
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 



 

  
 
 
 

 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ       

 

23.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 

8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ EVA Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี – ฮลัสตทั – ซาลซบ์รูก์ – มหาวหิารแหง่

เมอืงซาลซบ์รูก์ – บา้นเกดิโมสารท์  

 

02.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเทีย่วบนิที ่BR061  (กรุณาเช็คเทีย่วบนิ

ในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) เมืองที่แสนโรแมนตกิ ไดร้ับ

สมญานามว่าเป็นเมืองแห่งศลิปะและการดนตร ีเพราะนักดนตรีคลาสสคิหลายๆท่าน อาทเิช่น โมสารท์ บโีธเฟ่น ลว้นมา

จากเมอืงแหง่นี้ อกีทัง้ยังไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามมั่นคงดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรมและการเมอืงอกีดว้ย น าทา่น

ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอั่นเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ละขนุเขาหมิะแหง่ประเทศออสเตรยี  
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



 

  
 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆของ

ประเทศออสเตรยี ทีไ่ดร้ับการกล่าวถงึวา่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นทีต่ัง้ของ หมูบ่า้นมรดกโลก 

ฮลัสตทั (Hallstatt) อายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจีแสนสวยงามราว

กับภาพวาด ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร์ ซ ี(Hallstatter 

See) ทะเลสาบในเขตภูมภิาคซาลซคั์มเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมภิาคทางประวัตศิาสตร์ที่ส าคัญมากแห่งหนึ่งของ

ประเทศออสเตรยี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1997 ภาพของหมู่บา้นมรดกโลก ฮัลสตัท ที่มเีทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยู่ดา้นหลังเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่มากที่สดุของ

ประเทศออสเตรยี  

 

 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุล าดับที ่4 ใน 

ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบ์ูรก์ เมืองเกา่ของเมอืงซาลซบ์ูรก์และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็น

หนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996  

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg Cathedral) มหาวหิารใหญ่กลางเมือง 

สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบาร็อคตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์าร็อคยุคแรก โดยสรา้งขึน้ใหม่เพือ่แทนโบสถ์

หลังเดมิทีถ่กูไฟไหมใหญ่จนเกนิซอ่มแซมและถกูระเบดิสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ถลม่เสยีหาย แตต่อ่มาไดร้ับการบรูณะให ้

งดงามดังเดมิ 

 



 

  
 
 
 

น าท่าน ผ่านชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรยี ปัจจุบัน

นี้เป็น พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้บน ถนนเก็ต

เตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืงทีม่คีวามสวยงาม มรีา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และ สนิคา้แฟชัน่มากมาย 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART HOTEL, SALZBURG หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ ประเทศสาธาณรฐัเช็ก – ปราสาทครมุลอฟ – ยา่นเมอืงเกา่ – จตรุสัวา่การเมอืง  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นเมือง

ขนาดเล็กในภูมภิาคโบฮีเมียนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีชือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม 

และศลิปะของเขตเมืองเก่า ดว้ยท าเลที่ตัง้ของตัวเมืองที่มีคูน ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการที่ส าคัญในการป้องกัน

ขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ไดร้ับการ

ประกาศว่าเป็นเมืองที่ไดร้ับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลีย่นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 

1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม จากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน 

มคีวามส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคณุคา่ ทีไ่ดร้ับการขนาดนามว่า “ไขม่กุแห่งโบฮเีมยีน” ไดร้ับ

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (พเิศษ!! เมนูเป็ดยา่งโบฮเีมยีน) 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถือ

เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า

วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็น ย่านเมอืงเก่า (Old Town) และโบสถเ์กา่กลางเมอืง น า

ท่านผ่านชม จตัุรสักลางเมอืง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นที่ตัง้

ของรา้นคา้มากมาย บรเิวณเดียวกันยังเป็น ศาลาว่าการเมืองอนัเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที่ท าการของ

หน่วยงานรัฐบาลอยูจ่นถงึปัจจุบัน  



 

  
 
 
 

 

 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง40 นาท)ี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ที่อันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ละขุนเขาหมิะแห่ง

ประเทศออสเตรยี  
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (พเิศษ !! เมนูหมทูอด Pork Schnitzel) 

พกัที ่ ARION CITY HOTEL, VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เวยีนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– พระราชวงัเบลวเีดยีร ์– พระราชวงัฮอฟบวรค์ – โบสถ์

เซนตส์ตเีฟ่นส ์– ถนนคารท์เนอร ์  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไปดว้ย

อาคารสถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม  

 

น าท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์อฟบวรค์ซึง่มปีระวัติ

การสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้ง

ถงึ 1,441 หอ้ง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและโถง

พลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดร้ับการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝรั่งเศส โดยรอบ

ของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถูกรายลอ้มดว้ยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงาม

ตระการตา ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 1996 ** รอบ

ของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง



 

  
 
 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ไดร้ับการออกแบบ และ

สรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 สว่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้

หากันโดยคั่นกลางดว้ยสวนสวยทีต่กแต่งอย่างงดงาม สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายยูจนีแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพ

ในการต่อสูจ้นไดร้ับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดอิอตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตัง้ของพพิธิภัณฑ์จัด

แสดงและเก็บรักษาผลงานศลิปะทีด่ทีีส่ดุของเมอืงเวยีนนา โดยจัดแสดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออสเตรยีตัง้แต่ยคุกลาง

จนถงึยุคปัจจุบัน เชน่ ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลมิท ์Klimt ที่มชีือ่เสยีงระดับโลกและผลงานชิน้ส าคัญของ Monet, 

Kokoschka, Renoir และ Schiele 

 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวยีนนา ตัง้แต่

ครสิตศ์ตวรรษที่ 13-20 ส่วนหนึง่ของพระราชวังปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธบิดแีห่งประเทศออสเตรยี 

ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเตมิขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เสมือนศูนยร์วมอ านาจการปกครองที่

ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในทวปียุโรปและเป็นศนูยร์วมประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยคุของราชวงศฮ์อฟบวรค์ 

ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศ์มักจะพ านักที่

พระราชวังแหง่นี้ในฤดหูนาว และ พ านักทีพ่ระราชวังเชนิบรุนนใ์นฤดรูอ้น 

 

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) สัญลักษณ์ของ

เมืองเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน 

ตอ่มาจงึเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเมอืงจนปัจจุบัน 



 

  
 
 
 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นย่านจ าหน่ายสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ 

เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี้ที่มีชือ่เสยีง สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬิกา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชั่นวัยรุ่น

ทันสมัย เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ช็อคโกแลตโมสารท์ เป็นตน้ 

 
 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ ARION CITY HOTEL, VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เวียนนา – แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดีไซเนอร ์เอาท์เลท – สนามบินเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู ่แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ (McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf) เอาทเ์ล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มีรา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้

แบรนดช์ือ่ดังต่างๆ จากทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอย่างจุใจ เชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแต่งบา้น สนิคา้

แบรนด์เนมมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 

Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, 

Versace ฯลฯ  
 

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 



 

  
 
 
 

18.35 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่BR062 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  

 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

28APR BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 

01MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 
39,999 39,999 8,999 26,999 

11 - 16 พฤษภาคม 2563 
12MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 

15MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 
38,999 38,999 7,999 25,999 

30 พ.ค. - 04 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

31MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 

03JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 
39,999 39,999 8,999 26,999 

13 - 18 มถิุนายน 2563 
14JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 

17JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 
38,999 38,999 7,999 25,999 

27 ม.ิย. - 02 ก.ค. 2563 
28JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 

01JUL BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 
38,999 38,999 7,999 25,999 

 

 

** เด็กทารก (Infant) อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์60 ยโูร ตลอดทรปิ ** 
 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 4,000 บาท ** 

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

อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอื

เดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 

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

คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

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

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

 

 



 

  
 
 
 

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

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ EVA Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 

2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก.  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความเหมาะสม

ของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น

การใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยูโร (EUR)  รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้

เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศออสเตรยี ท่านละประมาณ 4,000 บาท ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท (กรุณาช าระเงนิ

มดัจ าพรอ้มค่าวซี่า 4,000 บาท )  ภายใน 3 วนัหลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที่ 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีที่น่ังราคาพิเศษ

จ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ 

หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้กรณีทีอ่ยู่

ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่ง

นอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

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

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง เลือ่น หรอืเปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร

เทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่

บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 



 

  
 
 
 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

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

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองที่

น่ังตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

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

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ กรณีออก

บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น ส่วนใดสว่นหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จ า

เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 

หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิที่เกดิขึน้จาก

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากกว่าก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

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

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวน

ของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอืศูนย์

รับค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากท่านไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัวของทา่น

ในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหว่างการ

พจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่

วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกให ้

ทา่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 



 

  
 
 
 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในช่วงที่ทางบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซี่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซี่ายังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่

กอ่นคณะ แต่คณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหวา่งการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักในประเทศ

ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่นจ าเป็นตอ้งด าเนนิการ

ดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยค่าเสยีหายใหก้ับท่านไม่ว่า

สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกตทิั่วไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท า

ใหส้ถานทูตปฏเิสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไมห่มดอาย ุไม่ช ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเก ้

นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้

หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ 

หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ใน

ทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่น

หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพ านักในประเทศเชง

เกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศ

มาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ

เกี่ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสือเดนิทาง

คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า 

สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้

ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การที่วซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะ

เนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ 

ทีอ่าศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหย่า กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ 

เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 

1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั

มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถ

ช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวก

แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 

ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่่านพ านักก่อน หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่

ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไมว่่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่

ในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ 

ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่

ยืน่ขอวซี่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลกิ

ทัง้หมด  

 

 

 

 



 

  
 
 
 

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

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการ

บนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทิ

เชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยัง

ไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ้ต๋ัวเครื่องบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น

จ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายที่

ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได ้

ทอ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 

 



 

  
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1.  หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) เลม่ปจัจุบนั  

(พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้ว่างไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ และหนังสอืเดนิทางตอ้งไม่ช ารุด 

ส าเนาพาสปอรต์ฉบับเกา่ หากเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้/อเมรกิา/แคนาดา 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง หา้มยิม้เห็นฟัน หา้มเปิดปาก เปิดผมใหเ้ห็นหทูัง้ 2 ขา้ง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.  

ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสขีาวเท่านัน้ จ านวน 2 รูป รูปไมซ่ ้ากับวซีา่เดมิในอดตี และรูปถา่ยเป็นปัจจุบัน มอีายุ

ของรูปไมเ่กนิ 6 เดอืน  

*** หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มเลอะหมกึ, หา้มมรีอยแม็กซ ์

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

• กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้:  

• หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราบรษัิทฯ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรือส าเนาใบจดทะเบยีนพาณชิย ์(DBD) / ส าเนา

ใบจดทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

• กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดือน จดหมายรับรองการ

ท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชือ่ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือ

บรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่องคก์รอยา่งชดัเจน  

• กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ 

• กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงานเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น, สัญญา

เชา่, โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

• กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา: จดหมายรับรองการศกึษาภาษาอังกฤษ ทีอ่อกจากสถานบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรยีน มอีายไุมเ่กนิ 30 วันเทา่นัน้ นับจากวันนัดยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็น 

ภาษาอังกฤษเทา่นัน้และตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 

• กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก (Book Bank) ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน หรอื ขอ BANK STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน  

ฉบบัจรงิจากธนาคาร (ท ารายการเดนิบัญชโีดยการฝาก หรอืถอน แลว้ปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นยืน่วซีา่) 

• กรณียอดเงนิกระโดด  ใหล้กูคา้ขอ  BANK CERTIFICATE เทา่นัน้ 

• กรณีมบีุคคลออกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งท า  BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากธนาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ ชือ่-นามสกุล เจา้ของบัญช ี(บุคคลที่ออก

คา่ใชจ่้ายให)้ และ ชือ่-นามสกลุ บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ชือ่-นามสกุล ตอ้งสะกดตามหนา้พาสปอรต์***ผูท้ีม่กีารประกอบอาชพี

มหีนา้ทีก่ารงานท าตอ้งมบัีญชสีว่นตัวเสมอ*** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

 

 

 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ 

• หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม ่คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 

(ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสัมพันธว์า่เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน พรอ้ม

แนบส าเนาหนา้พาสปอรต์ (ถา้ม)ี หรอื ส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม ่ 

• หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแมใ่หเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขต

หรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสัมพันธว์า่เป็นอะไร

กันอยา่งชดัเจน พรอ้มแนบส าเนาหนา้พาสปอรต์ (ถา้ม)ี หรอื ส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม ่

• กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ใบส าเนาบันทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 

- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเทา่นัน้ 

• กรณีบตุรบญุธรรม 

- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 

กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั 

(ตอ้งเกีย่วขอ้งทางสายเลอืด เชน่ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง สามภีรรยาซึง่จดทะเบยีนสมรส หรอืมบีตุรร่วมกันเทา่นัน้)  

• เอกสารพสิจูน์ความสัมพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ไดแ้ก ่สตูบัิตร, ทะเบยีนบา้น, สมรส 

 

 



 

  
 
 
 

 
หมายเหต ุ: 

• กรุณาจัดเตรยีมเอกสารดังกลา่วทัง้หมด เพือ่จัดสง่ใหเ้จา้หนา้ทีว่ซีา่ผูด้แูลคณะ 

• การยืน่วซีา่ยโุรปของแตล่ะประเทศ ณ ปัจจุบัน มขีอ้จ ากัดทางขัน้ตอนและเอกสารทีแ่ตกตา่งกันทัง้นี้กรณุารับค าแนะน าจากเจา้หนา้ทีผู่ด้แูลคณะโดยตรง 

• ก าหนดควิในการนัดหมายการยืน่วซีา่ของผูส้มัคร เป็นไปในรูปแบบกรุ๊ปเทา่นัน้ (ตามจ านวนผูเ้ดนิทางทีบ่รษัิทฯ ก าหนด) ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบถงึ

วันทีส่ถานทตูไดย้นืยันควิใหท้างบรษัิทฯ แลว้ ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งแยกยืน่จากกรุ๊ป (ควิเดีย่ว) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีว่ซีา่ผูด้แูลคณะโดยตรงเพือ่ทีท่าง

เราจะอ านวยความสะดวกใหท้า่นใหด้ทีีส่ดุ 

• ผูส้มัครทกุทา่นตอ้งมาแสดงตนและสแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ออสเตรยี 

• ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูออสเตรยี โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ (ไมร่วมวันหยดุของสถานทตู/วันหยดุนักขัตฤกษ์/วันหยดุเสาร-์อาทติย)์ 

• หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูออสเตรยีแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการ

พจิารณาวซีา่ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททวัรใ์หช้ดัเจนถงึก าหนดการเดนิทางของทา่น 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจน ามาซึง่การถกูปฏเิสธวซีา่ และอาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

ดังนัน้กรุณาด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีว่ซีา่ผูด้แูลคณะ  

• ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ประเทศออสเตรยี เดอะพลาซา่ ชัน้ 4 อาคารจามจุรสีแควร ์
การเดนิทางทีส่ะดวก: รถไฟใตด้นิ MRT สถานีสามยา่น ทางออกประตทูี ่2 
                               ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถฟร ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

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

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

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

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

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

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

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

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

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

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

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

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

เบอรโ์ทร ........................................เบอรแ์ฟกซ.์..................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

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

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

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

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตวัผูส้มัครเอง 

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

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

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 


