
  

 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  
เคานเ์ตอร ์K  สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ979 
 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซ้ือสินคา้ DUTY 

FREE หรือใชบ้ริการของสนามบินสิงคโปรไ์ด ้จนถึงเวลาเรียกข้ึนเครื่อง 
วนัท่ีสอง สิงคโปร ์– มิวนิค (เยอรมนั) – เชสก้ี ครุมลอฟ (เชค) – ปราก (เชค)  

00.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิวนิค ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ328  
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

06.30 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 
น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
น าท่านเดินทางสู่เมือง เชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 263 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ชม.)  น าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก 
ซึ่งสรา้งขึ้ นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ าวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุง้น ้ า ฝั่งตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง 
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าท่ี Unesco ขึ้ นเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กับ
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  หลังจากน้ันน าคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้
สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ 



  

จากน้ันน าท่านเดินเล่นบน สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้ าวลัตาวา 
สไตล์โกธิคท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะ
ของเหล่านักบุญท่ีตั้งอยู่สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลือกซื้ อสินคา้พื้ นเมืองท่ีเรียงราย
อยู่บนตลอดแนวสะพาน จากน้ันน าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน
สมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มี
จุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชัว่โมง ใหท่้านอิสระเลือกซื้ อสินคา้ต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝากท่ีระลึก 
รวมทั้งรา้นคา้แฟชัน่ชั้นน า อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, 
Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าคณะเขา้สูท่ี่พกั DUO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต ์– ลอ่งแม่น ้าดานูบ    
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสรา้งขึ้ นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจบุนัเป็นท าเนียบ
ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิ์ตสุ (St.Vitus Cathedral) อนังาม
สงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก  ซึ่งพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ี
เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรด์ินานดท่ี์ 1 และ  
พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วน
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใชเ้ป็นท่ีประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว้เดินชมย่าน
ช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจบุนัมีรา้นขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย  น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านพรมแดน กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 323 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
สโลวกั ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกล้
กบัพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ
รฐัสภาแห่งสโลวกั  
น าเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) น าชม กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศ
ฮงัการี ซึ่งไดช้ื่อวา่เป็นเมืองท่ีทันสมยั และสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชื้ อชาติท่ี
มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้ า
ดานูบ”  ชมเมืองท่ีไดช้ื่อวา่งดงามติดอนัดบัโลก ดว้ยทัศนียภาพบนสองฝัง่แม่น ้าดานูบ  



  

น าท่าน  ลอ่งเรือแม่น ้าดานูบอนัลือช่ือ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮงัการีในช่วง 
600-800 ปีมาแลว้ท่ีตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตา
ของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร า่ลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บน
ตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวร
แห่งแรกท่ีสรา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็ก
ทุกชิ้ นท่ีใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ซุปกุลาซ) 
น าคณะเขา้สูท่ี่พกั HOTEL MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี  บูดาเปสต ์– ชมเมือง – เวียนนา – โบสถส์ตีเฟ่นส ์– ถนนคารน์ทเ์นอร ์  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชม จตัรุสัวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝัง่เปสต ์ท่ีตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรียท่ี์
สรา้งขึ้ นฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร ์น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็ม
ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้
ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจัดพิธีสวม
มงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์มทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริยท่ี์
ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตริย์ผูท้รงสรา้งส่ิงก่อสรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวง
ต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสรา้งในสไตล์นีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นท่ีสุดใน
ศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน
ประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) 
จดุชมววิเหนือเมืองบูดาเปสต ์ ท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้ าดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่ง
น้ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน  
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม
เสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้ นท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย  (ระยะทาง 
243 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเท่ียวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่ง
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วง 
ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นท่ีประทับของราช



  

ส านักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13-20 ชมตึกรัฐสภา ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วง ค.ศ. 
1873-1883 น าชมบริเวณรอบนอก โบสถส์ตีเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์
ของกรุงเวยีนนา ซึ่งพระเจา้คารล์ท่ี 6 โปรดใหส้รา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อ
ความทุกข์ยากของประชาชน จากน้ันเชิญช๊อปป้ิงสินค้าใน ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ 
(Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี้  
Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M 
ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานท่ีรา้น THE DEMEL 
รา้นเบเกอรร์ี่ และ ช๊อคโกแลตท่ีเก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ไสก้รอกเวียนนา) 
น าคณะเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN SMART HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ับสบ
วรก์ ซึ่งมีประวตัิการสรา้งมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า 
ใหส้รา้งขึ้ นใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1 ,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 
เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซึ่งไดร้ับ
การตกแต่งอย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศส  
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ ฮัลสตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 288 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชม.) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้ม
ดว้ยขุนเขาและป่าสีเขยีวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้
ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้ นท่ีมรดกโลกของ  UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 
 
 
 



  

 
 
 หลังจากน้ันเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม.)  ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง 
อมาดิอุส โมสารท์” ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าคณะเขา้สูท่ี่พกั AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก ซาลสบ์วรก์ – สวนดอกไมมิ้ราเบล – มิวนิค – จตัรุสัมาเรียน    
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตั้งอยู่บนฝั่ง

แม่น ้ าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทับถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็นศูนย์กลาง
ทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ีส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวน 
ดอกไมมิ้ราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหน่ึงในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง มนตร์กั
เพลงสวรรค ์(The Sound of Music) ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระเดินเท่ียวชมย่านเมืองเก่า เลือก
ซื้ อสินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมืองท่ีมีความสวยงามรวมทั้ งมีรา้นค้าสินคา้แฟชั ่น
มากมาย 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่  กรุงมิวนิค (Munich) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนี 

(ระยะทาง 147 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) น าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง ชม
ประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรือนและพิพิธภณัฑต์่างๆท่ีเรียงรายอยู่บนถนนอนัสวยงาม ถนน
แม็กซิมิลเล่ียน โอเปร่าเฮา้ซ ์และ เขตพระราชวงัเก่า    
น าท่านชม จตัรุสัมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ีสูงตั้ง
ตระหงา่นกลางจตัุรัสมาตั้งแต่ปี 1638  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขอบคุณเซนตแ์มรี่ นักบุญแห่งแควน้
บาวาเรียท่ีช่วยใหม้ิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทัพสวีเดน น าท่านชม ศาลาว่า
การเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูรอ้นจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้
ระบ า เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวทัว่โลก ชมย่านการคา้โดยรอบ มาเรียนพลัส ทั้งรา้นคา้
พื้ นเมือง และตลาดสินคา้ทางการเกษตร 



  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมนั) 
น าคณะเขา้สูท่ี่พกั NH HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ สนามบินมิวนิค – สนามบินสิงคโปร ์  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.30 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เท่ียวบินท่ี SQ327 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 
วนัท่ีแปด สนามบินสิงคโปร ์- สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ   
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์รอเปลี่ยนเท่ียวบินและชอ๊ปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 
09.45 น. ออกเดินทางสูสุ่วรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เท่ียวบินท่ี SQ972      

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

*************************************** 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 
ตัว๋ 

11 – 18 เมษายน 2561 57,999 57,999 56,999 10,000 39,999 
25 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 51,999 51,999 50,999 9,000 33,999 
12 – 19 พฤษภาคม 2561 51,999 51,999 50,999 9,000 33,999 

 
**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น** 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้ ยื่นสถานทูตออสเตรีย** 
 
 



  

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 30 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิม่เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหอ้งพกั 



  

     2.   โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร/ทรปิ/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ยูโร/ทรปิ/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียม+คา่บริการยื่นวีซ่าเชงเกน้(คา่วีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัท่ีสแกนน้ิว) 
 
เง่ือนไขการช าระคา่บริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 



  

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด
อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไขการคืนเงนิค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ
แลว้ ***ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงนิค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า
เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า
หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง
บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
6. ในกรณีท่ีลูกคา้ยื่นวซี่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวซี่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั



  

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง
บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า
น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซี่มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง  ทั้งน้ี บริษัทจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของ
นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏวิตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการ
เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วซี่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะ
ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั
ปฏบิตัิเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้อง
เครื่องบินเท่าน้ัน  
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  
 
 



  

 
1. หนงัสือเดินทางเลม่ปัจจบุนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบบัจริง มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งไม่ต า่กวา่ 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  
จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้ นสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า 
(มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบ
จดทะเบียนการคา้ 

• กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ท่ีอยู ่
และเบอรต์ิดต่ออย่างชดัเจน 

• กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

• กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการ
บ านาญ 

• กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าท่ีการ
งานเป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  
(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนันดัยื่นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท
เป็นปัจจุบนัไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีนดัย่ืนวีซ่า  
***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหนา้ท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 
7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 
8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 20 ปีบริบูรณ)์ 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (ออสเตรีย) 



  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 
หรือเดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา 
(ระบุชื่อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 
(ระบุชื่อมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

• ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

• ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 
 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  
(เกี่ยวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

• หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจริง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียื่นวซี่า (สะกด

ช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท
เป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเลม่เดียวกนัเท่านั้น*** 

• เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าออสเตรีย เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

• หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวีซ่ากบัทางศูนยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าออสเตรียแลว้ ทางสถานทูต

ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า

กรณีใดๆ ก็ตาม ดงันั้นหากท่านมีความจ  าเป็นในการใชเ้ลม่เพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์



  

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า และสถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่า 

แผนทีก่ารเดินทางเพื่อการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 
สถานท่ียื่นค ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่า VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสีลม 

    ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรบัรอง แต่ทางศูนยย์ื่นวซี่าไม่มีบริการประทับตรา   
          ท่ีจอดรถฟรี 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ออสเตรีย 
!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าส่งก่อนหรือพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยื่นวีซ่า !!! 
 

1. ช่ือ-นามสกุลปัจจบุนั ................................................................................................................... 
2. ช่ือ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 
3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หมา้ย        แยกกนัอยู่ 
6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 
7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 
 วัันท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 
8. ท่ีอยูปั่จจบุนั(ท่ีพกัอาศยัอยูจ่ริง)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 
9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล์์........................................................... 
10. อาชีพปัจจบุนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 
11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และท่ีอยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 
 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 
12. วซี่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 
 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 
 ตวัผูส้มคัรเอง 
 มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพันธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนทีสุ่ด  
เพือ่ผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

 
ล การพิจารณาอนมุติัวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง

ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดินทางเทา่นัน้ 


