
 

 

 
 

ยุโรปตะวนัออก โปรโมช่ันใบไม้ร่วง 7 วนั 4 คืน 
 ออสเตรีย สโลวคั  เช็ค   

ชม 3 เมืองหลวง เวยีนนา-บราทสิลาวา-ปราก 
เข้าชม พระราชวงัเชรินบรุนน์-เดินเล่น ช้อปป้ิงบนถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่+ช้อปป้ิงปาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท 
เยือนเมืองมรดกโลก ฮัลสตัดด์--ชมเมืองลนิซ์-เทีย่วเชสกี ้คลมุลอฟเมืองมรดกโลก-ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ 

ชมเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด กรุงปราก-สะพานชาร์ลส -ถ่ายรูป นาฬิกาดาราศาสตร์ จัตุรัสเมืองเก่า 

เดนิทางโดย สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 
ก าหนดการเดนิทาง 8-14 พ.ย / 21-27 พ.ย. / 6-12 ธ.ค. 2560 
ต่อยอดโปรโมช่ันกนัต่ออกี 3 กรุ๊ป ราคาเพยีง 39,999-บาท 

รวมทุกอย่าง 
ค่าวซ่ีา – ค่าทิปคนขบัรถ – ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ – เวยีนนา (ออสเตรีย) 

22.00 น. พร้อมกนั ณ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T  ประตู 8-9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ 
อ านวยความสะดวก ดูแลเร่ืองการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 

 

วนัทีส่อง       กรุงเวียนนา -  ชมเมือง  

01.05 น. น าท่านออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยเทีย่วบินที ่EK-385 / EK-127 
 (บริการอาหารรอบดึกและอาหารเชา้บนเคร่ือง / แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ) 

12.25 น.        เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจ 
รับสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ใจกลาง กรุงเวยีนนา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่ง
ดนตรีคลาสสิคของโลก น าท่านเก็บภาพสวยๆของ พระราชวงัเบลล์วาแดร์ อดีตท่ีประทบัของเจา้ชายยจีูน แห่งซา
วอย นายทหารชาวฝร่ังเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ปัส์บวร์ก แห่งออสเตรีย ผูไ้ม่เคยยอมแพต่้อโชคชะตา แมจ้ะถูก
ปฏิเสธจากพระเจา้หลุยส์ท่ี14 ใหเ้ขา้ร่วมกองทพัฝร่ังเศส ใหเ้วลาท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทบัใจ ก่อนถ่ายภาพ
สวยๆกบั อนุสาวรีย์โยฮันส์ สเตร้าท์ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัทพ์าร์ค  น าท่านนัง่รถผา่นชมอาคารเก่าแก่



 

บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาวา่การเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวงัหลวงฮอฟบวร์ก 
จตุัรัสมาเรีย เทเรซ่า  ฯลฯ จากนั้นน าท่านไปยงั ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ ถนนคนเดิน แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านคา้สินคา้
แบรนดเ์นม และของท่ีระลึกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES, ROLEX, 
SWAROVSKI, ZARA และท่านจะไดถ่้ายรูปหรือเขา้ไปเดินชมภายในของ มหาวหิารเซนต์ สตีเฟ่น วหิารสไตล์
โกธิกคู่บา้นคู่เมือง ท่ีสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1160 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ.ภัตตาคารจีน   
น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม KAVALIER หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม       กรุงเวยีนนา –พระราชวงัเชรินบรุนน์-ปาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท- บราทสิลาวา(สโลวคั) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมภายในของ พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิและจกัรพรรดินีแห่งราชวงศ์
ฮบัส์บูร์ก ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 สร้างข้ึนดว้ยศิลปะสไตลบ์าร็อก และตกแต่งภายนอกดว้ยสีเหลือง ซ่ึงเป็นสไตล์
ท่ีโปรดปรานของจกัรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าผูย้ิง่ใหญ่  ท่ีครองอ านาจอยา่งยาวนานถึง 40 ปี ใหเ้วลาท่านไดถ่้ายรูป
ด้านนอกพระราชวงั และเลือกซ้ือของท่ีระลึก ก่อนน าท่านไปยงัปาร์นดอฟ เอาท์เลท เอา้ทเ์ลทขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่
บริเวณรอยต่อของ 3 ประเทศ ออสเตรีย-สโลวคั-ฮงัการีใหเ้วลาท่านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมหลายยีห่อ้ในราคา
ประหยดั ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ฯลฯ อาทิ ADIDAS , ARMANI, AIGNER , BALLY , BENETTON , BURBERRY , 
CALVIN KLEIN , CAMEL , CROCS , ECCO , FURLA, GEOX , GUCCI , GUESS , HUGO BOSS , KIPLING, LACOSTE , 
LEVI’S , MICHAEL KORS, MONCLER, NIKE , OAKLEY , PANDORA, POLO RALPH LAUREN , PRADA , SAMSONITE 
, SWATCH , SWAROVSKI, TIMBERLAND , TOD’S, TOMMY HILFIGER,   VANS, ZWILLING ฯลฯ 

กลางวนั        อสิระรับประทานอาหารกลางวนั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช็อปป้ิงของท่าน  
15.00 น.      น าท่านเดินทางไปยงัน าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบราทสิลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง 
                    แม่น ้าดานูบ น าท่านข้ึนชมววิสวยบนปราสาทบราทสิลาวา  ก่อนน าท่านเดินเล่นถ่ายรูปในเขตเมืองเก่า 
ค ่า         รับประทานอาหาร ณ.ภัตตาคารจีน 

น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่            บราทสิลาวา - ฮัลสตัดด์(ออสเตรีย)   - ลนิซ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศออสเตรีย ผา่นทศันียภาพอนัสวยงาม บรรยากาศไม่แพส้วติเซอร์แลนด ์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมและเก็บภาพสวยๆของ เมืองฮัลสตัดด์ เมืองริมทะเลสาบฮลัสตดัด ์ท่ีสวยงามและไดรั้บการบนัทึกจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลก ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปไปตามถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดชมววิท่ี
สวยงาม เดินเล่นเลือกซ้ือของท่ีระลึก หรือมีเวลาใหท้่านไดจิ้บกาแฟริมเลค 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลนิซ์ อีกหน่ึงเมืองใหญ่ของออสเตรีย ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าท่านสู่ยา่นจตุัรัส
เมืองเก่าท่ีมีความสวยงามดว้ยศิลปะแบบบารอคไม่ดอ้ยไปกวา่เมืองอ่ืนของออสเตรีย  

 ค ่า         รับประทานอาหาร ณ.ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม STEINGENBERGER หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่ห้า         ลนิซ์– เชสกี ้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)– กรุงปราก 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่สาธารณรัฐเช็ค ดินแดนแห่งอารยธรรมโบฮีเมียน เพื่อเดินทางไปยงั 
เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ ตวัเมืองตั้งอยูบ่นคุง้แม่น ้าวลัตาวา่ อนัเป็น
ปรากฏการธรรมชาติท่ีใชป้กป้องเมือง ท่ีเป็นเมืองโบราณในยคุกลาง บา้นเรือนแต่ละหลงัตกแต่งอยา่งมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีสีสันสวยงามเหมือนสีลูกกวาด นอกจากน้ี เมืองเชสก้ี คลุมลอฟยงัไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลกดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทครุมลอฟ ท่ีตั้งอยุบ่นเนินเขา ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 ส่ิงท่ีท าให้
ปราสาทโดนเด่นคือหอคอยทรงกลม(ROUND TOWER) ท่ีสร้างข้ึนจากหินอ่อนสีชมพู มีกล่ินอายของศิลปะ
แบบไบเซนน์ทาย ท่ีทองเห็นไดจ้ากทัว่เมือง ใหท้่านไดช้มววิของเมืองแบบพาโนรามาจากบริเวณระเบียงทา้ย
ปราสาท ท่ีๆท่านจะมองเห็นบา้นเรือนหลงัเล็กๆ คลา้ยบา้นตุก๊ตาตั้งเรียงรายอยูใ่นออ้มกอดของแม่น ้าสายเล็กๆท่ี
ไหลผา่น หลงัจากไดภ้าพประทบัใจกบัเมืองแสนสวยแห่งน้ีแลว้ 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปราก เจา้ของฉายาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งอาณาจกัร

โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ น าท่านเดินเล่นบน สะพานชาร์ลสท่ีสร้างทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14  ถือ
วา่เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงปรากท่ีนกัท่องเท่ียวจดจ าไดม้ากท่ีสุดน าท่านเดินไปท่ีเขตเมืองเก่า (OLD TOWN 
SQUARE) ท่ีตั้งของหอนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัใชง้านไดอ้ยุจ่ริง ใหท้่านเดินเล่นชมบรรยากาศ
อนัสวยงามบริเวณจตุัรัสท่ีมีร้านคา้แบรนดเ์นม-ร้านเคร่ืองแกว้–ร้านขายของท่ีระลึก-ร้านอาหารมากมายใหท้่านได้
เลือกรับประทาน 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า เพ่ือให้ท่านมีเวลาเดินเล่นช้อปป้ิง ชมเมืองมากขึน้ 
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก         กรุงปราก – ชมเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านไปยงับริเวณ HRADCANY PRAGUE  หรือ เขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตทีต่ั้งของพระราชวงัหลวงแห่ง

กษัตริย์โบฮีเมีย ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี 
ของสาธารณรัฐเช็ค น าท่านเดินชมบรเวณโดยรอบ ถ่ายรูปกบัทหารรักษาการณ์ ถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ของมหา
วหิารเซนต์วตุิสท่ีสวยงามดว้ยศิลปะแบบโกธิค และเก็บภาพววิอนัสวยงามของกรุงปราก จากจุดชมววิบนปราสาท 
มีเวลาสบายๆไม่เร่งรีบ 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินวาคลาฟ ฮาเวล  กรุงปราก เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร ตรวจ
หนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

15.15 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที ่EK-140 / EK-376 (บริการอาหารเยน็และอาหารเชา้บนเคร่ือง / พกั
เปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ) 

 
 



 

วนัทีเ่จ็ด         กรุงเทพฯ 

12.35 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*********************************************** 

 

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมีผลกบัการ
เดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรับจ านวนผู้เดนิทางขั้นต า่ 25 ท่าน 
พกัห้องคู่ท่านละ      39,999 บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ      6,000  บาท 

*** บัตรโดยสารของการบินอมิิเรตทีเ่สนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ *** 

***  โรงแรมในยุโรปทีบ่ริษัทเลือกใช้ไม่มีห้องสามเตียง *** 
 
เง่ือนไขการจองทวัร์ 
1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. หากมีการยกเลิการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า เน่ืองจากเป็น

ทวัร์ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้  (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ ามนั) ให้กบัสายการ
บินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะท าการยื่นวีซ่า ล่วงหนา้ 
1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและค่าภาษีน ้ ามนั
ท่ีปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวในกรณีท่ีสถานฑูตมีคิวให้ยื่น และตอ้งช าระค่าวีซ่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ  
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทั
ฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
โดยสารและท าการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืน 
เงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 



 

 
 
อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินเอมิเรตส์ ชั้นประหยดั  เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา // ปราค-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 มคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 

2560 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 ราคาน้ีรวมค่าวซ่ีาแลว้ 
 รวมค่าทิปคนขบัรถ-และหวัหนา้ทวัร์  
 
อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
หมายเหตุ  
* รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

* กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมีเหตุ
ท าให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการยืนยนัจากสาย
การบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้
* บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
* บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
* บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาออสเตรีย 
 

เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยย่ืนขอวซ่ีาทีส่ถานทูตออสเตรีย)  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 15 วนั 
ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิว้มือ ทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีาของสถานทูต ตามวนัและเวลานัดหมาย  

 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 

เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
o หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้   

 
** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้  

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา   
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสูติบตัร 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ย 

 
4. หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้
ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 
ชุด (ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองความเป็น
เจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท าอาชีพอสิระ ตอ้งท าจดหมายแนะน าตวัเองวา่ท าอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 



 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหากความสัมพนัธ์ไม่
สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงั

อยา่งนอ้ย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด ภายใน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนเอกสาร)  
หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า  

- กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,มารดา,พี่,นอ้ง  ท า 
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย  โดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ทีอ่อกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT 
ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชีภายใน 
1 เดือน วนันับจากวนัย่ืนเอกสาร) และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย 1. ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน 2.จดหมายระบุ
ความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย 3.เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า  

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า เป็น
ตน้ 

- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน
ครอบครัวดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะ
จดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทั้งนีเ้พ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา  
 

11. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้
สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็น



 

ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการ
งานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมช้ีแจงระบุความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
โดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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