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รหัสโปรแกรม : 15262 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์

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

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

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

00.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ 

Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG924 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) หรอืในภาษาเยอรมันว่า มนึเชนิ (Munchen) เป็นเมืองทีอ่ยู่ทางใตข้อง ประเทศ

เยอรมนั (Germany) และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ถอืเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากเมอืงเบอรล์นิ

และเมอืงฮัมบวรค์ เป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของทวปียโุรป 

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

BMW ซึง่มตีน้ก าเนดิทีเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมัน ถกูสรา้งขึน้เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึชวีติและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน ผ่านทาง

http://bit.ly/2NMk5YE
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นทิรรศการ ซึง่มทีัง้ประวัตศิาสตรข์องยวดยาน “BMW” มทีัง้เครือ่งยนต ์สมัยกอ่นยังใชม้า้ลากรถ จนเริม่มรีถยนตเ์มือ่ปี ค.ศ. 1904 

กระทั่งปี ค.ศ. 1920 จงึไดม้รีถยนตใ์ชก้ันแพร่หลายแทนทีก่ารใชม้า้ลากรถ ซึง่ในปีนี้เอง ทีร่ถยนต ์BMW ทีเ่ก่าแก่ที่สุดใน

พพิธิภัณฑ ์ไดถ้กูสรา้งขึน้ พพิธิภัณฑ ์BMW ไมใ่ชม่เีพยีงแต่ รถยนต ์BMW จะเป็นยานพาหนะทีใ่ชใ้นการเดนิทางเท่านัน้ หากแต่

เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับทางสังคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม อุตสาหกรรม ศลิปะการออกแบบ เครือ่งยนต ์เทคโนโลย ีโรงเรยีนสอน

ขับรถยนตพ์พิธิภัณฑ ์BMW อาคารรูปทรงกระบอกสูบรถยนต ์คอืส านักงานใหญ่ ส่วนตกึทีม่ลัีกษณะเป็นชามคอืพพิธิภัณฑ ์ค่า

กอ่สรา้งตกึทัง้หมดในโครงการ โดยประมาณ 9,500 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ผา่นชม สนามกฬีาอลอินัซ ์(Allianz Arena) ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 2005 เป็นสนามฟตุบอลขนาดใหญ่ มขีนาดพืน้ที่

รวมสิง่กอ่สรา้งแลว้ 258 x 227 x 52 เมตร โดยใชทุ้นสรา้งถงึ 340 ลา้นยูโร สเตเดยีมแห่งนี้ถูกสรา้งมาเพือ่สนับสนุนทมีเอฟซบีา

เยริน์ มวินคิ เจา้ของโครงการนี้บอกว่าทีแ่ห่งนี้ คอื ความฝันทีเ่ป็นจรงิส าหรับเขา ไม่ว่าจะเป็น โคช้ หรอื หุน้ส่วน ต่างก็ภูมใิจกับ

สถาปัตยกรรมของ Allianz Arena เป็นอยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นการออกแบบ หรอื พืน้ทีก่ารใชง้าน และทีน่ีก็่เป็นเหมอืนอกีหนึง่ความ

ภมูใิจของคนสายเลอืดเยอรมัน 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัเรสซเิดนซ ์มวินคิ (Residenz Munchen) เป็นปราสาทเก่าแก่นับแต่ปี ค.ศ. 1385 ผ่านการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยขึน้อยู่กับผูป้กครองบา้นเมือง ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1508-1918 นั้นเคยใชเ้ป็นทีท่ าการ

รัฐสภา ตลอดจนเป็นพระราชวังของบาวาเรยีดุก๊ ความงดงามของพระราชวังแห่งนี้ มคีวามผสมผสานของศลิปะหลายยุค เริม่ตน้ที่

ยคุฟ้ืนฟศูลิปะวทิยาการ ยคุบาโรกและยคุโรโคโคถงึยุคนีโอคลาสซซิสิซึม่ เมือ่ตอ้งถูกท าลายไปในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 จงึมี

การปรับและสรา้งใหมใ่นปี ค.ศ. 1945 ชมความยิง่ใหญ่ อลังการ ความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีผ่านสถาปัตยกรรม การก่อสรา้งทีท่รง

พลัง มีความแข็งแรง รูปแบบที่ยังคงความคลาสสคิในสายตาคนรุ่นใหม่ ภายในแบ่งออกเป็นสัดส่วน พระราชวังในฐานะเป็น

พพิธิภัณฑท์ีเ่ต็มไปดว้ยของโบราณทรงคุณค่า น่าชม ศกึษา โรงละคร ฯลฯ โถงภาพบรรพบุรุษและบุคคลส าคัญทางการเมอืง 

ความวจิติรของหอ้งอยูท่ีล่วดลายบนเพดาน ฝาผนังทีเ่นน้สทีอง มภีาพสขีองบุคคลส าคัญปรากฏอยู่ในกรอบสทีองรับกับลวดลาย

บนผนังและเพดาน สทีองตัดกับพืน้ผนังสขีาว อกีทัง้ลวดลายทีม่ศีลิปะอ่อนชอ้ย ดูงดงามตระการตา หอ้งโถงเรอเนซองส ์หอ้งนี้

เป็นหอ้งสะสมงานประตมิากรรมโบราณ เพดานทีโ่คง้ครึง่วงกลม โถงยาว ชวนใหเ้ก็บภาพที่ระลกึ เมื่อเขา้ไปชมใกล ้ๆ  จะพบ

ประตมิากรรมตดิกับสว่นของผนัง ยืน่ออกมาบา้ง เป็นชัน้ หลายระดับ มจีติรกรรมบนเพดานเชน่กัน คอรท์การเ์ดน้รูม และหอ้งชาร์

ล็อตต ์มขีา้วของเครือ่งใชลั้กษณะหอ้งท างาน รับแขก และหอ้งบรรทม เป็นของกษัตรยิอ์งคแ์รกของบาวาเรยีแม็กซ ์1 โจเซฟและ

ครอบครัวของเขา อกีหอ้งทีน่่าสนใจคอื หอ้งทีใ่ชศ้ลิปะเปลอืกหอยในการสรรสรา้งประตมิากรรมต่างๆ บางชิน้เหมอืนศลิปะทาง

ฝรั่งเอเชยี โรงละคร Cuvilliés ที่นี่เคยถูกท าลายและสรา้งขึน้มาใหม่ มีความหรูหราและน่าตืน่ตาดว้ยสแีดงตัดทอง มีงานไม ้

แกะสลัก ประดับอยู ่ชัน้ผูช้มทัง้ชัน้ล่างชัน้บน ดูหรูหราตามระดับ ทัง้นี้ยังมหีอ้งอืน่ๆ อกีมากมายรวมกว่า 130 หอ้ง ลว้นแต่งดงาม

น่าชืน่ชม ส่วนดา้นนอกมบีรเิวณสวนทีส่วยงาม ทะเลสาบ งานประตมิากรรม พืน้ทีท่ีแ่บ่งสัดส่วนต่างๆ ** รอบของการเขา้ชม

อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 
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น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของเมอืง อาคารบา้นเรอืนและพพิธิภัณฑต์่างๆที่เรยีงรายอยู่บน  ถนนแม็กซมิเิลยีน 

(Maximilianstrasse) เขา้สู่ จตัุรสัมาเรยีนพลทัซ ์(Marienplatz Square) ซึง่ตัง้ชือ่ตามรูปปั้นพระแม่มารสีทีองบน เสา

มาเรยีนเซาเลอ (Mariensaule) เป็นเสาสูงทีต่ัง้ตระหง่านกลางจัตุรัสมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1638 ทัง้นี้เพือ่เป็นการขอบคุณนักบุญ

เซนตแ์มรี ่นักบุญแห่งแควน้บาวาเรยี ทีช่่วยใหเ้มอืงมวินิคหลุดพน้จากการครอบครองของกองทัพสวเีดน รวมถงึ โอเปรา่เฮา้ซ ์

(Opera House) และ ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงมวินกิ (Munich City Hall) ซึง่ทกุๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูรอ้นจะมี

เสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ าที่หอนาฬิกาประจ าเมืองแห่งนี้  ผ่านชม มหาวิหารเฟราเอน (Cathedral 

Frauenkirche) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1468 เป็นทัง้มหาวหิารโกธคิและเป็นโบสถเ์มอืง และยังเป็นทีต่ัง้ของหลุมศพเจา้ชาย

หลายองคใ์นราชวงศบ์าวาเรยีรวมถงึจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์มหาวหิารนี้ตัง้อยู่ในย่านเมอืงเก่า (Old Town) ใกลก้ับจัตุรัสมา

เรยีนพลัทซ ์(Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง ทีน่ี่ถูกท าลายและไดบู้รณะใหม่ภายหลัง ทางใตข้องมหาวหิารมี

หอคอยเรยีกวา่หอคอยแหง่เฟราเอน (Frauenkirche)  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ทางแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมัน ตดิกับชายแดนประเทศออสเตรยี และเป็นทีต่ัง้ของ "ปราสาทนอยชวานสไตน์" 

และ "ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา" รายลอ้มดว้ยทะเลสาบถงึ 5 แห่ง ถอืเป็นอกีเมอืงโรแมนตกิ ตกแต่งไปดว้ยสสีันทีส่วยงามของ

บา้นเรอืนและโรงแรมทีพั่ก ซึง่แต่ละแห่งจะมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตกึหรอืบา้นช่องนัน้มหีลากสสีันมากเหมอืนกับ

ลกูกวาดสสีวยๆทัง้เมอืงเลยทเีดยีว 

 น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาท

เทพนิยายแห่งเจา้หญงินิทรา สรา้งขึน้โดยพระเจา้ลุดวกิที ่2’ แห่งรัฐบาวาเรยี ในสมัยนั้นประเทศเยอรมันยังไม่ไดร้วมกันเป็น

ประเทศอย่างในปัจจุบัน เป็นรัฐเล็กๆต่างปกครองตนเอง มกีษัตรยิข์องตัวเอง กษัตรยิล์ุดวกิทรงขึน้ครองราชยต์ัง้แต่พระชนมายุ

เพยีง 18 ชันษา เป็นกษัตรยิอ์ารมณ์ศลิป์ สนใจศลิปะ ดนตร ีและวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบา้นเมอืง ทรงนิยมสรา้ง

ปราสาท หลงไหลในต านานพืน้บา้นเกีย่วกับเทพ และชืน่ชอบอุปรากรของรชิารด์ วากเนอร ์(Richard Wagner) เป็นชวีติจติใจ ผู ้

ซ ึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่งอัศวนิหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่ไกลจากปราสาทนอย

ชวานสไตน ์เมือ่นักทอ่งเทีย่วเดนิทางมาถงึจะมองเห็นปราสาทสงูเดน่มสีเีหลอืง ตัง้อยูบ่นเนนิเขา มชีือ่วา่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) ซึง่โปรดใหส้รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดู

รอ้นโดยพระเจา้แม็กซมิเิลยีนทีส่อง (Maximilian II) พระบดิาของพระเจา้ลุดวกิที ่2 น่ันเอง เจา้ชายลุดวกิในวัยเยาวท์รงประทับ

อยู่ที่ปราสาทนี้อย่างมีความสุข จึงไดแ้รงบันดาลใจที่จะสรา้งปราสาทของพระองค์เองขึน้บา้ง คือปราสาทนอยชวานสไตน ์

กลา่วคอืปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คอืปราสาทของผูเ้ป็นพอ่ สว่นปราสาทนอยชวานสไตนค์อืปราสาทของลกูน่ันเอง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงฟสุเซน่ - เมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่เคยีเช่น ประเทศเยอรมนั - สถานรีถไฟไอบเ์ซ่ เพือ่เดนิทางโดยรถไฟไตเ่ขาขึน้สู ่

สถานซีุกสปิตพลาส - จดุพกัซอลอลัพนิน ์- ข ึน้สูย่อดเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าเกรเชอร ์จากสถานซีุกสปิตพลาส สูส่ถานี

ซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานกีระเชา้ไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพือ่เดนิทางกลบัลงสู ่สถานไีอบเ์ซ่ โดยกระเชา้

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงการม์ชิ พารเ์ท่นเคยีเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

ประเทศเยอรมนั (Germany) เป็นเมืองตากอากาศ ที่ตัวเมืองเต็มไปดว้ยภาพวาดบนก าแพงและอาคาร บา้นเรือน สไตล์

พืน้เมอืง ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมัน ประกอบกับภูมปิระเทศทีง่ดงามเพราะตัง้อยู่ตดิกับ "เทอืกเขาแอลป์" 

ท าใหเ้มอืงนี้เป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยม ทีเ่หมาะสมกับการท ากจิกรรมต่างๆ เชน่ สก ีไต่เขา หรอื กจิกรรมกลางแจง้อืน่ๆจาก

นักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก เป็นทีตั่ง้ของยอดเขาซกุสปิตเซ ่(Zugspitze) เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเยอรมัน รวมถงึสูงทีสุ่ด

ในเทอืกเขาแอลป์ 

 น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟไอบเ์ซ่ เพือ่เดนิทางโดยรถไฟไตเ่ขาขึน้สู ่สถานซีุกสปิตพลาส (Cogwheel Train from 

Eibsee Station to Zugspitzplatt Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นทีต่ัง้ของ จุดพกัซอลอลัพนิน ์

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

ไฟฟ้าเกรเชอร ์จากสถานซีุกสปิตพลาส สูส่ถานซีุกสปิตเซ่ (Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to 

Zugspitze Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เดนิทางถงึ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาทีสู่ง

ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนั (Top of Germany) มคีวามสูงถงึ 2,962 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล เป็นเมอืงทางตอนใตสุ้ดของ

ประเทศเยอรมัน เป็นพรมแดนทางธรรมชาตริะหว่างรัฐบาวาเรยีของประเทศเยอรมันกับรัฐทโิรลของประเทศออสเตรยี ทีด่า้นบนมี

จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิโดยรอบไดแ้บบ 360 องศา ในวันทีท่อ้งฟ้าสดสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดถ้งึ 4 ประ เทศ ไดแ้ก ่

ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรยี ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และประเทศอติาลี สามารถมองเห็นทะเลสาบไอบเ์ซ ่(Eibsee) สนี ้า

เงนิเขม้สุดงดงาม รวมไปถงึยอดเขาต่างๆโดยรอบของเทอืกเขาแอลป์ไดอ้ย่างชัดเจน ยอดเขาซกุสปิตเซแ่ห่งนี้ถูกพชิติเมือ่วันที ่

27 สงิหาคม ค.ศ. 1820 หรอืเกอืบ 200 ปีมาแลว้ โดย โยเซฟ เนาส,์ โยฮันน์ เกออรก์ เทาชล์, และผูน้ าทางไมเออร ์ถอืว่าเป็น

ยอดเขาทีม่วีวิสวยมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก จะเห็นว่าดา้นบนของยอดเขาซุกสปิตเซ่ จะมไีมก้างเขนปักอยู่ เป็นสัญลักษณ์ที่

แสดงถงึจุดสงูสุด โดยถูกปักไวร้อ้ยกว่าปีมาแลว้ และก็เคยเสยีหายจากฟ้าผ่าหลายครัง้แต่ชาวเมอืงก็ชว่ยกันซอ่มแซม รวมถงึยัง

เคยถูกท าลายในช่วงสิน้สุดสงครามโลกจนไม่สามารถซ่อมไดอ้กี จงึมกีารสรา้งอันใหม่ทีส่วยงามขึน้มาทดแทนดังทีป่รากฏใน

ปัจจุบัน  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ ่

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์น า

ทา่นรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่เคยีเช่น เป็นการทดแทน และ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานกีระเชา้ไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพือ่เดนิทางกลบัลงสู่ สถานไีอบเ์ซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร ์

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

เดนิทางขึน้สูย่อดเขา อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณ์ และ สภาพภมูอิากาศเป็นส าคญั 

กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชม ยอดเขาได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดล าดับที ่4 

ใน ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบ์ูรก์ เมอืงเก่าของเมอืงซาลซบ์ูรก์และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็น
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หนึง่ในใจกลางเมอืงทีถู่กดูแลรักษาอย่างดทีีสุ่ดในกลุ่มประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996  

น าทา่น ผา่นชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรยี ปัจจุบันนีเ้ป็น 

พพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเทีย่วชมย่านเมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาส

เซส (Getreidegasse) ของเมอืงทีม่คีวามสวยงาม มรีา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และ สนิคา้แฟชัน่มากมาย  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาลซบ์ูรก์ - เมอืงฮลัสตทั ประเทศออสเตรยี - หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั - เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ ประเทศ

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี ของ ประเทศออสเตรยี (Austria) 

เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ไดช้ื่อว่าเมืองที่ตั ้งอยู่ร ิมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เป็นที่ตัง้ของ หมู่บ ้านมรดกโลก ฮลัสตทั 

(Hallstatt) อายกุวา่ 4,500 ปี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจแีสนสวยงามราวกับภาพวาด ตัง้อยู่ทางฝ่ัง

ตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรอื ฮัลสตัทเทอร ์ซ ี(Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมภิาคซาลซ์

คัมเมอรก์ทุ (Salzkammergut) ภมูภิาคทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญมากแห่งหนึง่ของประเทศออสเตรยี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบ่า้นทีม่เีทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยู่

ดา้นหลังเป็นภาพทีถ่กูเผยแพรม่ากทีส่ดุของประเทศออสเตรยี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงขนาดเล็กในภูมภิาค

โบฮเีมยีนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของเขตเมอืง

เก่า ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของตัวเมอืงทีม่คีูน ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกันขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลาง

ดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดร้ับการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์และ

ภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดย

ยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชืน่ชม จากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน

ทรงคุณค่าถ ือว่าเป็น “ไข่มุกแหง่โบฮเีมยีน” ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็น

ปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง ผา่นชม จตัุรสักลาง

เมอืง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย บรเิวณเดยีวกัน 

ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยังคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลอยูจ่นถงึปัจจุบัน  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech Republic หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ - เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวหิารเซนตว์ติสั - สะพานชารล์ - 

ประตูเมอืงเกา่ - ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า - หอนาฬกิาดาราศาสตร ์- เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ถนนสายวง

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศสาธารณรฐั

เช็ก (Czech Republic) เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และ โรมแหง่อดุรทศิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992   

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใน

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

เซนตว์ติสั (St. Vitus Cathedral) อันสง่างามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์

โกธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญใน

อดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้  

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สะพานทีอ่อกแบบสไตลก์อธคิทีส่รา้งขึน้

ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรปูปัน้โลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และ

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีเ่รยีงรายอยูต่ลอดแนวสะพาน   

น าท่านเดนิทางสู่ ประตูเมอืงเกา่ (Powder Gate) ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old 

Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1338 เป็นทีต่ัง้ของ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยัง

ตบีอกเวลาทุกๆชั่วโมง อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านประตูเมอืงเก่า มทีัง้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้

รา้นคา้แฟชั่นชัน้น า แบรนดเ์นม อาท ิเชน่ Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, 

Nespresso ฯลฯ  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

50 นาท)ี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ละขนุเขาหมิะแหง่ประเทศออสเตรยี  

น าท่าน ผา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม เชน่ ผา่นชม โรงละครโอเปรา่ (Opera House) ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ (McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf) เอาทเ์ล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนด์

ชือ่ดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิBally , Burberry , Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, 

Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ  
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** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงเวยีนนา - อาคารรฐัสภา ออสเตรยี - น า้พุพลัลสั อะธนี่า - พระราชวงัเบลวเีดยีร ์ - พระราชวงัฮอฟบวรค์ - 

พระราชวงัเชนิบรนุน ์- โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น - โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- ถนนคารน์ทเ์นอร ์- เสาศกัดิส์ทิธิส์ไตลบ์าโรค  

                        (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผา่นชม อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจดิ ซึง่เป็นทีป่ระชมุสภาออสเตรยีมา

นับตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีสุ่ดหลังหนึ่งบนถนนสายวง

แหวน โดยสถาปนกิ Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟกูรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รูปปั้น 

ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรูปปั้นเทพและทูตสวรรคก์ว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้ท าศกึขนาดใหญ่สีคั่นบนหลังคา บรเิวณดา้นหนา้ 

เป็นที่ตัง้ของ น า้พุพลัลสั อะธีน่า (Pallas Athena Fountain) อันโด่งดัง น ้ าพุนี้เป็นผลงานการออกแบบโดย Baron 

Theophil Hansen เช่นกัน โดยมเีทพอีะธีน่ายืนเด่นเป็นสง่า เสรมิดว้ยรูปปั้นเทพและเทวดาอืน่ๆอกีมากมายหลายองค ์ซึง่

เปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ตา่งๆ ของจักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการ ี 
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น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ไดร้ับการออกแบบ และสรา้ง

ขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้หากันโดย

คั่นกลางดว้ยสวนสวยทีต่กแต่งอย่างงดงาม สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายยูจีนแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้น

ไดร้ับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดอิอตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑจั์ดแสดงและเก็บรักษา

ผลงานศลิปะที่ดทีี่สุดของเมอืงเวยีนนา โดยจัดแสดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออสเตรียตัง้แต่ยุคกลางจนถงึยุคปัจจุบัน เช่น 

ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลมิท ์Klimt ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกและผลงานชิน้ส าคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ 

Schiele 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางเมอืงเวยีนนา 

ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13-20 สว่นหนึง่ของพระราชวังปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนยีบของประธานาธบิดแีหง่ประเทศออสเตรยี ถูก

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 และมกีารตอ่เตมิขยายสว่นเรือ่ยมา พระราชวังแหง่นีเ้สมอืนศูนยร์วมอ านาจการปกครองทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดใน

ทวปียโุรปและเป็นศนูยร์วมประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซึง่ปกครองจักรวรรดิ

โรมันอันศักดิส์ทิธิ ์จักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการ ีสมาชกิของราชวงศม์ักจะพ านักทีพ่ระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และ 

พ านักทีพ่ระราชวังเชนิบรนุนใ์นฤดรูอ้น 

น าทา่น เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schonbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์อฟบวรค์ซึง่มปีระวัตกิารสรา้ง

มาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง 

ในระหวา่งปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและโถงพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้ับ

การตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝรั่งเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถูกรายลอ้ม

ดว้ยสวนทีจั่ดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงามตระการตา ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 1996 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
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น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา ซึง่พระเจา้

คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน ต่อมาจงึเป็นศูนยร์วมจติใจของ

ชาวเมอืงจนปัจจุบัน บรเิวณเดยีวกัน น าท่าน เขา้ชม กับ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter's Church หรอื Peterskirche) ตัว

โบสถด์า้นนอกดธูรรมดาๆ แตก่ารตกแตง่ภายในวจิติรและงดงามมาก  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นย่านจ าหน่ายสนิคา้นานาชนิด อาทเิช่น 

เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกีท้ีม่ชี ือ่เสยีง สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย 

เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสารท์ เป็นตน้ และยังเป็นทีต่ัง้ของ เสาศกัดิส์ทิธิส์ไตลบ์าโรค 

(Plague Column หรอื Pestsaule) วจิติรสวยงามแปลกตาสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึภายหลังจากเกดิโรคระบาดครัง้ใหญ่ใน

เมอืงเวยีนนา 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 - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ

กรงุเทพฯ ประเทศไทย                                            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

14.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG937 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

05.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

28 ก.ย. - 05 ต.ค. 2562  
29SEP TG924 BKK-MUC 00.50-07.05 

04OCT TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1 
47,999 47,999 47,999 8,999 33,999 

11 - 18 ตลุาคม 2562 
(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยดุชดเชย) 

12OCT TG924 BKK-MUC 00.50-07.05 

17OCT TG937 VIE-BKK 14.35-05.35+1 
48,999 48,999 48,999 8,999 35,999 

09 - 16 พฤศจกิายน 2562 
10NOV TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

15NOV TG937 VIE-BKK 13.30-05.20 
47,999 47,999 47,999 8,999 33,999 

03 - 10 ธนัวาคม 2562 
(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วนั

รฐัธรรมนูญ) 

04DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

09DEC TG937 VIE-BKK 13.30-05.20 
49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัส ิน้ปี / 01 ม.ค. วนัข ึน้ปีใหม)่ 

28DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

02JAN TG937 VIE-BKK 13.30-05.20 
62,999 62,999 62,999 10,999 47,999 

29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัส ิน้ปี / 01 ม.ค. วนัข ึน้ปีใหม)่ 

30DEC TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

04JAN TG937 VIE-BKK 13.30-05.20 
59,999 59,999 59,999 10,999 44,999 

 

** 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 ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณ ี** 

 

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

 

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

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
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** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์

ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทาง

ทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจดุ และ อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจาก

จดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ ์เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ 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) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พกัหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (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 1,680 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 

สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมตัทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณว์ซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 

พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

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 ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน สว่นใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคนืได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

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

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่กัเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

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

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

จ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

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

ก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

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

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีสุ่ดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

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

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

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

เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
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สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

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

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนอืจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ต่อจากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเนือ่งจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่

ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี ้หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีทีท่่านมแีผนการเดนิทางทีจ่ะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี้ และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซีา่เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน

เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบตัง้แตข่ัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหก้ับ

ท่านอกีครัง้ ก่อนตัง้แต่ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครือ่งบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตัง้แต่

ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ่เตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่

คณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัด

หมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไข

การยกเลกิทัง้หมด  

 

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

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทีก่ าลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

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

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบัุตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณทีีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กว่าคณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้  

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

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 

วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ไดท้กุกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่ตรวจสอบอายุครรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ ส่วนใหญ่ หาก

อายคุรรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจ

พบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ 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 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

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

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด 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 ปีบรบิูรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง 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 ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง 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 ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง 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 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

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

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพนัธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศออสเตรยี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แตท่างศนูยย์ืน่วซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

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

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

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

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

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
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