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• บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วจ
ิ ิตรตระการตา
• ล่องเรือแม่น้าดานูบอันเลือ
่ งชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
• สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
• พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้างามแห่งโบฮีเมีย
• เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
• เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า
4,500 ปี

เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
***พักเมืองมรดกโลก เชสกีครุมลอฟ***

ก้าหนดการเดินทาง
วันที่ 20-29 ม.ค. 61

57,900.-

วันที่ 3-12 ก.พ. 61

57,900.-

วันที่ 17-26 มี.ค. 61

57,900.-

รายละเอียดการเดินทาง
วัน
1
2

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
– ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ

โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเท่า

เช้า

เที่ยง

ค่้า

✈

✈

✈

✈

O

O

MERCURE BUDA

3

บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา

O

X

O

FALKENSTEINER

4

บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก

O

O

X

NH PRAGUE

5

ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีครุมลอฟ

O

O

O

HOTEL MLYN

6

เชสกีครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น

O

X

O

HIRSCH HOTEL

VIE-TG004

หน้า 2 จาก 22

7

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก

O

O

O

RAMADA INNSBRUCK
TIVOLI

8

อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา

O

O

X

NH VIENNA AIRPORT

9

เวียนนา – กรุงเทพฯ

O

✈

✈

10

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

วันแรกของการเดินทาง
22.30 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้าดานูบ

01.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936

07.00 น.

ถึ ง สนามบิ น เวทชาท กรุ ง เวี ย นนา ประเทศออสเตรี ย (เวลาท้ อ งถิ่ น ช้ า กว่ า
ประเทศไทย 6 ชั่ วโมง และจะเปลี่ ย นเป็ น 5 ชั่ วโมงในวั น ที่ 25 มี น าคม 2561)
ผ่ าน ขั น ต อ น ก ารต รวจ ค น เข้ าเมื อ ง จ าก นั น น้ า เข้ าชม ค วา ม งด งาม ข อ ง
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมี
ประวัติการสร้างมาตังแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเร
ซ่า ให้สร้างขึนใหม่อย่างสง่างามด้วยจ้านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.
1744-1749 เพื่ อ ใช้ เป็ น พระราชวั งฤดู ร้อ น ชมความโอ่ อ่า ของท้ อ งพระโรงและ
พลั บ พลาที่ ป ระทั บ ซึ่ ง ได้ รั บ การตกแต่ ง อย่ า งวิ จิ ต รบรรจง ซึ่ ง สวยงามไม่ แ พ้
พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

น้าท่านเดิ นทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูด าเปสต์
(Budapest) เมื อ งหลวงของ ประเทศฮั ง การี (Hungary) ซึ่ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
เมื อ งที่ ทั นสมั ย และสวยงามด้ ว ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชนห ลายเชื อชาติ ที่ มี

ระยะทาง 241 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.

อารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง
แม่น้าดานูบ” ชมเมือ งที่ได้ ชื่อว่างดงามติด อันดับ โลกด้ วยทัศ นียภาพบนสองฝั่ ง
แม่น้าดานูบ น้าท่านล่องเรือแม่น้าดานู บอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์
VIE-TG004

หน้า 3 จาก 22

และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้ว ที่ตั งเรียงรายกั นอยู่ 2 ฟากฝั่ ง
ชมความตระการตาของอาคารต่ า งๆ อาทิ อาคารรัฐ สภา ซึ่ ง งดงามเป็ น ที่ ร่้า ลื อ
ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค บนตั ว อาคารประกอบด้ ว ยยอดสู ง ถึ ง 365 ยอด
นอกจากนีท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้าดานู บ
โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิ ศ วกรชาวอั ง กฤษ เหล็ ก ทุ ก ชิ นที่ ใช้ ใน
การสร้างได้ถูกน้ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง (ซุปกูลาซหมู)
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้ า ท่ า นชมบริ เ วณ CASTLE HILL ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมโบราณอั น
ทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอก
โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ จัดพิธีสวมมงกุ ฎ
ให้ก ษัต ริย์ม าแล้วหลายพระองค์ ชื่อ โบสถ์ม าจากชื่อ กษั ต ริย์แ มทเธียส ซึ่ งเป็ น
กษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้ างที่
งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับ
สีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระ
เจ้า สตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูป ทรงม้ า ผลงานประติ มากรรมที่งดงามของศตวรรษที่
11 อยู่ห น้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุ ดชมวิวเหนือ เมื องบู
ดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนีสร้างขึนตังแต่
ค.ศ.1905 โดยกลุ่ ม ชาวประมงฮั ง กาเรี ย น จากนั น น้ า ท่ า นเดิ น ท างสู่ เ มื อ ง
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ระยะทาง 194 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
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ปาร์นดอร์ฟ เพื่อน้าท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY,
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

ประมาณ 2.30 ชม.

ระยะทาง 50 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที

*** เนื่องจาก OUTLET จะปิดท้าการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับ
วันอาทิตย์ในวันนัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava)
เมื องหลวงและเมื องที่ ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวัค ตั งอยู่ ริม ฝั่งแม่น้าดานูบ ที่
บริ เ วณ พรมแดนของ สโลวั ค ออสเตรี ย และฮั ง การี และใกล้ กั บ พรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก
ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม FALKENSTEINER BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรั ฐเช็ก
อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐ เชคโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น
นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

น้ า เข้ า ชมปราสาทแห่ ง ปราก (Prague Castle) ที่ ส ร้ า งขึ นอยู่ บ นเนิ น เขา

ระยะทาง 332 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.45 ชม.

ตังแต่ สมัย คริสต์ ศตวรรษที่ 9 ในสมัย เจ้ าชาย Borivoj แห่ งราชวงศ์ Premyslids
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ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ท้ า เนี ย บประธานาธิ บ ดี ม าตั งแต่ ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิ ห าร
เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคใน
สมั ย ศตวรรษที่ 14 นั บ ว่ า เป็ น มหาวิ ห ารสไตล์ โ กธิ ค ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในกรุ ง ปราก
ซึ่ง พระเจ้าชาร์ล ที่ 4 โปรดให้ สร้างขึ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็น ที่ เก็บ พระศพ
ของกษัตริย์ส้าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ
พระเจ้ าแมกซิ มิเลี่ ยนที่ 2 เป็นต้น (กรณี มีพิ ธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รั บ
อณุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งใน
ส่วนที่ เก่าแก่ที่ สุดของปราสาท ใช้เป็น ที่ป ระทับ ของเจ้าชายโบฮี เมียนทังหลาย
แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่
ระลึ ก วางจ้ า หน่ า ยอยู่ ม ากมาย จากนั นน้ า ท่ า นเดิ น เล่ น บน สะพานชาร์ ล
(Charles Bridge) สะพานเก่ า แก่ ข้ า มแม่ น้ า วั ล ตาวา สไตล์ โ กธิ ค ที่ ส ร้ า งขึ น
ตังแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ล ที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่ า
นักบุญที่ตังอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนันน้าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า
“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old
Town Hall) ที่ สร้า งมาตั งแต่ ปี ค.ศ.1338 มีจุ ด เด่ น คื อ นาฬิ กาดาราศาสตร์
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยัง ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่าน
อิสระเดินเล่น และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า
ค่้า

อิสระอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า
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ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีครุมลอฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หน้า 6 จาก 22

น้ าเดิ น ทางโดยรถโค้ ชสู่ เมื อ งคาร์ โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ ไ ด้ ชื่อ ว่ าเป็ น
เมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่า
เป็ นศู นย์ กลางบ้า บัด โรคภั ยต่ างๆ น้า เดิ นชมเมื องคาร์โลวี วารี ซึ่งปั จจุ บัน เป็ น ที่

ระยะทาง 129 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

นิยมของผู้ คนทั่ วโลกที่จะมาใช้ บริการรักษาสุข ภาพตามความเชื่อที่มี มาแต่สมั ย
โบราณ เชิ ญ ทดลองดื่ ม น้ า แร่ ซึ่ ง ต้ อ งดื่ ม กั บ แก้ ว พิ เ ศษโดยเฉพาะ เป็ น แก้ ว
พอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้า
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน)

บ่าย

น้า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมรดกโลกเชสกี ครุม ลอฟ (Cesky Krumlov) น้ า ชม
เมื อ งที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น เพชรน้ า งามแห่ ง โบฮี เ มี ย เมื อ งที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งจาก
องค์ ก ารยู เ นสโก้ ใ ห้ เ ป็ น เมื อ งมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)

ระยะทาง 243 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช.ม.

เมืองนีตังอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่
ตังแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึนทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่
ส้า คั ญ แห่ ง หนึ่ งของโลก น้ าชมปราสาทครุม ลอฟ (Krumlov) จากบริ เวณ
รอบนอก ซึ่งสร้างขึนเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ า ก มี อ ายุ เ ก่ า แก่ ก ว่ า 700 ปี ซึ่ ง ตั งอยู่ ริ ม ฝั่ ง
แม่น้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้า ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมือง
เก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง
ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL MLYN หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า
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เชสกีครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หน้า 7 จาก 22

น้า ท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งมิ วนิ ค (Munich) อยู่ ทางใต้ ของประเทศเยอรมนี และ
เป็ น เมือ งหลวงของรัฐ บาวาเรี ย ยัง เป็ น เมื อ งที่ ใหญ่ เป็ น อั น ดั บ สามของประเทศ
(รองจากเบอร์ลิ น และฮั ม บู ร์ก ) และเป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งมั่ งคั่ งที่ สุด ของยุ โ รป ซึ่ ง มี

ระยะทาง 298 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.

พรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์
มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่
ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

น้ า ชมจั ตุ รั ส ม าเรี ย น พ ล าส ท์ (Marienplatz) ถื อว่ า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ข อ ง
ประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเป็นที่ตังของศาลาว่าการเมืองที่มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่ งสร้างขึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่

ระยะทาง 130 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.50 ชม.

19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้า
ชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นร้า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00
น. ในช่ ว งฤดู ร้อ น อิ สระให้ ท่ า นเลื อ กซื อสิ น ค้ าแบรนด์ เนมและของที่ ระลึ ก ตาม
อัธยาศั ย จากนันเดิน ทางสู่ เมื อ งฟุ สเซ่ น (Fussen) เป็น เมือ งเก่ามาตั งแต่ ครั ง
จักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตังปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ
น้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมน
ติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตังแต่ยุคโรมั น และได้ใช้เมืองนีเป็นจุดแวะพักขน
ถ่ายสินค้า และซือขายเกลือมาแต่โบราณ
ค่้า

อิสระอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HIRSCH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.

น้าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อน้าท่านเดินทางขึน
ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein
Castle) น้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาท
นอยชวานสไตน์ ตังตระหง่านอยูบ
่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็น
ปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชาย หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของ
ห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์
ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
ออกเดิ น ทางต่ อ สู่ เมื อ งอิ น ส์ บ รู ค (Innsbruck) เป็ น เมื อ งหลวงของแคว้ น ที
โรล เป็นเมืองเอกด้านการท่ องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตังอยู่ริมฝั่งแม่น้าอิ น

ระยะทาง 112 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.50 ชม.

ซึ่งค้า ว่าอินส์ บรูค นัน แปลว่า สะพานแห่งแม่น้าอิ น มีลัก ษณะแคบๆแทรกตัวอยู่
ระหว่ า งเทื อ กเขาแอลป์ ชมหลั ง คาทองค้ า (Golden Roof) เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ส้ า คั ญ ของเมื อ งอิ น ส์ บ รู ค ซึ่ ง ตั งอยู่ ใ นเขตเมื อ งเก่ า สร้ า งขึ นโดยจั ก รพรรดิ
Friedrich ที่ 4 ในช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ 15 ส้ า หรั บ เป็ น ที่ ป ระทั บ ของผู้ ป กครอง
แคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า

อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบ
่ ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า
4,500 ปี เมืองที่ตังอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งาม

ระยะทาง 250 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม.

ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่
อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมือง
นีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืนที่มรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่ง
ความฝัน
VIE-TG004
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางต่อสู่ สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืนที่อันเขียวชอุ่ ม
ของป่าไม้แห่งออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไป
ด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน
ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถก
ู ท้าลายไปในระหว่างสงครามโลก
ครังที่ 2 และเปิดใหม่อีกครังในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช
ส้านักฮัปสบูรก
์ มาตังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน
น้าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral)
สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึนในปีค.ศ.1713
เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนันเชิญช้อปปิ้งสินค้า
เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้าน
นาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และ
สินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา

ค่้า

อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH VIENNA AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง
เช้า
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เวียนนา – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หน้า 10 จาก 22

น้าเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท้า คืน
ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน
13.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937
***คณะเดินทางวันที่ 17 – 26 มี.ค. 61 ออกโดยทาง เวลา 14.30น.
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.30น.***

วันที่สิบของการเดินทาง
05.20 น.

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก
เช่น กรณีที่เมืองนันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญ าตให้ เข้าเมือ ง รวมทั งในกรณี ที่ท่านจะใช้ห นัง สือเดิ นทางราชการ (เล่ มสีน้ า เงิน ) เดิน ทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5.เมื่อท่านท้าการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง
VIE-TG004
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มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทังนีขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดิน ทางเป็นส้าคัญ

โปรแกรม : VIENNA THE SERIES by TG EP.4 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค
เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ก้าหนดวันเดินทาง:

20-29 ม.ค. 61
3-12 ก.พ. 61
17-26 มี.ค. 61
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

57,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

57,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

8,000.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

57,900.57,900.23,000.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช้าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ้านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )
ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
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อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่
เกินจ้านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกัน การเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่อ งสุข ภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่ม เติมกั บ
ทางบริษัทได้ **
- เบียประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบียประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท้าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจาก
ทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว,
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึนราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่า นเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช้าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ้านวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (18 ยูโร)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
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(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร )
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการจอง
1. ช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลั งการจอง โดยโอนเข้าบัญ ชี ที่นั่งจะยื นยันเมื่อได้ รับ เงินมัดจ้ า
แล้วเท่านัน

2. ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท้าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่ อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน

5. การยื่น วีซ่าในแต่ล ะสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมี ขันตอนการยื่น วีซ่าไม่เหมื อนกั น ทังแบบหมู่ คณะและยื่น รายบุ คคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จ้าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริง

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน
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2. กรณี ท่านใดต้อ งใช้พ าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่ า หรือ ก่อนเดินทางกับ ทางบริษัท ท่านต้อ งแจ้งให้ ทางบริษัท ฯ
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. ส้าหรับ ผู้เดิ นทางที่ศึกษาหรือ ท้างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด้าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ้านัก หรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นค้าร้องขอท้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค้าร้องขอวีซ่า และจ้านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
ส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ป กหนังสือเดิน ทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญ หาย บริษัท ฯ จะไม่รับผิ ดชอบต่ อปกหนั งสือเดินทางนันๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้ส้ารองที่นั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิท ธิ์การเรียกเก็บค่ามัด จ้าตั๋ วเครื่องบิ น ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long
leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ้านวนที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่ เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณี เจ็บ ป่ วย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับ รอง บริษั ทฯจะท้ าการเลื่ อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณี ยื่น วีซ่าแล้วไม่ได้ รับการอนุมัติ วีซ่า จากทางสถานทูต (วีซ่ าไม่ผ่ าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมั ดจ้ามาแล้ ว
ทางบริ ษั ท ฯ ขอเก็ บ เฉพาะค่ า ใช้ จ่ ายที่ เ กิ ด ขึ นจริง เช่ น ค่ า วีซ่ าและค่ า บริ ก ารยื่ น วี ซ่ า / ค่ า มั ด จ้ าตั๋ ว เครื่ อ งบิ น หรื อ ค่ า ตั๋ ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room)
ห้ อ งพั ก ต่ า งประเภทอาจจะไม่ ติ ด กั น หรื อ อยู่ ค นละชั นกั น และบางโรงแรมอาจจะไม่ มี
ห้องพัก แบบ 3 ท่า น ซึ่ งถ้าเข้ าพั ก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตีย งใหญ่ กั บ 1 เตีย งพั บเสริ ม
หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก

2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุ โรปที่ มีลั กษณะเป็ น Traditional Building ห้ อ งที่ เป็น ห้ องเดี่ ยวอาจเป็ นห้ องที่ มีข นาดกะทั ดรัต และไม่มี อ่า ง
อาบน้า ซึ่งขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกั น
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)
ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วัน
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส้าเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน้าส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือ
ส้าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
กลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช้ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน้ามาประกอบการยื่นวี
ซ่าด้วย)
***ใน กรณี ที่ ถื อ พาส ปอร์ ต สั ญ ช าติ ไ ท ย แต่ พ้ า นั ก อยู่ ต่ า งประเท ศ , ท้ า งานอยู่
ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าที่ของทาง
บริ ษั ท ให้ ท ราบ ทั น ที เพราะการยื่ น ขอวี ซ่ าจะมี เ งื่ อ นไข แ ล ะ
ข้ อ ก้ า หนดของทางสถานทู ตต้ อ งการเพิ่ ม เติ ม และ
บ าง ส ถ าน ทู ต อาจ ไม่ ส ามา รถ ยื่ น ข อวี ซ่ าใน ป ระเท ศ ไท ย ได้
ข้อก้าหนดนีรวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***

สัดส่วนใบหน้า 90%

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิว ใบหน้า 90 %ของพืนที่
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รูปถ่าย จ้านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา

คอนแทคเลนส์ หรือ

เครื่องประดับ , เปิดผมให้เห็นหูทง
ั 2 ข้าง, ห้ามตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มีรอยแม็ก,
ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายส้าเนาย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท้ารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนยืน
่ วีซ่า (ก่อนยื่นวีซ่า
อาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกครัง)
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ทา่ นถ่ายส้าเนาสมุดบัญชีมาทังเล่มเก่าและเล่มใหม่
3.3 กรณียอดเงินกระโดด ให้ลูกค้าขอเป็น BANK CERTIFICATE เท่านัน
3.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง
3.4.1. ต้องท้า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชือ
่ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาด้าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้
ไม่เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้
3.4.2.

ต้องท้าหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยที่มีการชีแจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ

(Sponsor

Letter)

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ้า บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการท้างาน
5. เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชอ
ื่ ของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส้าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
6. กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการท้างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา
เช่าที่ โฉนดที่ดน
ิ เป็นตัน
7. เป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการท้างาน จากบริษัทฯ ระบุต้าแหน่ง , เงินเดือน, วันเริม
่ ท้างาน

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
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นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
8. เอกสารส่วนตัว
-ส้าเนาทะเบียนบ้าน
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี)
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
9. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยบิดา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส้าเนาบัตร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยบิดา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุ
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ้าเภอต้น
สังกัด พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดีย ว
-กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมา
สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านัน)
10. ท่านไม่จ้าเป็นต้องเซ็น

รับรองส้าเนาถูกต้อง

ให้ท่านเซ็นเฉพาะ

แบบฟอร์มใบค้าร้องขอวีซ่า

เท่านัน

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศออสเตรีย
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(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยก้าเนิด หากต่างจาก
ปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข
้ อ) และสัญชาติของผูม
้ ีอ้านาจ
ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)
........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / ส้าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ที่อยู่
ของสถาบันศึกษา
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตังแต่วันที่...................................... ถึงวันที่
.........................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หาก

ทราบ)................................................

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส้าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ)................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ้านักอยูข
่ องผู้รอ
้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ.................................................

สิ่งที่ช่วยในการด้ารงชีพ
เงินสด

VIE-TG004

…………………………………………………..….
สิ่งที่ช่วยในการด้ารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ช้าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพ้านักมีผู้ออกให้
หน้า 21 จาก 22

ช้าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ช้าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ

การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต

ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ทังสิน

ทังนีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง

เท่านัน
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