น พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว 

อสิระเดนิเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืงทีม่คีวามสวยงาม มี

รา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และ สนิคา้แฟชัน่มากมาย  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาลซ์บูรก์ - เมอืงฮลัสตทั ประเทศออสเตรยี - หมู่บ้านมรดกโลก ฮลัสตทั - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศ

สาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ยา่นเมอืงเกา่ - จตัรุสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่            (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ของ ประเทศออสเตรยี (Austria) 

เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ทีไ่ดช้ือ่ว่าเมอืงทีตั่ง้อยู่รมิทะเลสาบที่สวยที่สุด

ในโลก เป็นทีต่ัง้ของ หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั (Hallstatt) อายุ

กวา่ 4,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจี

แสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั ้งอยู่ทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้อง

ท ะ เล ส าบ ฮั ล ส ตั ท  (Lake Hallstatt) ห รือ  ฮั ล ส ตั ท เท อ ร์  ซ ี

(Hallstatter See) ทะเลสาบใน เขตภูมิภ าคซาลซ์คัม เมอร์กุท 

(Salzkammergut) ภูมภิาคทางประวัตศิาสตร์ที่ส าคัญมากแห่งหนึ่ง

ของประเทศออสเตรยี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 ภาพ

ของหมู่บา้นที่มีเทือกเขาเป็นองคป์ระกอบอยู่ดา้นหลังเป็นภาพที่ถูก

เผยแพร่มากทีส่ดุของประเทศออสเตรยี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงขนาดเล็กในภมูภิาค

โบฮเีมยีนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของเขตเมอืง

เก่า ดว้ยท าเลที่ตัง้ของตัวเมอืงที่มคีูน ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการที่ส าคัญในการป้องกันขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลาง

ดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดร้ับการประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์และ

ภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดย

ยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชืน่ชม จากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน

ทรงคุณค่าถื อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งโบฮเีมยีน” ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณ

รอบนอกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเก่า (Old Town) และ

โบสถ์เก่ากลางเมือง ผ่านชม จตัุรสักลางเมอืง (Center Square) แสนสวยงาม 

รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย บริเวณ

เดยีวกัน ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยังคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลอยูจ่นถงึปัจจุบัน  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech Republic หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนันทีห่า้ เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ - เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวหิารเซนตว์ติสั - สะพานชารล์ - 

ประตูเมอืงเก่า - ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า - หอนาฬกิาดาราศาสตร ์- เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ถนนสายวง

แหวน - โรงละครโอเปรา่ - แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์                        (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศสาธารณรฐั

เช็ก (Czech Republic) เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และ โรมแหง่อุดรทศิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992   

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ใน

สมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวหิาร

เซนตว์ติสั (St. Vitus Cathedral) อันสง่างามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์

โกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญใน

อดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้  

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแกข่า้มแมน่ ้าวัลตาวา สะพานทีอ่อกแบบสไตลก์อธคิทีส่รา้งขึน้

ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปป้ันโลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และ

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีเ่รยีงรายอยูต่ลอดแนวสะพาน   

น าท่านเดนิทางสู่ ประตูเมอืงเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัย

โบราณ ผา่นชม ศาลาว่าการเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที่สรา้งมา

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1338 เป็นทีต่ัง้ของ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical 

Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชั่วโมง อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีทัง้สนิคา้ของฝาก ของที่ระลกึ รวมทัง้

รา้นคา้แฟชั่นชัน้น า แบรนดเ์นม อาท ิเช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , 

Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ  



 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศ

ออสเตรยี (Austria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) ผ่านชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นที่อันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ละขุนเขา

หิมะแห่ งป ระ เท ศออส เตรีย   น าท่ าน  ผ่ านชม  ถนนสายวงแหวน 

(Ringstrasse) เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลักของเมืองเวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไป

ดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น ผ่านชม โรงละครโอเปร่า 

(Opera House) ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869  

น าท่านเดนิทางสู่ แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ 

(McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญ่ มีรา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีใหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเทา้ เสื้อผา้ 

เครื่องประดับ ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม อาท ิBally , Burberry , Calvin 

Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy 

Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมืองเวยีนนา - อาคารรฐัสภา ออสเตรยี - น ้าพุพลัลสั อะธีน่า - พระราชวงัเบลวเีดียร  ์- พระราชวงัฮอฟบวรค์ - 

พระราชวงัเชนิบรุนน ์- โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น - โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- ถนนคารน์ทเ์นอร ์- เสาศกัดิส์ทิธิส์ไตลบ์าโรค  

                        (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชม

อาคารสุดบรรเจิด ซึ่งเป็นที่ประชุมสภาออสเตรียมานับตัง้แต่ศตวรรษที่ 19 

ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โต

ที่สุดหลังหนึ่งบนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen 

ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รูปป้ัน 

ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรูปป้ันเทพและทูตสวรรคก์ว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้

ท าศกึขนาดใหญ่สีคั่นบนหลังคา บรเิวณดา้นหนา้ เป็นทีตั่ง้ของ น า้พุพลัลสั อะธี

น่า (Pallas Athena Fountain) อันโด่งดัง น ้าพุนี้เป็นผลงานการออกแบบ

โดย Baron Theophil Hansen เช่นกัน โดยมีเทพีอะธีน่ายืนเด่นเป็นสง่า เสรมิ

ดว้ยรูปป้ันเทพและเทวดาอืน่ๆอีกมากมายหลายองค ์ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดิ

ฮังการ ี 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ไดร้ับการออกแบบ และสรา้ง

ขึน้เมื่อตน้ศตวรรษที ่18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้หากันโดย

ค่ันกลางดว้ยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประทับของเจา้ชายยูจีนแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้น

ไดรั้บชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดอิอตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตัง้ของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานศลิปะที่ดีที่สุดของเมืองเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออสเตรียตัง้แต่ยุคกลางจนถงึยุคปัจจุบัน เช่น 

ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลมิท์ Klimt ที่มีชื่อเสยีงระดับโลกและผลงานชิน้ส าคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ 

Schiele 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวยีนนา 

ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13-20 สว่นหนึง่ของพระราชวังปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธบิดแีหง่ประเทศออสเตรยี ถูก

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 และมกีารตอ่เตมิขยายสว่นเรือ่ยมา พระราชวังแห่งนี้เสมอืนศนูยร์วมอ านาจการปกครองทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุใน

ทวปียโุรปและเป็นศูนยร์วมประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซึง่ปกครองจักรวรรดิ

โรมันอันศักดิส์ทิธิ ์จักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการ ีสมาชกิของราชวงศม์ักจะพ านักทีพ่ระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และ 

พ านักทีพ่ระราชวังเชนิบรุนน์ในฤดรูอ้น 

น าท่ าน เข้าชม  ความสวยงามของ พระราชวงัเชินบ รุนน ์

(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการ

สรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเร

ซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโอ่

อ่าของทอ้งพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่ง

อย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศ

ฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถูกรายลอ้มดว้ยสวนที่จัด

ตกแตง่ประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดกูาล ไดอ้ยา่งสวยงาม

ตระการตา ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 1996 ** รอบของการเขา้

ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้

ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถ



 
 
 
 

คนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้

ท ัง้หมด * 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) 

สัญลักษณ์ของเมืองเวยีนนา ซึง่พระเจา้คาร์ลที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพื่อ

เป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน ตอ่มาจงึเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเมอืงจน

ปัจจุบัน บรเิวณเดยีวกัน น าท่าน เขา้ชม กับ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter's Church 

หรอื Peterskirche) ตัวโบสถด์า้นนอกดธูรรมดาๆ แตก่ารตกแต่งภายในวจิติรและงดงาม

มาก  น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา 

เป็นยา่นจ าหน่ายสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกีท้ีม่ชีือ่เสยีง สนิคา้แบรนด์

เนม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬิกา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น 

ช็อคโกแลตโมสาร์ท เป็นตน้ และยังเป็นที่ตัง้ของ เสาศกัดิส์ทิธิส์ไตลบ์าโรค (Plague Column หรอื Pestsaule) วจิิตร

สวยงามแปลกตาสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึภายหลังจากเกดิโรคระบาดครัง้ใหญ่ในเมอืงเวยีนนา เมือ่ปี ค.ศ. 1679 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงเวยีนนา - ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคืนภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG937 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

26 ก.พ. - 04 ม.ีค. 2563  
27FEB TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

03MAR TG937 VIE-BKK 13.30-05.20+1 
49,999 49,999 49,999 10,999 35,999 

27 ม.ีค. - 03 เม.ย. 2563  
28MAR TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

02APR TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1 
49,999 49,999 49,999 10,999 35,999 

09 - 16 พฤษภาคม 2563 
10MAY TG924 BKK-MUC 00.50-07.05 

15MAY TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1 
49,999 49,999 49,999 10,999 35,999 

30 พ.ค. - 06 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

31MAY TG924 BKK-MUC 00.50-07.05 

05JUN TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

02 - 09 มถิุนายน 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี  

02JUN TG924 BKK-MUC 00.50-07.05 

08JUN TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

13 - 20 มถิุนายน 2563  
14JUN TG924 BKK-MUC 00.50-07.05 

19JUN TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 



 
 
 
 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่น

วนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทั

ด าเนนิการขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย 

ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 
 
 
 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,470 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่ง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 



 
 
 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการให้บรกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษอกีคร ัง้ อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วีซ่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนั้นๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 



 
 
 
 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การที่วซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบูิรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดนิทางที่จะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงคข์อวีซ่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ท่านอีกครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้ แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวีซา่แบบหมู่

คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไข

การยกเลกิทัง้หมด 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซี่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 



 
 
 
 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม ค าสั่งศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน 

หากทา่นไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ตัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ี่แน่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หาก

อายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 



 
 
 
 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
สถานที ่: ศนูยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ประเทศออสเตรยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

แบบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


