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วันแรก
18.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินการ์ต้าร์ แอร์เวย์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.25 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 833

23.40 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโดฮา จากนั้น รอเปลี่ยนเครื่อง

วันทีส่ อง

โดฮา • มิวนิค • มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ •
ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตรุ สั มาเรียนพลาสท์
 ( - / กลางวัน / เย็น )

01.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 115

07.00+1 น.

เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว)
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นำแวะถ่ายรูปที่ สนามฟุตบอล อัลลิอนั ซ์ อารีนา (Allianz Arena) รัง
เหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง บาเยิร์น มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จาก
บุนเดสลีกาสนามฟุตบอลแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คน
ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน ด้วยทุกสร้างกว่า 340 ล้านยู
โร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื่อเรียกเล่นๆ ว่า Schlauchboot
ซึ่งแปวว่าเรือยาง
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) มหาปราสาทแห่งยุค
กลาง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของแคว้นบาวาเรียเลยที่เดียว โดยถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำรัสของ
พระเจ้าลูทวิชที่ 2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาทแห่งนี้นั้น โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทำให้
เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนีย์ที่เราเห็นกัน หากมีเวลา พาท่านนั่งรถ Shuttle Bus เพื่อพาชมวิวมุม
สูงของตัวปราสาท ที่บริเวณ สะพานมาเรียน (Marienbrücke) *หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือมีเหตุใดอาจทำ
ให้เกิดความอันตราย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พาท่านขึ้น โดยยึดเอาความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ*
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น

นำท่านเข้าสู่ตัว เมืองมิวนิค ให้ท่านได้อิสระที่บริเวณ จัตุรัสมารีนเพทส (Marienplatz) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85
เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00
น. อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย
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ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ ขาหมูเสิรฟ์ พร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้

ที่พกั

Holiday Inn Munich - South หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่
ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในกาiปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันทีส่ าม

เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตรุ สั เรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง • เมืองฮัลล์สตัทท์
 (เช้า/ กลางวัน / เย็น )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นำท่านสู่เมืองบ้านเกิดของคีตกวีเอกที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลกนาม ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท ( Wolfgang
Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองที่มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นเกลือ
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ถือเป็นวัตถุดิบล้ำค่า มีราคาเทียบเท่ากับทองคำ และที่นครแห่งนี้นั้นมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ทำให้สภาพทางเศรษฐกิจ
ในซาลบวร์กเฟื่องฟูมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1606 โดย
เจ้าชายอาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึ่งรับสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อ Salome Alt หญิงผู้เป็นที่รักของพระองค์ โดย
คำว่ามิราเบล มาจากคำ 2 คำ คือ admirable ที่แปลว่าน่าชื่นชม และ คำว่า beautiful ที่แปลว่าสวย จึงมีความหมาย
โดยรวมว่า ความโสภาที่น่าอภิรมย์ ดั่งความโรแมนติกอันเป็นเหตุแห่งการสร้างพระราชวังแห่งนี้ ปัจจุบันนิยมใช้เป็น
สถานที่ในการจัดพิธีแต่งงาน และถ่ายรูป Pre wedding ไฮไลท์ของพระราชวังแห่งนี้นั้นคือ ตัวสวนมิราเบล สวนที่ถูก
จัดเป็นสไตล์บาโรค ที่ถูกรังสรรค์เพิ่ มเติมจนแล้วเสร็จในปี 1690
ที่ฉายในปี 1965 นำแสดงโดย จูลี่ แอนดรูว์ กับเพลงที่โด่งดังอย่าง “Do Re Mi”
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นำท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณถนนGetreidegasseที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือ บ้านเลขที่ 9 ซึ่งเป็น
บ้านเกิดของโมซาร์ท ถัดไปนั้นเป็น จัตรุ สั เรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จัตุรสั ที่รวมสถานที่สำคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็น
อาสน์วหิ ารซาลบวร์ก พระราชวังเรสซิเดนท์ รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี้ท่านจะ
สามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได้อย่างชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จสิ้น
แล้ว

จากนั้น

พาท่านเดินทางต่อไปยัง

ฮัลล์สตัท

(Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์
ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพ
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ตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบขึ้นทำให้

เลยทีเดียว

ให้ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก

ก่อนพาท่านชม เมืองเซ็นท์ วูฟกัง (St.Wolfgang) อีกหนึ่งเมืองที่มีทะเลสาบที่สวย และยังเป็นเมืองตากอากาศที่เลื่อง
ชื่อของประเทศอีกด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายอริยบทกับธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่อยู่กันอย่างกลมกลืนและลงตัว
**หากพักที่ฮัลล์ตัทท์ จะพาท่านเที่ยวที่เซ็นท์วูฟกังก่อน แต่หากพักที่เซ็นท์วูฟกัง จะพาท่านเที่ยวฮัลสตัทท์ก่อน**
ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่ พร้อมเมนูปลาเทร้าช์

ที่พกั

SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)
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วันทีส่ ี่

เชสกีค้ รุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์
 (เช้า/ กลางวัน / เย็น )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เช้สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชม.)

ด้วยเอกลักษณ์ที่บ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม มีแม่น้ำวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคล้ายๆ

หยดน้ำ ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่งดงาม พาท่านชม ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟ ด้านนอก ปราสาทที่
ซึ่งถือว่าใหญ่มากหากเทียบกับขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี 1992 อีกด้วย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูเป็ดโบฮีเมีย่ น
จากนั้น

นำท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กเมือง

ปราก(Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม.) ชม
เสน่ห์ที่
ด้วยความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรม ยิ่งทำให้
ปรากเป็นดั่งเมืองที่ถูกหยุดเวลาไว้นับตั้งแต่ยุคกลาง
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นำท่ า นชม สะพานชาร์ ล (Charle Bridge) สะพานหลั ก สุ ด
คลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่
ถูกแบ่งด้วยแม่น้ำวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้าง
ในปี 1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ
เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมาเปลี่ยน
ชือ่ มาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมี
ความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปที่ท่านต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง

ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สำคัญของย่านนี้นั่นคือ การชมนาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองปราก ซึ่ง

ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1410 ในทุกๆ ต้น

ชั่วโมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ท่านปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงระฆัง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุก
วันบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของ Church of Our Lady before Týn ถือเป็นโบสถ์หลักของย่านเขตเมืองเก่า สร้าง
ขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้น ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถ์มีไปป์
ออร์แกนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปราก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1673
ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่

ที่พกั

Hotel Duo หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)
วันทีห่ า้

ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วตี สั • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า
 (เช้า/ กลางวัน / เย็น )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

นำท่านชม ปราสาทลำดับที่ 1 ของประเทศ ที่ ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที่สร้างมากว่า 1,200 ปี
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตาราง
เมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮิเมียน ปัจจุบันใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บน
เขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวอลตาว่า ภายในบริเวณปราสาทนั้ นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ
อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870 สร้างขึ้น
เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนตินจะประกาศตนเป็ นคริส
ศาสนิกชน โบสถ์ให้นี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose Window หน้าต่างที่
ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ
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จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กัน นั่นคือ ถนนทองคำ
(Golden Lane) โดยสาเหตที ่ ไ ด้ ช ื ่ อ ว่ า ถนนทองคำนั้ น
เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พำนักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่
เป็นจำนวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกัน แต่ลักษณะ
ของบ้านเรือ นสีลูกกวาดสดใสและฉู ดฉาดที่ท่ านจะเห็ น ใน
ปัจจุบันนั้น มาจากพระราชดำรัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า ที่
โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าไปสู่ สาธารณะรัฐสโลวัก (Slovak Republic) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ที่เมือง
หลวง ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาว่า (Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทสำคัญของเมือง ในอดีต
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เคยถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และเป็นป้อมปราการด่านสำคัญที่ไว้สำหรับป้องกันข้าศึกที่จะมารุกราน
อาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการที่ตัวปราสาทตั้งอยู่บนสูง จึงส่งผลให้
ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แม่น้ำดานูบทอดยาว ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนูพิเศษ slovak gnocch

ที่พัก

Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)
วันทีห่ ก

เช้า

บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • จัตรุ สั วีรบุรษุ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือ
แม่นำ้ ดานูบพร้อมแชมเปญ
 (เช้า/กลางวัน / เย็น )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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จากนั้น

นำท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามที่
(ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 2 ชม.) ด้วยประวัติศ าสตร์ ที ่ม ีม าอย่างยาวนาน หล่อ หลอมศิลปะ วัฒนธรรม และ
สถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่เดิมนั้น บูดาเปสต์แบ่งออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองบูดา
(Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ต่อมาได้มีการขยายเมือง แต่บูดานั้นมีพื้นที่เขาเป็น
ส่วนมาก ทำให้ขยายเขตเมืองได้ยาก ผิดกับฝั่งเปสต์ ที่เป็นพื้นที่ราบกว้างขวาง ทำให้เกิดการรวมเมืองกัน
แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ข้ามแม่น้ำดานูบ ที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นคือรูปปั้น
สิงโต
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พาท่ า นชมความงามของกลุ ่ ม อาคารบน คาลเทิ ล ฮิล ล์
(Castle Hill) เนิ น เขาริ ม แม่ น ้ ำ ดานู บ อั น เป็ น ที ่ ต ั ้ ง ของ
พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอัส และ ป้อมชาวประมง เรียงกัน
ไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle) ถูกสร้างขึ้น
ตั้งแต่ในปี 1265 ในสมัยของพระเจ้าเบล่าที่ 4 ของราชวงศ์อา
ปาร์ด สำหรับตัวปราสาทที่ท่านจะเห็นนั้น จะเป็นการสร้าง
แบบบาโรก ระหว่างปี 1749 และ 1769 ถือเป็นพระราชวัง
หลวงของพระราชวงศ์ทั้งหมดของฮังการี ปัจจุบันได้ปรับปรุง
เป็นหอศิลป์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บู
พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทิอสั Mantius Church) ถือ
ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างแห่งแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลล์แห่งนี้ เริ่มจากตัวโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้าง
ตั้งแต่ในปี 1015 และได้รับการบูรณะด้วยศิลปะโกธิคในช่วงศตวรรษที่ 14 ถือเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลาง
ของฮังการี สร้างโดยพระเจ้าสตีเฟ่น กษัตริย์พระองค์แรกของฮังการี นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ ที่ไม่มีใครเหมือนแล้ว ท่านจะได้ดื่มด่ำกับวิวของแม่น้ำดานูบและอาคารของฝั่งเปสต์ ที่มีไฮไลท์สำคัญ เด่น
ตระหง่านกว่าอาคารอื่นๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament)

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
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นำท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์
ของเหล่ า บรรพชนหั ว หน้ า เผ่ า แม็ ก ยาร์ ท ั ้ ง 7 ที ่ ไ ด้ ร วมกั บ สร้ า ง
อาณาจักรฮังการีภายใต้การนำของเจ้าชายอาปาร์ด ในปี 896 รวมไป
ถึงบุคคสำคัญและกษัตริย์ในอดีต ตรงกลางยังมีรูปปั้นเทพแกเบรียล
(Gabriel)เทพของกรีกโบราณซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอัครทูตสวรรค์ผู้นำ
สารจากพระเจ้าซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บน Millennium Monument ที่มี
ความสูงถึง 36 เมตร
จากนั้น พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's Basilica)
มหาวิห ารที่ตั้ง ตามชื่อของกษัตริย์นักบุญผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
ฮังการี เริ่มสร้างในปี 1851 โดยต้องใช้สถาปนิกถึง 2 ท่าน คือ Jozsef
Hild และ Miklós Ybl ตามลำดับ จนแล้วเสร็จในปี 1905 จุดเด่นของ
โบสถ์แห่งนี้คือ หลังคาโดมที่อาคารหลักที่มีค วามสูง ถึง 96 เมตร
เท่ากับอาคารรัฐสภา ซึ่งถึงว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดของบูดาเปสต์
เนื่องจากได้มีกฎหมายว่าห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สุงเกิน 96 เมตร
นั่นเอง
พิเศษ !!!! นำท่าน ล่องเรือดืม่ ด่ำบรรยากาศทีส่ วยงามของแม่น้ำดานูบ (DANUBE CRUISE) พร้อมกับเครือ่ งดืม่ สุดพิเศษท่านละ1 แก้ว
(NON ALCOHOL) ชมเมืองทีไ่ ด้ชอื่ ว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝัง่ แม่นำ้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภา
ฮังการี เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ สี่ วยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตัง้ โดดเด่นอยูร่ มิ แม่นำ้ ดานูบ
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ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูกลู าร์ช อาหารท้องถิน่ ทีห่ า้ มพลาด *เป็นซุปเนือ้ หรือ หมู กับมันฝรัง่ เติมรสชาติ
เอกลักษณ์พเิ ศษด้วยพริกปราปิกา้

ที่พกั

Danubius Hotel Arena หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)
วันที่เจ็ด

ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์
 (เช้า/ - / เย็น )

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

เดินทางกลับสูเ่ ขตประเทศออสเตรีย ไปยัง Fashion Outlet Parndorf (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) พรีเมี่ยมเอ้าท์
เลทที่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ก็มีให้ได้เลือกสรร
(เอ้าท์เลทปิดวันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM
OUTLET BUDAPEST แทน)

BT-EUR32_QR

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลทเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
นำท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงของออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค
เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพำนัก ในยุคที่รุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and
Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูร้อ นของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คำว่าเชินน์บรุน นั้น มี
ความหมายว่า น้ำพุร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ้าแม็กซีเมเลี่ยนที่ 2
ได้ซื้อที่ดนิ บริเวณนี้ แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์
ให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมาก
จึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่งด้านนอกของพระราชวัง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่าสีเหลืองเทเรซ่า
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จากนั้น พาท่านสู่

ที่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโรมัน เป็น

1 ใน ถนนที่มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้น เป็นที่รู้ จักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นถนน
สายช้อปปิ้งในช่วงศตวรรษที่ 19 แม้อาคารบ้านเรือนส่วนมากจะถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ทางการก็ได้
สร้างตึกรามบ้านช่องที่รูปแบบเดิม เพื่อคงเสน่ห์แห่งถนนสายนี้ไว้อย่างสมบูรณ์
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นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานที่สำคัญบนถนนแห่งนี้อีกแห่งหนึ่ง คือ
อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่อยู่
มาตั้งแต่ปี 1160ตัวอาสนวิหารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 107 เมตร
กว้าง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญ่
ที่สุดชื่อว่า ระฆังพุมเมริน ที่มีน้ำหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆัง
แบบแกว่งที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย และเป็นอันดับ 2 ของยุโรป รองจาก
ระฆังปีเตอร์ ของเยรมันเท่านั้น กล่าวกันว่าบิโทเฟ่นรู้ตัวว่าตนสูญเสีย
การได้ยิน เพราะว่าเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนี้แล้วเห็นนกบิน
ออกจากหอระฆังแต่กลับไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย
ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ Sacher Cake เค้กสุดคลาสสิคของเวียนนา

ที่พกั

NH Danube City หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)
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วันที่แปด
เช้า

สนามบินกรุงเวียนนา • โดฮา

 (เช้า/ - /- )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา เพื่อทำการเช็คอิน และทำคืนภาษี (TAX REFUND)

10.40 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินการ์ต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 190 บินตรงจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียสู่เมืองโด
ฮา ประเทศการ์ต้าร์

16.40 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริย
บทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

19.25 น.
วันทีเ่ ก้า
06.10+1 น.

เดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 830
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ • โดฮา
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทัง้ นี้ขนึ้ อยูก่ บั สภาวะอากาศ
และเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า เช่น บางสถานทีใ่ นยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจ
ทำการจองไม่ได้เนือ่ งจากต้องรอกรุป๊ คอนเฟิรม์ ก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษทั ฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นโปรแกรมโดยแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า หากทราบเวลา
และสถานทีท่ แี่ น่นอนก่อนเดินทาง
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อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเทีย่ ว
เด็กอายุต่ำกว่า 12
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ปีพกั กับผูใ้ หญ่ 2
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ท่าน(เสริมเตียง)

วันเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

16-24 มิ.ย. 65

25+1

79,999

79,999

78,999

10,900

22-30 ก.ค. 65

25+1

79,999

79,999

78,999

10,900

12-20 ส.ค. 65

25+1

79,999

79,999

78,999

10,900

17-25 ก.ย. 65

25+1

79,999

79,999

78,999

10,900

21-29 ต.ค. 65

25+1

79,999

79,999

78,999

10,900

18-26 พ.ย. 65

25+1

69,999

69,999

68,999

10,900

11-19 ธ.ค. 65

25+1

75,999

75,999

74,999

10,900

25 ธ.ค.-2 ม.ค. 66

25+1

82,999

82,999

81,999

12,900

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ***
*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย***

ราคา
110,000-120,000

พักเดีย่ ว
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อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา-มิวนิค-เวียนนา-โดฮา-กรุงเทพฯ)
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้
หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ)
✓ ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
✓ ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทอ้ งถิน่ /คนขับรถ ไม่บงั คับ ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน**
เงือ่ นไขการสำรองที่นงั่ และการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30
วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิก
ก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล
,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
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• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน

การ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา
• ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ ่ายที่นอกเหนือ จากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อ นที่จ ะสำรอง
ยานพาหนะ
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เงือ่ นไขอืน่ ๆ
• บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจาก
บริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอำนวยความ
สะดวก
• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามทีส่ ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่า
วีซ่าให้กับทางท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดิ นทางไม่ครบตามจำนวนที่
บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวั นเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
หลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อน
การเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าว
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• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ใน
รายการทัวร์ทั้งหมด
โรงแรมทีพ่ กั และสถานทีทอ่ งเที่ยว
❖ สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่าน
เปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ
3 เตียงเลย
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่
ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะใน
ฤดูร้อนเท่านั้น
❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สำคัญ
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➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือ น และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลา
บิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก อุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการ
ชำระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเส
ธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำ
การจองทัวร์
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➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
**กรุณากรอกข้อมูลสำคัญสำหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ**
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง
ทางบริษทั ฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุในรายการทัวร์ทงั้ หมด
เอกสารการขอวีซา่ เชงเก้น (ประเทศออสเตรีย)
ยืน่ วีซา่ แสดงตนทีศ่ ูนย์ยนื่ วีซา่ VFS Global (จามจุรสี แควร์)

*** การยืน่ วีซา่ กับทางบริษัททัวร์ จะต้องทำการยืน่ วีซา่ ประเภทหมูค่ ณะเท่านัน้ การยืน่ หมูค่ ณะต้องมีจำนวน 10 คนขึน้ ไป ซึง่ ทาง
ศูนย์รบั ยื่นจะเป็นผูก้ ำหนดวันยืน่ วีซา่ เท่านั้น ผูเ้ ดินทางไม่สามารถกำหนดวันยืน่ ได้เอง หากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่น วีซา่ ในวันทีท่ าง
ศูนย์รบั ยื่นกำหนดได้ มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม ( PREMIUM ) ดังนี้ ***
1.กรณีที่เหลือระยะเวลายืน่ วีซา่ น้อยกว่า 11 วันทำการ นับจากวันเดินทาง มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ท่านละ 2,200.บาท
2.ในกรณีทเี่ หลือเวลายืน่ วีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 วันทำการ จะมีคา่ Fast Track เพิม่ เติมอีก ท่านละ 400 บาท
รวมเป็น 2,600 บาท
ในการยืน่ วีซา่ ทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมตั ผิ ลวีซา่ ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้
**ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น ผูเ้ ดินทางต้องชำระกับทางศูนย์รบั ยื่นโดยตรง**
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ประมาณ 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
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สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึน้ อยูก่ บั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ
การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)

***สำหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีนำ้ เงิน)
หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***

***ในกรณีทถี่ ือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยูต่ า่ งประเทศ, ทำงานอยูต่ า่ งประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทาง
สถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซา่ ในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทาง
ที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
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2. รูปถ่าย
รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทค
เลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ
เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูป
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า
3. หลักฐานการเงิน
หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย
• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น
• บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน
(รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน )
ก่อนวันยื่นวีซ่า รบกวนตรวจสอบ ชือ่ และนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ต
สำคัญมาก !!! ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้ เดียวก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด
• กรณีผเู้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้
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• กรณีทมี่ ีผอู้ อกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผูส้ นับสนุนดังนี้
- ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น
สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
- ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
เป็นภาษาอังกฤษ

4. หลักฐานการทำงาน
• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
• เจ้าของกิจการทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน
สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน
• พนักงานทั่วไป หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน พร้อมระบุวนั ลาและ
ประเทศทีเ่ ดินทางทางตามโปรแกรม
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
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5. เอกสารส่วนตัว
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประชาชน
• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา
• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา และ
หมายเหตุ ***บิดาหรือมารดา ต้องทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็น
อะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้าสามารถเขียนหรือพิมพ์ขนึ้ เองได้)***
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*สำหรับหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสำนักงานเขต หรืออำเภอ*
• กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว
• กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย
ทัง้ สองท่าน
• ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริงที่ต้องนำติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี )
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า
• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดของทาง

สถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กำหนด
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการของทัวร์

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น บริษัท
เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***
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ข้อมูลคำร้องขอยืน่ วีซ่า ประเทศออสเตรีย (โปรดระบุขอ้ มูลเป็นภาษาอังกฤษ)
***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพือ่ เป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า *****
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยืน่ วีซา่ ประเทศออสเตรีย
1.) ข้อมูลเกีย่ วกับหนังสือเดินทางของผูเ้ ดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปีเกิดค.ศ.________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :

โสด

หย่า

หม้าย

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
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3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชีพ, หรือถ้ากำลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานทีศ่ กึ ษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่องว่าง
3.1) ชื่อบริษัทที่ทำงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ทำงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปัจจุบันทำอาชีพ โปรดระบุตำแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ _______________________________
4.) ข้อมูลเกีย่ วกับการเดินทางไปต่างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด ___________________
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4.) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
5.) ออกค่าใช้จ่ายเอง

มีผอู้ อกค่าใช้จ่ายให้

ระบุชื่อ

ความสัมพันธ์
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

