
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 16310  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม)

 
 
CODE:     ◊

 

 
 

บนิหร ูบนิตรงโดยสายการบนิไทย (TG)สะสมไมลไ์ด5้0% น า้หนกักระเป๋า 30 กก. 

ออสเตรยี ฮลัลส์ตทัท ์เมอืงสวยรมิทะเลสาบทีจ่ดัไดว้า่สวยทีสุ่ดในโลก ซาลซบ์ูรก์ บา้นเกดิโมสารท์ สถานที่
ถา่ยท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music กรงุเวยีนนา ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบ

รนุน ์แหง่ราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ 

เช็ก เยอืนเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ เมอืงเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี  กรุงปราก ชมความงดงาม
อลงัการของปราสาทแหง่ปราก  

สโลวาเกยี เมอืงหลวงกรงุบราตสิลาวา เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเกยี ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ า้ดานบูที ่

เมนพูเิศษ!!! เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน, ปลาเทราทย์า่งเกลอื 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง(  
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

06 – 12 กมุภาพนัธ ์63 35,888 

ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

/Infant  

50 % ของราคาทวัร ์

  

12,500 31  

20 -26 กมุภาพนัธ ์63 36,888 12,500 31  

27 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 63 37,888 12,500 31  

12 – 18 มนีาคม 63 37,888 12,500 31  

19 -25 มนีาคม 63 37,888 12,500 31  

22 – 28 เมษายน 63 38,888 12,500 31  

13 – 19 พฤษภาคม 63 38,888 12,500 31  

10 – 16 มถินุายน 63 38,888 12,500 31  

17 – 23 มถินุายน 63 38,888 12,500 31  

** ราคาไมท่วัรร์วมคา่วซีา่ 4,500 บาท ** 

 

 
 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG936  BKK- VIE  01.30-07.00 
RETURN:         TG937  VIE - BKK  13.30-05.20 

 
 
 
วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู

4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (Thai airways( โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

01.30 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เทีย่วบนิที ่TG936  

  (บนิตรงใชเ้วลาในการเดนิทาง 11ช.ม30นาท)ี 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลซบ์รูก์ -สวนมริาเบล               อาหารเทีย่ง,เย็น 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร น าทา่นเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง315 กม.4.30ช.ม)  

เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  พเิศษ เมน ูGrilled Trout ปลาเทราตย์า่ง 

บา่ย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ ถา่ยรปูที ่ฮลัลส์ตทัท ์สิง่แรกทีท่ าใหฮ้ลัลส์ตทัท ์โดดเดน่คอือากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์เงยีบสงบ 

ฉากหลังเป็นภูเขาสูงชันโอบ

ลอ้มเมือง  ทะ เลสาบสีฟ้ า 

บา้นเรือนน่ารักๆ ลดหลั่นเป็น

ชัน้ๆ ลงมาตามแนวเขาและยัง

เป็น หมู่บา้นมรดกโลกแสน

สวย อายุกว่า 4,500 ปี เมือง

ทีต่ัง้ อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้ม

ดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี

สวย  งามราวกับภาพวาด 

กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที่โรแมน

ติ ก ที่ สุ ด ใ น

Salzkammergut เขตทีอ่ยู่

บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี

ทะเลสาบสวยถึง  76 แห่ ง 

ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี้ว่า

เป็นไขมุ่กแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCOCulturalHistoricalHeritage ถ่ายรูปสวยๆที่

เ ซ็ น ท ร ั ล ส แ ค ว ร์  ( Central Square 

Marktplatz) จัตุรัสกลางเมอืงทีโ่ดดเด่นดว้ยรูป

ปัน้โฮลีท่รนิติี ้เป็นเป็นสถานทีจ่ัดงานเทศกาลต่างๆ

ดว้ยจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซาลซบ์ูรก์ ( 

Salzburg ) ออสเตรยี (ระยะทาง72กม.1.30 ช.ม) 

ซึง่ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องสนามบนิมวินิค ประเทศ

เยอรมน ีซึง่มวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็นเอกลกัษณ์ของ

ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอด

เสน้ทาง น าท่านชมเมืองซาลบูร์กที่มีชือ่เสียงใน

เรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค .ศ. 1997 ซาลบซูร์ก์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซาลซคั  )Salzach) และ มอีาณาเขตตดิ

กับเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคีตกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอุส โมสารท(Wolfgang 

Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานทีถ่่ายท าของภาพยนตเ์รือ่ง  The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที่

ย ิง่ใหญ่ฮอลวิู๊ด จากนัน้ น าท่านชมสวนมริาเบล  (Mirabell garden ) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนใน

สไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ ถ่ายรูปสวยๆที่เซ็นทรลัสแควร ์(Central Square 

Marktplatz) จัตรัุสกลางเมอืงทีโ่ดดเดน่ดว้ยรปูปัน้โฮลีท่รนิติี ้เป็นเป็นสถานทีจ่ัดงานเทศกาลตา่งๆดว้ย   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ อาหารจนี 

   ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art Salzburg  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมใน Salzburg ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่าม           เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ- กรงุปราก(เช็ค(                                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุ
มลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 216 
กม.3.30 ช.ม.) น าท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า
เป็นเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดรั้บ
การยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) 
เมืองนี้ตั ้งอยู่ร ิมสองฝ่ังของแม่น ้ าวัลตาวา 
ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่
ตั ้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการ
อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่
ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าท่านถ่ายรูป 
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบ
นอก ซึ่งสรา้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็น
ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่ว่า 
700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Vltava River)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที4่ อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก (ระยะทาง 172 กม.2.30 ช.ม.) สาธารณรฐัเชค เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยูร่มิ
สองฟากฝ่ัง แม่น ้าวัลตาวา ผ่านชมทวิทัศน์
ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขา้งทาง 
กรุงปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุด
ในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจักร
โบราณ คอื อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักร
โมราเวยี ปัจจบุนักรงุปรากไดรั้บการยกยอ่งให ้
เป็นมรดกโลก ถ่ายรูปคู่ สะพานชาร์สล ์
(Charles Bridge) เป็นสะพานคนเดนิท า
จากหนิ สะพานสคีล ้าทะมนึ อายกุว่า 600 ปี 
มรีปูปัน้ตา่งๆ ตลอดสองขา้งของสะพานต่างสี

ต่างสมัยกัน โดยที่ว ิวทิวทัศน์ข า้มแม่น ้ า 
Vlatava ก็ด ีรูปปั้นก็ดี ตัวบา้นเรือนสองฝ่ัง
แม่น ้าก็ดี ชมโบสถพ์ระแม่ (Church of 
Our Lady Before Týn) เป็นสถานที่
ส าคัญในเขตเมืองเก่าของเมือง และเป็น
โบสถห์ลักของเขตเมอืงเกา่มาตัง้แตศ่ตวรรษที ่14 ชมนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) เป็นอกีจุด
ไฮไลทห์นึง่ในยา่นเมอืงเกา่ของกรุงปราก นาฬกิานี้ถูกตดิตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1410 และหลังจากนัน้ไดท้ าการปรับปรุง
ซอ่มแซมนาฬกิานี้โดยเดอะมาสเตอร ์ฮานาส (The Master Hanus)  ปัจจุบันนาฬกิาเรอืนนี้นอกจากจะดูสวยงาม
แลว้ ก็ยงัใชง้านไดด้ ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที5่ อาหารทอ้งถิน่เมน ู เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน 

   ทีพ่กั:  Iris Hotel Eden Prague  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในกรงุปราก ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่ ี ่             ปราสาทปราก – กรงุบราตสิลาวา่ (สโลวาเกยี(  – ปราสาทบราตสิลาวา่            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที6่ 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก(Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัย
เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslid 
ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนียบ  ประธานาธบิดมีา
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนต ์
วติสั(St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิี
ภายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดรั้บอณุญาตให ้

เขา้ชม ) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่า
เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่ใหญ่ทีสุ่ดใน
กรุงปราก ซึง่พระเจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดให ้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บ
พระศพของกษัตรยิส์ าคัญใน  อดตี  เชน่ 
พระเจา้ชาร์ลที่ 4,พระเจา้เฟอร์ดนิานด์ที ่
1 และพระเจา้แมกซมิเิลี่ยนที่ 2 เป็นตน้ 
แ ล ้วชมพร ะ ร าช ว ัง ห ล ว ง ( Royal 
Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในส่วนทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ด
ของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) 
ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึวางจ าหน่ายอยูม่ากมาย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั มือ้ที ่7 อาหารจนี 

บา่ย น าเดนิทางสู ่กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) (ระยะทาง 329 กม 4.45 ชม.) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศสโลวาเกยี   ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ า
ดานูบที่บริเ วณพรมแดนของสโลวัค 
ออส เต รีย  และฮั งกา รี  และใกล ก้ั บ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนัน้ น าท่าน
เดินทางไป ปราสาทบราติสลาว่า
(Bratislava castle) (ถา่ยรปูดา้นนอก)ซึง่
เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ตัง้อยู่บน
เนนิเขาร็อกกีฮ้ลิลร์มิฝ่ังแม่น ้าดานูบสรา้ง
ขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่9 – 18 ซึง่เคย
ถูก เพลิงไหม เ้สียหายจาก นั้นมีกา ร
กอ่สรา้งเรือ่ยมา และมกีารกอ่สรา้งใหมอ่กี
ครัง้ในปี 1956-1964 ซึง่ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเมอืงไดจ้ากมุม
ของปราสาทแหง่นี ้และอสิระเดนิเลน่ถา่ยรปู 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที8่ อาหารจนี  

ทีพ่กั:  Holiday Bratislava 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีโรงแรมในบราตสิลาวา่ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาล**  

 
วนัทีห่า้  เวยีนนา (ออสเตรยี( - Designer Outlet Parndorf – ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์- พระราชวงั Hofburg- มหา

วหิารเซนตส์ตเีฟ่น - ถนนคารเ์นอรส์ตรที                                                                            อาหาร เชา้, - , เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที9่ 

น าทา่นเดนิทาง สูก่รุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง

ที่เต็มไปดว้ยศิลปะ การดนตรี สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ แหล่งชอ้ปป้ิงสุดหรู และ

สวนสาธารณะทีส่วยงามมากมาย ระหว่างทางแวะใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง Designer Outlet 

Parndorf (ระยะทาง43 กม.1 ช.ม.) ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม

มากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกี

มากมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  



บา่ย  จากนัน้ เดนิทางไปน าท่านชมภานใน พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) เป็นอาคารในสไตลโ์ร

โคโคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย 

โดยในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหล

มาชมมรดกโลกที่ไดรั้บการยอมรับจาก

นานาประเทศแห่งนี้หลายลา้นคนชืน่ชม

การตกแต่งอันหรูหราในแต่ละหอ้งของ

พระราชวังเชนิบรุนน ์ซึง่เคยเป็นทีพ่ านัก

ของสมเด็จพระจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ 

สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา

และบรรดาผู ป้กครองแห่งประเทศ

ออสเตรยีพระองคอ์ืน่ๆ 

 จาก นั้นน าท่ าน  ถ่ายภาพด า้นนอก 

พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี สว่น

หนึง่ของพระราชวังในปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธบิดอีอสเตรยี และยังเป็นพระราชวังทีเ่กา่แก่

และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอายุกว่า 600 ปี 

พระราชวังแหง่นี ้เคยเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดใินราชวงศ์

ฮอฟบวรก์ ตัง้แต่พระองคแ์รกจนถงึพระองคส์ดุทา้ย กอ่นที่

จะเขา้สู่ยุคของสาธารณรัฐออสเตรยีในเวลาต่อมา สมควร

แก่เวลา น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก มหาวหิารเซนตส์ตี

เฟ่น (St.Stephens Cathedral( เป็นสัญลักษณ์ที่

ส าคัญอย่างหนึง่ของเมอืงเวียนนา โบสถแ์ห่งนี้เรยีกไดว้่า

เป็นทัง้ผลงานศลิปะเชงิศาสนา และเป็นโบสถท์ีส่ าคัญทีส่ดุ

ของออสเตรีย โดยสถานที่แห่งนี้ถูกใชจั้ดงานของรัฐและ

พธิทีางศาสนาอืน่ๆ ในหลายๆ วาระ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1147 เพื่ออุทศิแด่นักบุญสตีเฟ่น 

โดยสรา้งตามสถาปัตยกรรมยโุรปแบบโกธคิ (Gothic) ทีใ่ห ้

ความรูส้กึน่าเกรงขาม และโรมานเนสก ์(Romanesque) ที่

ออ่นชอ้ยงดงาม องคป์ระกอบในสไตลโ์กธคิสว่นใหญ่ของ

อาคาร เชน่ หอคอย สรา้งขึน้ระหวา่งศตวรรษที ่14 และ 15 

อสิระใหท้า่นไดช้ป๊ป้ิงที ่ถนนคารเ์นอรส์ตรที (Karntner 

Strasse) ป็นถนนคนเดนิและชอ้ปป้ิงสายส าคัญแห่งกรุง

เวยีนนา มหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ต่างๆ เรยีงรายตลอดสอง

ขา้งถนน ที่จะตอ้งถูกใจขาชอ้ปเพราะมีส ินคา้ใหเ้ลือก

มากมาย อาท ิเสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม สนิคา้แบรนดเ์นม

แบบนาฬกิา ROLEX , LOUIS VUITTON, Swarovski,รา้น

ขนมเวเฟอร ์จาก Manner Schnitten,  และอกีมากมาย อกี

ทัง้เครื่องแกว้ครสิตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลกึ

ตา่งๆ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที1่0 อาหารทอ้งถิน่ 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั  

   ทีพ่กั: Novum Hotel Kavalier Wien  4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

                      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

**ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในเวยีนนาตดิงานแฟร ์ หรอืมี
เทศกาล**  

 

วนัทีห่ก         ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา                                                                                      อาหาร เชา้  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที1่1  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิวียนนาเช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้่านท าคนืภาษี (Tax 

Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
13.30น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG937 
 



วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
05.30+1 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ,  การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000 +4,500บาท =29,500 บาท 
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้ ** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ **  กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตั๋ว 
6.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 
 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
7. ไมร่วมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้  4,500 บาท 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น( และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ( 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครอง ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  
โดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทัมากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั
เฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Austria( 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ วนัท าการ 15 

 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** โปรด

ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6  เดอืน ก่อนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2 - 3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิ หนา้วซีา่  )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที  ( หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย  รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน 2ใบ  รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน  หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั  )ถา้มี(  

 - ส าเนาบตัรประชาชน /ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ  )ถา้มี ( ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร )กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมกีารเปลีย่น(  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) ปี20จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิตัร  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ (มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง/บดิา) ปี20จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิตัร  
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา -มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง  ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต  /อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน 
 )พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา  (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา /
 รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายโดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิางมารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทา-
  ไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่กรณีบดิามารดาหย่ารา้ง จะต-้องแนบส าเนาใบหยา่ และมกีาร
สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4. 2  กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้  )พค . 0403 (, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (,  )คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4. 4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ  กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส /ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( , หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่
ไมไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี )Sponsor Letter)  ระบชุือ่สกลุ    วัน เด-ือืน ปี
เกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั  )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้(  



 

4. 6  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ  )Freelance (, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้(  
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5. 1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

      5.1.1 Bank Certificate หนังสอืรับรองสถานะการเงนิ จากธนาคาร ระบสุกลุเงนิ Euro )ภาษาองักฤษเทา่นัน้(  
 5.1.2 Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-

ออก สม ่าเสมอ  (และมยีอดเงนิคงเหลืออยู่ในบัญชนัี้นๆไม่ต ่ากว่า  6หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ 
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 
** หมายเหตสุ าคัญ ** 
เอกสารการเงนิ จ าเป็นตอ้งใชท้ัง้ Bank Certificate และ Statement รายการเดนิบญัช ียอ้นหลัง เดอืน คู่กันเท่านัน้  6 โดยใช ้
เอกสารฉบบัภาษาองักฤษ ออกจากธนาคารเท่านัน้ และตอ้งมตีราประทับจากธนาคาร เท่านัน้ หากผูย้ืน่ค ารอ้งวซีา่ ปริน้เอกสาร

ผา่น Internet/Application ทา่นจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 
 

 

5. 2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง  )Sponsor 
Letter ( และขอหนังสือรับรอง  /สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั้น  โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน    ) Sponsor( 
ด าเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                          Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี )Sponsor ( และ
ระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง  /ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน  เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ช ้
เดนิทางเทา่นัน้    )กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน(  

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน-พี ่ /

เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่ สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ-และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 5- 7 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่  

 **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่  กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ  /ขอ้มูล
 สว่นตัวแทนผูส้มคัรไดห้ากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่  /
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทตูนัดหมาย )โปรดแตง่กายสภุาพ (ทั ้งนีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กบัทางการสถานทตู และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Austria) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ............................................................................................   ( ........ 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ )ตอนเกดิ...........................................     (.............................................. .......... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาองักฤษ(  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์   ....................อเีมลแ์อดเดรส ............................................. . 

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์   ....................อเีมลแ์อดเดรส ............................................. . 

6.โทรศัพทม์อืถอื )โปรดระบุ  .............................................. (โทรศัพทบ์า้น )ถา้ ม.ี......................................... ( 

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน......................................................................  (  

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน(  

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์  .............โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  ...................................อเีมล์ ..........................  

9. รายไดต้อ่เดอืน  ...........................................................บาท  

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣   หยา่    ⃣   มา่ย    ⃣   อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่ -สกลุคูส่ม รส )ถา้มี  ............................................. (วัน/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ .....................  

12. ชือ่ -สกลุของบดิา  .....................................................วัน/เดอืน/ปี เกดิ .................สถานทีเ่กดิ ......................  

13. ชือ่ -สกลุของมารดา  ..................................................วัน/เดอืน/ปี เกดิ  ................สถานทีเ่กดิ ......................  

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่ )ถา้มี (โปรดระบุ  

      เลขพาสปอรต์  .....................วันออก  .....................วันหมดอายุ  ..................ออกให ้ณ ประเทศ ...................  

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม่ ) โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ  ( ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง     มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ )บดิา-มารดา/ญาติ/บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... .......... 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 



   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         กรณีวี
ซา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่  )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์ (     พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
  -  กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่สถานทูต 

เนื่องจากขอ้มูลทั ้งหมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าส่ง สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  -  หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน   ) ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ/ 
  - กรณุาจัดสง่ หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2  สัปดาห์  กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา  

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


