วันแรก
กรุงเทพ ฯ – สนามบิ นสุวรรณภู มิ
17.30 น. พร้อ มกันที่ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สาย
การบิ น QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็ คอิน
20.25 น. ออกเดิ นท างจากกรุ งเท พฯ โดยสายการบิ นกาตาร์ แอร์เ วย์ เที่ ยว บิ น ที่
QR835
(มี อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
00.05 น. เดินทางถึงสนามบิ นโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ สอง โดฮา-มิ วนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค
02.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิ วนิค ด้วยเที่ ยวบิ นที่ QR059
(มี อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ ก ารบนเครื่ อ ง) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 5.3 0
ชัว่ โมง)
07.00 น. ถึ งสนามบิ น มิ วนิ ค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย
5 ชัว่ โมง) นาท่ านผ่ านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร
จากนั้ น นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)(ระยะทาง
159 กม. ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 2.30 ชม.) เมื องเล็ กๆที่ ส วยงามบริเวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนี แ ละออสเตรี ย น าท่ านเดิ น ทางขึ้ นปราสาทชม
ความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชม
ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิ ท ราในดิสนี ย์แลนด์ ซึ่ งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้ง
ตระหง่านอยู่ บ นยอดเขาดุจ ปราสาทในเทพนิ ยาย ซึ่ งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุ ด
วิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ ข าว ชมความวิ จิตรพิ ส ดารของห้องต่างๆ ที่ ได้รับการ
ตกแต่ งอย่ างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่ งเป็ นนัก ประพัน ธ์
เพลงที่ ทรงโปรดปรานยิ่ ง
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมื อง เมนูขาหมู เยอรมัน
ออกเดิ น ทางต่ อ สู่ เ มื อ งอิ นส์บ รู ค (Innsbruck) เป็ นเมื องหลวงของแคว้น ที
โรล เป็ นเมื องเอกด้านการท่ องเที่ ย วของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ ริมฝั ่ งแม่ น้ าอิ น
ซึ่ งคาว่ าอิ น ส์บ รูคนั้น แปลว่า สะพานแห่ งแม่ น้ าอิ น มี ลัก ษณะแคบๆแทรกตัวอยู่
ระหว่ างเทื อกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ นสั ญลัก ษณ์ สาคัญ

คา่
วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง

คา่

ของเมื อ งอิ นส์ บรูค ซึ่ งตั้งอยู่ ในเขตเมื อ งเก่ า สร้างขึ้ นโดยจัก รพรรดิ Friedrich ที่ 4
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15สาหรับเป็ นที่ ประทับของผู ้ปกครองแคว้นทิ โรล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั HOTEL INNSBRUCK หรือเที ยบเท่ า
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูรก์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) (ระย ะทาง 2 4 8 กม. ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 3.30 ชม.) หมู่ บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุ กว่า 4,500 ปี เมื องที่ ต้งั อยู่
ริมทะเลสาบ โอบล้อ มด้วยขุนเขาและป่ าสี เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่ าว
กัน ว่ าเป็ นเมื องที่ โรแมนติ ก ที่ สุ ดใน Salzkammergut เขตที่ อยู่ บนอั พ เพอร์
ออสเตรีย และมี ทะเลสาบสวยถึ ง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมื อ งนี้ ว่ าเป็ นไข่มุ ก
แห่งออสเตรีย และเป็ นพื้ นที่ ม รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage
เพียงเดินเที่ ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ งท่ านอยู่ ในภวังค์แห่งความฝั น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง
เดินทางสู่ เมื องซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) ประเทศออสเตรีย เมื องอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก
“วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่ มีชื่อเสี ยงก้องโลก เมื องซาลส์บวร์ก มี ความหมาย
ว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมื องเก่าศิลปะบารอคที่ ต้งั อยู่ บนฝั ่งแม่ น้ าซัลซาค เมื อง
ซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ ประทับถาวรของอาร์คบิ ชอป และ เป็ นศูนย์กลางทาง
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิ กที่ สาคัญยิ่ งของบรรดาประเทศที่ ใช้ภาษาเยอรมัน
ชมสวน ดอกไม้ มิ ราเบล(Mirabell Garden) ซึ่ งเป็ นฉากหนึ่ งในการถ่ าย ท า
ภาพยนตร์เรื่ อง มนต์ร ักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่ โด่ งดังไปทัว่ โลก
อิ สระเดินเที่ ยวชมย่ านเมื องเก่า เลื อกซื้ อสิ น ค้าบนถนน Getreidegasse ของเมื องที่
มี ความสวยงามรวมทั้งมี รา้ นค้าสิ นค้าแฟชัน่ มากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเที ยบเท่ า

วันที่ สี่
เช้า

เที่ ยง

คา่

ชาลซ์บูรก์ – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื อ ง เชสกี้ ครุม ลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 203 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นาชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จาก
บริเวณรอบนอกซึ่ งสร้างขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ.1250 ถื อเป็ นปราสาทที่ ใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มี อายุ เก่าแก่ก ว่า 700 ปี ซึ่ งตั้งอยู่ ริมฝั ่ ง
แม่ น้ าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ น้ า ฝั ่ งตรงข้ามเป็ นย่ านเมื องเก่ า
คลาสสิ ค Senete Square และโบสถ์ เก่ ากลางเมื อ ง อิ ส ระให้ท่ านได้เดิ น เล่ น ชม
เมื องเก่าที่ Unesco ขึ้ นเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กับบรรยากาศอันแสนโร
แมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเดิ น ทางสู่ กรุ งปราก (Prague) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) เมื อ งหลวงของประเทศสาธารณรัฐ เช็ก อดีตเมื องหลวงของ
สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึ งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท
และโรมแห่งอุ ดรทิ ศ เดิ นชม ย่า นช่ า งทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ งปั จจุ บัน มี
ร้านขายของที่ ระลึ ก วางจาหน่ ายอยู่ มากมาย
จากนั้ นน าท่ าน เดินเล่ นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่ าแก่ ขา้ ม
แม่ น้ าวัลตาวา สไตล์โกธิ คที่ สร้างขึ้ นตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้า
ชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้ นโลหะของเหล่ านักบุ ญที่ ต้งั อยู่ สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์
และเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมื องที่ เรียงรายอยู่ บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนาท่ านเดิ น
สู่ ประตู เมื องเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมื อ งในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมื อ ง
หลังเก่ า (Old Town Hall) ที่ ส ร้างมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1338 มี จุ ดเด่ น คื อ นาฬิ ก า
ดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ สวยงามและยังตี บอกเวลาทุ กๆชัว่ โมง ให้
ท่ านอิ สระเลื อกซื้ อสิ นค้าต่างๆมากมายในย่ านเมื องเก่ า มี ท้ ังสิ นค้าของฝากที่ ระลึ ก
รวมทั้ งร้านค้าแฟชัน่ ชั้น น า อาทิ เช่ น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss,
Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง

วันที่ ห้า
เช้า

เที่ ยง

คา่
วันที่ หก
เช้า

นาคณะเข้าสู่ที่พกั EXPO HOTEL , PRAGUE หรือเที ยบเท่ า
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่าอาหารเ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเข้าชม ปราสาทแห่ งปราก (Prague Castle) ที่ ส ร้างขึ้ นอยู่ บ นเนิ นเขาตั้งแต่
สมั ย คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 9 ในสมั ย เจ้าชาย Borivoj แห่ งราชวงศ์ Premyslids ซึ่ ง
ปั จจุบั นเป็ นทาเนี ยบประธานาธิ บดี มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิห ารเซนต์วิ
ตุ ส ( St.Vitus Cathedral) อั น งามสง่ า ด้ว ย สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค ในสมั ย
ศตวรรษที่ 14 นับ ว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ คที่ ใหญ่ ที่สุดในกรุ งปราก ซึ่ งพระ
เจ้าชาร์ล ที่ 4 โปรดให้ส ร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่ เก็ บ พระ ศพของ
กษัตริย์ สาคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระ
เจ้าแมกซิ มิเลี่ ยนที่ 2 เป็ นต้น แล้ว ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่ เป็ นหนึ่ ง
ในส่ วนที่ เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็ นที่ ประทับของเจ้าชายโบฮี เมี ยนทั้งหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติ สลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 334 กม.
ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่ งเป็ นเมื องหลวง และเมื องที่ ใหญ่ ที่สุดของ
ประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ ริม ฝั ่งแม่ น้ าดานู บ ที่ บ ริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรี ย
และฮังการี และใกล้กบั พรมแดนของสาธารณรัฐ เช็ก ผ่ านชมบรรยากาศของกรุงบ
ราติ ส ลาวา ซึ่ งเป็ นที่ ต้ ั งของรัฐ สภาแห่ งสโลวัก ผ่ านชมโบสถ์ เซ นต์ ม าร์ติ น
ปราสาทบราติ สลาวา ย่ านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณ ฑ์ต่างๆ โรงละคร และสถาบั น
ทางวัฒนธรรม ให้เวลาอิ สระทุ กท่ านเดินเล่ นพร้อมถ่ ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง
นาคณะเข้าสู่ที่พกั FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเที ยบเท่ า
บราติสลาวา – บู ดาเปสต์ – ล่องแม่ น้ าดานูบ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดิน ทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบู ดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง
2 0 0 กม. ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 2 .3 0 ชม.) น าชม กรุ ง บู ดาเป สต์
(Budapest) เมื องหลวงของประเทศฮั งการี ซึ่ งได้ชื่อว่ าเป็ นเมื อ งที่ ทัน สมัย และ

เที่ ยง

คา่

สวยงามด้วยศิ ลปวัฒ นธรรมของชนหลายเชื้ อชาติ ที่มี อารยธรรมรุ่ งเรื องมานาน
กว่าพันปี ถึ งกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุ กแห่งแม่ น้ าดานู บ” ชมเมื องที่
ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก ด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั ่งแม่ น้ าดานู ป
ชม จัตุรสั วีรบุ รุษ (Heroes’ Square) บนฝั ่งเปสต์ ที่ ต้งั ของ Millenary Monument
อนุ สาวรีย์ที่สร้างขึ้ นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่ งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอัน
ทรงคุณค่า ถ่ ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอก
โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่ งเคยใช้เป็ นสถานที่ จดั พิธีสวมมงกุ ฎให้
กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ย์แมทเธี ยส ซึ่ งเป็ น
กษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่ งก่อสร้างที่
งดงามในเมื องหลวงต่างๆ อี กมากมาย ซึ่ งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก หลังคาสลับสี
สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่ สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรีย์ของพระ
เจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่ งดงามของศตวรรษที่
11 อยู่ หน้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนื อเมื องบู ดาที่
ท่ านสามารถชมความงามของแม่ น้ าดานู บได้อย่ างดีป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้ นตั้งแต่ ค.ศ.
1905 โดยกลุ่ มชาวประมงฮังกาเรียน
นาท่ านล่ องเรือแม่ น้ า ดานู บอันลือ ชื่ อ ชมความงามของทิ วทั ศน์และอารยธรรม
ฮังการี ใ นช่ว ง 600-800 ปี มาแล้ วที่ ต้ งั เรี ย งรายกัน อยู่ 2 ฟากฝั ่ ง "บู ดา" และ
"เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่ างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ งงดงามเป็ นที่
รา่ ลื อ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค บนตัว อาคารประกอบด้ว ยยอดสู งถึ ง 365
ยอด นอกจากนี้ ท่ านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่ งแรกที่ สร้างข้ามแม่ น้ า
ดานู บ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็ กทุ กชิ้ นที่ ใช้ใ น
การสร้างได้ถูกนามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง เมนูซุปกุลาซ
นาคณะเข้าสู่ที่พกั DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเที ยบเท่ า

วันที่ เจ็ด
เช้า

เที่ ยง

บู ดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิ ต้ ทัี วร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดิน ทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศออสเตรี ย
ผ่ านชมเส้ น ทางธรรมชาติ ข องทิ ว เขาสู ง และพื้ นที่ อั น เขี ย วชอุ่ ม ของป่ าไม้ แห่ ง
ออสเตรีย (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
นาท่ านเดิ น ทางไปยัง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เ ลท (Parndolf Outlet) เอาท์เลทแห่ ง
แรกของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งใหญ่ ตั้งอยู่ กรุ งเวียนนา มี รา้ นค้า
มากกว่า 120 ร้าน สิ นค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุ กมุ ม โลก มี ให้เลื อ กมากมาย
อย่ างจุใ จ เช่น รองเท้า เสื้ อผ้ า เครื่อ งประดับ ของตกแต่งบ้ าน สิ น ค้าแบรนด์เนม
มากมาย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein,
Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The
North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิ ส ระ
ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
ผ่ านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่ องเที่ ยวสายหลักของกรุง
เวียนนา ซึ่ งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละคร
โอเปร่า ที่ สร้างขึ้ นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิ รก์ (Hofburg
Palace) ซึ่ งเคยเป็ นที่ ประทับของราชสานักฮัปสบู รก์ มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ ถูกสร้างขึ้ นในช่วง ค.ศ. 1873-1883
ผ่ า นชม พระราชวัง เบลวี เดี ยร์ Belvedere Palace พระราชวังแห่ งนี้ ได้รบั การ
ออกแบบ และสร้างขึ้ นเมื่ อ ต้น ศตวรรษที่ 18 ตัว พระราชวังประกอบด้ว ยพระ
ตาหนัก 2 ส่ วนในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมโรโคโค หัน หน้ าเข้าหากัน โดยคัน่ กลาง
ด้วยสวนสวยที่ ตกแต่ งอย่ างงดงาม พระราชวังสร้างขึ้ นเพื่ อ เป็ นที่ ป ระทั บ ของ
เจ้าชายยู จีน แห่งซาวอย ผู ้น ากองทัพ ในการต่อสู ้ จนได้รับชัย ชนะจากการคุก คาม
ของจักรวรรดิอ อตโต ในปั จจุ บันพระราชวังเป็ นสถานที่ ต้ งั ของพิพิธ ภัณ ฑ์จดั แสดง
และเก็ บรักษาผลงานศิล ปะที่ ดีที่สุ ดของกรุ งเวี ยนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้ นเอก
ของศิ ลปิ นออสเตรี ย ตั้งแต่ ยุคกลางจนถึ งยุ คปั จ จุบั น เช่ น ผลงานภาพวาดของ

คา่
วันที่ แปด
เช้า

กุ ส ตาฟ คลิ มท์ Klimt ที่ มี ชื่อ เสี ย งระดับ โลกและผลงานชิ้ นส าคัญของ Monet,
Kokoschka, Renoir และ Schiele
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง เมนูไส้กรอกเวียนนา
นาคณะเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL SMART , VIENNA หรือเที ยบเท่ า

เวียนนา – พระราชวังเชิ นบรุนน์ - สนามบิ นเวียนนา – โดฮา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิ นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่ง
ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่ งมี ประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ
ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่ า ให้สร้างขึ้ นใหม่ อย่ างสง่างามด้วยจานวนห้องถึ ง
1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชม
ความโอ่ อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ ประทับ ซึ่ งได้รบั การตกแต่งอย่ างวิจิตร
บรรจงสวยงามไม่ แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรัง่ เศส มี เวลาให้อย่ างเต็มที่ พร้อม
พาเดินถ่ ายรูปสวนด้านหลังซึ่ งสวยงามตระการตามาก
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลั ก ษณ์
ของกรุงเวีย นนา ซึ่ งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้า งขึ้ นในปี ค.ศ.1713 เพื่อ เป็ น
การแก้บนต่ อความทุ ก ข์ยากของประชาชน จากนั้ นเชิ ญช๊อปปิ้ งสิ นค้าในย่ านถนน
คาร์นท์ เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวีย นนา สิ น ค้านานาชนิ ด อาทิ เช่ น
เครื่ อ งแก้ว สวาร็ อ ฟสกี้ Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิ ก า Bucherer, สิ น ค้าเสื้ อ
แฟชัน่ วัยรุ่น ทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสิ นค้าของฝาก เช่ น ช๊อ คโกแลตโม
สาร์ท หรือ แวะชิม ของหวานที่ รา้ น THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊ อคโกแลตที่
เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786
16.00 น. นาเดิน ทางสู่ สนามบิ นกรุ งเวียนนา เพื่ อให้ท่ านมี เวลาในการทาคืนภาษี (Tax
Refund) และมี เวลาในการเลื อกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิ น
18.50 น. ออกเดิ นทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาตาร์ แอร์เ วย์ เที่ ยวบิ น ที่
QR184 (มี อาหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ ก ารบนเครื่ อ ง) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ
5.30 ชัว่ โมง)

** กรุป๊ วันที่ 15-23 กพ ใช้ไฟล์ท QR186 เวียนนา – โดฮา 21.30 –
04.45**
วันที่ เก้า
โดฮา – กรุงเทพฯ
01.00 น. เดินทางถึ งสนามบิ นโดฮา เพื่อรอเปลี่ ยนเที่ ยวบิ น
02.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบิ นสุวรรณภู มิ โดยสายการบิ น กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ ยวบิ น
ที่ QR 834 (มี อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชัว่ โมง)
** กรุป๊ วันที่ 15-23 กพ ใช้ไฟล์ท QR832 โดฮา – กรุงเทพฯ 08.15 –
18.50**
12.40 น. เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภู มิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

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

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

03 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
15 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
12 – 20 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่ าน
54,900
54,900
64,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมี เตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

54,900
54,900
64,900

ราคา
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
ไม่ รวม
เด็กไม่ มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
ตัว๋
53,900
9,500 36,900
53,900
9,500 36,900
63,900
10,500 46,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

การเดิ นทางในแต่ละครั้งจะต้อ งมี ผู้โดยสารจานวน 20 ท่ านขึ้ นไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่า ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ย ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่ วอาจเป็นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่ า จ้ างมั ค คุ เทศก์ ค อย บริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยื่ นวีซ่าเชงเก้น (กรณี มีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่ าใช้จ่ ายส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิ บาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่มที่ สงั ่ เพิ่ม นอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยู โร/ทริป/ท่าน (2ยู โร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยู โร/ทริป/ท่าน (2ยู โร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นัก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิน ค่าบริ การส่ ว นที่ เหลื อ ทั้งหมดก่ อนวัน เดิน ทางอย่ างน้ อย 21 วัน
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือ ชาระเงิน ไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่ าน
ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดิ นทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับ ทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นั กท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือ เลื่ อ นการเดิ นทาง นักท่ องเที่ ย ว
หรือเอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ ก

2.

3.

4.

5.
6.

ที่ บริษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริษทั ไม่ รับ
ยกเลิ กการจองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
กรณี นั กท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต้องการขอรับ เงิน ค่าบริ การคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ (ผู ้ มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คืนที่ บ ริษทั อย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อ งขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสื อ มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่ าบริการต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ ก ก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คื นเงิน ค่าบริก ารร้อ ยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ ว***ในกรณี ที่ ว ันเดินทางตรงกับ วันหยุด นักขัต ฤกษ์ ต้อ งยกเลิ กรเดิ นทางไม่ น้อ ยกว่ า
45 วัน***
2.2 ยกเลิ กก่ อนวันเดิ นทางไม่ น้อ ยกว่ า 15 วัน คืน เงินค่ าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริก ารที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ ายที่ ได้จ่ ายจริงจากค่าบริก ารที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่อ งบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมั ดจ าหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มีก ารคืน เงิน มั ดจ า
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวัน เวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนัก ขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่ าเป็ นวันหยุ ดท าการ
ของทางบริษทั
ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 20 คน
ในกรณี ที่ลูกค้ายื่ นวีซ่ากับทางบริษทั แล้ว ทางบริษทั ขออนุ ญาติไม่ คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้ นจริง

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัว ร์นี้ เป็ นทั วร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการไม่ ว่ า
บางส่ วนหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัท จะไม่ คืน เงิ น
ค่าบริการไม่ ว่าบางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิน ทางในกรณี ที่มี นักท่ องเที่ ยวร่วมเดิน ทางน้อ ยกว่ า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กบั นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง
สาหรับประเทศที่ ไม่ มีวีซ่ า และอย่ างน้อ ย 10 วันก่ อนการเดิน ทางสาหรับ ประเทศที่ มี วีซ่า แต่ หาก
ทางนัก ท่ องเที่ ยวทุ ก ท่ านยิ นดีที่จะชาระค่ าบริก ารเพิ่ม จากการที่ มีนั กท่ องเที่ ยวร่ว มเดิน ทางน้อ ยกว่าที่
ทางบริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิ ดชอบค่ าเสี ย หายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่ หนังสื อเดิน ทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นั กท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึ งความปลอดภัยของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรือ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มิ ได้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน
การปฏิวตั ิ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศ ณ วันที่ ท างบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่ าบริ การเพิ่ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอั ตรา
แลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่ มีอ านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น

9. นักท่ องเที่ ยวต้องมี ความพร้อมในการเดินทางทุ กประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิ ใช่ ความผิ ดของบริษทั อาทิ เช่น วีซ่าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะรับผิ ดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่ วนที่ บริษทั ยังมิ ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษทั หรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบัติเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติดตัว ขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภ ัณฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตร
ต่อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ า
สิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลัก ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติดตัว ขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตร
ต่อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถื อได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ า
สิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลัก ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวี ซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบัน ฉบับจริง มี อายุ การใช้งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และมี หน้าว่าง
ไม่ ตา่ กว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสี ขาวเท่ านั้น
หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณี ผู้เดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสื อรับรองบริษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็ นรับรอง (มี อายุ
ไม่ เกิ น 3 เดื อ น) / ใบจดทะเบี ย นพาณิ ชย์ ห รื อ ใบจด
ทะเบี ยนการค้า
• กรณี พนั ก งานบริ ษัท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้าง ระบุ ตาแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดื อน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุ ชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ที่ มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี ) ที่ อ ยู่
และเบอร์ติดต่ออย่ างชัดเจน
• กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
• กรณี เกษี ยณอายุ ราชการ: สาเนาบั ตรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ย วกับ
การเกษียณอายุ
• กรณี ประกอบธุ รกิจไม่ จดทะเบี ยน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ การงาน
• กรณี เป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมี อายุ ไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันยื่ นวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้นและต้องสะกดชื่อ -นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.

หลักฐานการเงิน สถานทู ตรับพิจารณา สมุ ดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ เท่ านั้น

5.
6.
7.
8.

• หนังสื อรับ รองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับ จริง ระบุ ชื่อเจ้าของบั ญชีใ ห้
ครบถ้ วน (สะกดชื่อ -นามสกุ ล ให้ถู กต้อ งตามหน้ าพาสปอร์ต) มี อายุ ไม่ เ กิน 15 วัน นั บจาก
วันที่ ยื่นวีซ่า
• หลักฐานทางการเงิ น (BANK STATEMENT) ย้อนหลั ง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวัน ที่ ล่าสุดไม่เกิ น
15 วัน นั บจากวันที่ นั ดยื่ นวีซ่า
สาเนาจากสมุ ดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือ น อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่ เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณี ที่ สมุ ดบั ญชีดังกล่ าวมี การเคลื่ อนไหวบัญชีอ ย่ างต่ อ เนื่ อ งไม่ มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุ ดบัญชี เล่มเดียวกันเท่ านั้น***
สาเนาทะเบี ยนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบี ยนสมรส / สาเนาทะเบี ยนหย่ า (ถ้ามี )
สาเนาใบเปลี่ ยนชื่อ - เปลี่ ยนนามสกุ ล (ถ้ามี )
สาเนาสู ติบัตร (กรณี ผู้เดินทางอายุ ตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี และไม่ ได้เดินทางพร้อม บิ ดาและมารดา
• เด็กเดินทางกับบุ คคลอื่ น บิ ดาและมารดาต้อ งท าหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดย
ที่ ว่าการเขตหรืออาเภอเท่ านั้ น และให้ระบุ ว่า ยิ นยอมให้เด็ กเดิน ทางกับใคร มี ความสัม พัน ธ์
อย่ างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิ ด า มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โ ดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า มารดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับบิ ดา (ระบุ ชื่อบิ ดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิ ดาต้อ งทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า บิ ดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุ ชื่อมารดา)
กรณี รบั รองการเงินให้บุค คลในครอบครัว (เกี่ ยวข้องทางสายเลื อดเท่ านั้ น บิ ดามารดา,บุ ตร,พี่ น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยื่ นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

• หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี (ผู ้
รับรอง) และต้องระบุ ชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มี อายุ ไม่ เกิน 15 วัน นับจากวันที่ ยื่นวีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุ ดไม่ เกิน
15 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
สาเนาจากสมุ ดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุ ดไม่ เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณี ที่สมุ ดบัญชีดงั กล่ าวมี การเคลื่ อนไหวบัญชีอย่ างต่อเนื่ องไม่ มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุ ดบัญชีเล่ มเดียวกันเท่ านั้น***
หมายเหตุ:
• ผู ้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมื อ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทู ตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
• หลังจากที่ ผู้สมัครได้ทาการยื่ นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่า ออสเตรียแล้ว ทางสถานทู ตไม่
อนุ ญาตให้ผู้สมัครทาการยื มหนังสื อเดินทางจากสถานทู ตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่ ว่ากรณี ใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่ านมี ความจาเป็ นในการใช้เล่ มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ทัว ร์
• การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริงหรือให้ขอ้ มู ลเท็ จแก่สถานทู ตฯ อาจถู กระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณี ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทู ตฯ ไม่ มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
แผนที่ การเดินทางเพื่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า
สถานที่ ยื่นคาร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ที่ ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่ มีบริการตราประทับที จอดรถ
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม

ใบกรอกข้อมู ลคาร้องขอวี ซ่าเชงเก้น ออสเตรีย
!!! ผูส้ มัครทุ กท่ านกรุณากรอกข้อมู ลทุ กข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุ ลปั จจุบัน ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุ ลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
4. สถานที่ เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบัน................................สัญชาติโ ดยกาเนิ ด(หากต่ างปั จจุบัน)...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่ า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่ นๆ ระบุ .................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วัั นที่ ออก.......................วันหมดอายุ .......................สถานที่ ออก......................................

11.

ที่ อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อี เมลั์ ...........................................................
13. อาชี พปั จจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุ อาชีพ, ตาแหน่ ง, หากเป็ นแม่ บ้าน/เกษียณอายุ
กรุณาระบุ ...........................................................................................................
14. ชื่ อสถานที่ ทางาน/สถานศึกษา และที่ อยู่...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่ เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา
ไม่ เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่ . .................ถึ งวันที่ . .....................
16. ท่ านเคยถู กปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่ เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดิ นทางและพานักของผู ้สมัคร
ตัวผู ้สมัครเอง
มี ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ...........................................................................................
18. ชื่อบุ คคลที่ เดินทางร่วมกับท่ าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

