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Mono Austria 
** การบินไทย บินตรงสู่กรงุเวียนนา ** 

ออสเตรีย 7 วนั 4 คืน 
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เตม็อ่ิมเท่ียวออสเตรีย ชมพระราชวงัเชิรน์บรนุ 
เดินเล่นในซาลสเบิรก์ เมืองแห่งศิลปินเพลง  

ชมความงดงามราวภาพวาดกบัทศันียภาพของเซ้นตว์ลูฟ์กงัและฮอลสตทั 
สนุกสนานกบัการเข้าชมเหมืองเกลือด้วยการล่องเรือและสไลเดอร ์

ช้อปป้ิงMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet 
     

 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตประเทศออสเตรยี น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่ห์ทัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำม และพระรำชวงัทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด  
ซาลสเบิรก์   เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ำ่น

 มำ 
เซ้นต์วลูฟ์กงั  เมอืงรสีอรท์เลก็ๆ ในหุบเขารมิทะเลสาบวลูฟ์กงั เมอืงท่องเทีย่วทีส่วยงามโรแมนตคิทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของ

 ออสเตรยี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบวลู์ฟกงัทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาสงู ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญา้เขยีวขจเีป็นที ่
 ประทบัใจของนกัท่องเทีย่ว 

ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยุโรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่กำ่แกย่อ้นหลงักลบัไปกว่ำ 4,000 ปี 
 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย 

พารน์ดอรฟ์ เอ๊ำท์เลต็ขนำดใหญ่ทีอ่ยู่ไมไ่กลจำกกรงุเวยีนนำ ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ มำกมำย 

   
ก าหนดการเดินทาง  13-19 เม.ย.62 
     
 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู สมทุรปราการ 
22.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู จ.สมทุรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 11 ก.พ.2562 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-เวียนนา-เซ้นต์วลูก์งั-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย) 
01.20 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG-936 
07.15 น. เดนิทางถงึ นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองเซ้นต์วลูฟ์กงั St.Wolfgang เมอืงรสีอรท์
เลก็ๆ ในหุบเขารมิทะเลสาบวลูฟ์กงั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงเซนต์วลูฟ์กงั เมอืงท่องเทีย่วทีส่วยงามโรแมนตคิทีส่ดุเมอืงหนึ่งของออสเตรยี ตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบวลู์ฟกงัทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาสงู ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญา้เขยีวขจเีป็นทีป่ระทบัใจของ
นกัท่องเทีย่ว ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัทะเลสาบทีม่คีวามงดงามราวภาพวาดและโบสถ์สวยงามของ
เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็
อจัฉรยิะโมสารต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่่านมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี   

 น าท่านชมเมืองซาลสเบิร์ก เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์
ระดบัโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ่ดง่ดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค 
และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น าท่านเดนิขา้มแม่น ้าซาลสอคัช์เพื่อเดนิเล่นชมเมอืงเกา่ของ 
ซาลสเบิรก์ สูจ่ตัุรสักลางเมอืงเพื่อถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรยี์โมสาร์ต  ชมมหาวหิารใหญ่กลางเมอืงหรอืมหา
วหิารแห่งเมอืงซาลสเบริก์ สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถ์บารอ็ค
ยุคแรก โดยสรา้งขึน้ใหมเ่พื่อแทนโบสถ์หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถูกระเบดิสมยั
สงครามโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหาย แต่ต่อมาไดร้บัการบรูณะใหง้ดงามดงัเดมิ เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่ ี
บา้นเรอืนเรยีงราย ซึง่ถูกสรา้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเดน่คอืมลีานบา้นทีม่หีลงัคาสวยงาม ป้าย
เหลก็ทีบ่ง่บอกชือ่รา้นคา้หรอืบา้นเรอืนทีท่ าดว้ยมอืและกรอบหน้าต่างทีเ่ป็นภาพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็น
ย่านชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้แบรนด์เนมมากมายและเป็นทีต่ ัง้ของบา้นเกดิของโมสารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมือ่ปี 2006 ตัง้อยู่บนถนนเสน้นี้ดว้ย โมสารท์เกดิทีน่ี่และอยู่ในบา้นเกดิแห่งนี้มากกวา่ 20 ปี ต่อมายา้ยไปอยู่
อกีหลงัหนึ่ง บา้นหลงันี้จงึถูกดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นเวลาต่อมา ซึง่บา้นหลงันี้ไดร้บัการออกแบบโดย 
Robert Wilson นกัศลิปะชาวอเมรกินั โดยมกีารออกแบบใหเ้หมอืนกบัตอนทีโ่มสารท์ยงัมชีวีติอยู่ ใหท้่าน
ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ (เทศบาลเมอืงไมอ่นุญาตใหน้ ารถบสัน านักท่องเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า)   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ซาลสเบิรก์-ฮลัไลน์-ฮอลสตทั  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฮลัไลน์ Hallein เป็นท่ีตัง้ของเหมืองเกลือขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่ท่ีสุด (ใช้

เวลาประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยู่ในเขตเดริน์เบริก์ หรอื Salt Mine of Durrnberg ทีม่กีารท าเหมอืงเกลอืมากว่า 
7,000 ปี และมคีวามส าคญัต่อชาวยุโรป ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเทีย่วชือ่ดงัของออสเตรยีอกีดว้ย  
น าท่านล่องเรือชมความงดงามภายในถ า้ใต้ดินท่ีเป็นแหล่งเหมืองในอดีต ชมการสาธติการท าเหมอืง
เกลอื รวมถงึการชมหุ่นจ าลองต่างๆ และสนุกสนานกบัการนัง่สไลเดอรภ์ายในเหมืองเกลือ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแกย่อ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี ช่วงที่

เจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 กอ่นครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของ
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นกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท้่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบ
ทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 
ทีศ่ลิปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตล์อลัไพน์ทีเ่กา่แกไ่มข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ 
บา้งอยู่บนหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนั
สวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ย
น ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นนัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง   
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ี่พกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม และใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  **เนื่องจากทีพ่กัในเมอืงฮอลสตทัมจี านวนโรงแรมและจ านวนหอ้งพกัคอ่นขา้งน้อย ดงันัน้กรณีไมส่ามารถ
  ยนืยนัโรงแรมในเมอืงฮอลสตทัได ้จงึขออนุญาตยนืยนัทีพ่กัเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน** 

 
วนัทีสี่ ่  ฮอลสตทั-เวียนนา  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีสุ่ด

เมอืงหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุง่เรอืง
ในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีมน่ ้าสายส าคญัของยุโรป
คอืแมน่ ้าดานูบไหลผา่น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืง นครเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีสุ่ด

เมอืงหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์อนัรุง่เรอืง
ในอดตีกระจายอยู่ทัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีมน่ ้าสายส าคญัของยุโรป
คอืแมน่ ้าดานูบไหลผา่น เวยีนนาจงึเป็นทัง้ศนูย์กลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมี
ความส าคญัในระดบันานาชาต ิโดยเป็นสถานทีต่ ัง้ของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาตหิลายแห่ง อาทิ
เชน่ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ ัง้ของส านกังานสหประชาชาตทิีส่ามของโลกอีกดว้ย น าท่านชม
เมอืงเวยีนนาและมเีวลาใหท้่านเกบ็ภาพความสวยงามทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแกอ่นั
งดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่าทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารทีเ่คย
เป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮปัสบรู์กมาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.
1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตร๊าสแ์ละโบสถ์เซน้ต์สตเีฟ่น เป็นตน้ อาท ิพระราชวงัฮบัสเบริก์, 
พระราชวงัเบลวาแดร ์หรอืศาลาวา่การเมอืงของกรงุเวยีนนา เป็นตน้ และใหท้่านถ่ายรปูบนถนนคนเดนิ ถนน
สายชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมของเวยีนนา (รา้นคา้ปิดวนัอาทติย์) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า  เวียนนา-ช้อปป้ิงพารน์ดอรฟ์-เวียนนา  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเขา้ชมความน าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace 

พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริ์กทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีาร
ตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอืศลิปะประยุกต์จากทางเอเซยี และยงัมี
เครือ่งเรอืนเครือ่งใชต้่างๆ ประดบัอยู่อย่างวจิติรงดงาม รวมทัง้สวนภายในพระราชวงัทีส่วยงามไมแ่พท้ีใ่ด ซึง่
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สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจา้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้คีวามหรหูราโอ่อ่าเทยีบเท่ากบัพระราชวงัแวร์
ซายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความเสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีาร
กอ่สรา้งและบรูณะขึน้มาใหมโ่ดยสถาปนิกประจ าราชส านกัและมกีารสานต่อการกอ่สรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็
สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนิีมาเรยี เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงัแห่งนี้มหีอ้งต่างๆ มากมายกวา่ 1,400 
หอ้ง สทีีโ่ดดเด่นคอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใตร้าชวงศฮ์บั
สบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดดเดน่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.
1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอร์

เกลนดีไซเนอรเ์อา๊ท์เลท็ McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เลต็แห่งแรกของประเทศออสเตรยี และ
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคา้แบรนด์ชือ่ดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืก
มากมายอาท ิเชน่ รองเท้า เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายหลากหลายแบ
รนด ์อาท ิAdidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, Diesel, 
Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, 
The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นตน้ และอื่นๆ อกีมากมายทีต่่างน าสนิคา้มาลดราคา  
(เอา๊ท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์   ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั ** 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    

สมควรแก่เวลาให้ท่านเชค็เอ๊าท์จากท่ีพกั และก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบินพร้อมท าคืนภาษี   
14.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-937  
 
 

วนัทีเ่จด็   สนามบินสุวรรณภมิู สมทุรปราการ 
05.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู จ.สมทรุปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ 

หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ 
ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  13-19 เม.ย.62 
 

 

 

 

Mono Austria 
(ออสเตรีย 7 วนั 4 คืน / TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 66,900 33,300 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  65,500 33,300 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง)  63,500 31,300 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 6,300 6,300 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทกุกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 ท่านท่ีต้องการแยกกลบัสามารถสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีทวัรไ์ด้ ท่านสามารถแยกกลบัจากคณะได้ โดยมี

ค่าธรรมเนียมการท าแยกตัว๋ขากลบั ท่านละ 4,500 บาท โดยแยกกลบัจากสนามบินเดิมตามรายการทวัรไ์ด้ไม่
เกิน 7 วนันับจากวนัออกเดินทางกลบั ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินได้ และไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมหมู่คณะได้ 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เวยีนนา-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ,  คา่อาหารและเครือ่งดืม่, ค่ารถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการท าวซี่าเชงเกน้ 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ / ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเกา่และพระราชวงัและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 11 ก.พ.2562 
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 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่11 
ก.พ.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัย์สนิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าบรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมลูเบื้องต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 0  ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, ส าเนาใบ
เปลี่ยนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
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o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์สว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั

สมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืไมเ่กนิ 15 วนันบัจากวนันัดหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชี
หน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่า
กวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอื่นโดยระบคุวามสมัพนัธ์และมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธ์แนบโดยมเีนื้อหายนิดชีดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 
และจดหมายชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครอง
ทีเ่ดนิทางไปดว้ยท่านนัน้ๆ 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................... .................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................. ............... 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................................. .. 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. .................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................. . 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย............................................................................................ .............................. 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 


