
 

 
 

 

    8 วัน 5 คืน Romantic East Europe   
 

 

 
 

 

เวียนนา – บราติสลาวา –  บูดาเปสก – ลองเรือแมน้ําดานูบ - กราซ  
 ลูบลิจานา – ถ้าํโพสทอยนา - ฮลัลสตัท – ซาลบวรก  
 เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน – พานดอรฟ เอาเลท 

 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
ราคาเริ่มตน... 59,900 บาท 

(ไมรวมคาวีซา) 
ราคา 59,900 บาท: 24 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61, 1-8 ธ.ค. 61  

(สัมผัสบรรยากาศคริสตมาส มารเกต) 

ราคา 65,900 บาท: 29 ธ.ค. 61 – 5 ม.ค. 62 (ปใหม) 

TOUR CODE: AZBROS08 



 

 
 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพ  

23.30 น.  พบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรสายการบินอีวีเอ แอร (BR)  แถว R ประตูทางเขาที่ 8 อาคาร

ผูโดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

วันที่สอง เวียนนา – บราติสลาวา – บูดาเปสต - ลองเรือแมน้ําดานูบ  

02.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียดวยเที่ยวบิน BR61 (ใชเวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง)                    

ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ํา และอาหารเชา ระหวางเที่ยวบินสูกรุงเวียนนา  

08.25 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 นําทานเขาชมเมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทางประมาณ 80 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ                          

1.15 ชั่วโมง)  เมืองหลวงแหงเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดตอกับ 2 ประเทศ นั่นคือ ประเทศออสเตรียและ

ประเทศฮังการี และในปจจุบันบราติสลาวาเปนศูนยกลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของ              

สโลวาเกีย อีกทั้งยังมีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม โดยเฉพาะกลุมอาคารยุคกลางและอาคาร               

ศตวรรษที่ 20 ที่ยังคงสามารถพบเห็นไดเปนจํานวนมากในเขตยานเมืองเกาบราติสลาวา นําทานถายรูปกับ

ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปราสาทนี้เปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบน              

เนินเขาร็อกกี้ฮิลล ริมฝงแมน้ําดานูบสรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหมเสียหาย จากนั้น

มีการกอสรางเรื่อยมา และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในป 1956-1964 ซึ่งทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม

ของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงนี้ 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองบูดาเปสก (Budapest) (ระยะทางประมาณ 201 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ                      

2.30 ชั่วโมง) นครหลวงของประเทศฮังการีที่รวมเอาสองเมืองเขาดวยกัน คือเมือง "บูดา" กับเมือง "เปสต" 

รวมกันเมื่อป 1873 บูดาเปสตนั้นไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนไดรับสมญานามวา 

“บูดาเปสต ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ดวยเพราะทัศนียภาพบนสองฝงแมน้ําดานูบ (Danube) หรือท่ีคนฮัง

กาเรียนเรียกขานวา ดูนา (Duna) เปนแมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานกลางเมือง นําทานชม ปอมชาวประมง 

(Fishermen's Bastin) สรางขึ้นตั้งแตปค.ศ.1905 เพื่อเปนอนุสรณสถานไวรําลึกถึงความกลาหาญของ

ชาวประมงผูเสียสละชีวิตปกปองบานเมือง ในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน เมื่อป 1241 - 1242 โดย

ที่นี่นับเปนจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง นําทานถายรูปคูกับ มหาวิหารแมททิอัส 

(MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกที่ไดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก มีอายุกวา 700 ป ซึ่งมีความสวยงาม

ดวยหลังคาสลับสีแบบสถาปตยกรรมนีโอ-โกธิค ดานในประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอก



 

 
 

เลาเรื่องราวทางศาสนา ดานนอกมีอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่ 1 เปนอนุสาวรียพระบรมรูปทรงมาผลงาน

ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 โบสถนี้เคยใชจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อ

โบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทธิอัส ซึ่งพระองคทรงเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค

ถือวาเปนสมัยฟนฟูศิลปวิทยาอยางแทจริงสําคัญ นําทานเดินทางสูจตุรัสฮีโร (Hero Square) จตุรัสที่สําคัญ

ในเมืองบูดาเปสต ที่ใชจัดงานสําคัญอยูเสมอ อันมีรูปปนเปนสัญลักษณซึ่งมีทั้งเจ็ดคนที่เปนหัวหนาของชาว

ฮังการี และผูนําประเทศฮังการีคนอื่นๆ จากนั้นอิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจ นําทานลองเรือชมแมน้ํา

ดานูบ ชมความงามของทิวทัศน และสถาปตยกรรมอันสวยงามของสองฝงแมน้ําดานูบในชวง 600 -800 ป 

อาทิ อาคารรัฐสภา อันงดงามตามสถาปตยกรรมแบบโกธิก ที่มียอดสูงถึง 365 ยอด  สะพานเชน สะพาน

เหล็กถาวรแหงแรกที่สรางขึ้นโดยวิศวกรชาวอังกฤษ William Tierney Clark เพื่อขามแมน้ําดานูบ          
             

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Mercure Budapest City Center **** หรือเทียบเทา  
 

วันที่สาม   กราซ – ลูบลิจานา 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองกราซ (Graz) (ระยะทางประมาณ 346 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)              

เมืองใหญที่สุดเปนอันดับ  2 ของประเทศออสเตรียตั้งอยูริมแมน้ําเมอร (Mur River) และเปนศูนยกลางของ

สถาปตยกรรมตางๆจากทุกสมัยทั้งโกธิค เรเนซองก และบารอกจึงทําใหองคกรยูเนสโกประกาศใหเปน             

เมืองมรดกโลกในปค.ศ. 1999 และยังเปนเมืองหลวงดานวัฒนธรรมของยุโรปในปค.ศ. 2003  
 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย นําทานถายรูปคูกับ มูรินเซล (Murinsel) เกาะลอยที่ตั้งอยูกลางแมน้ําเมอร ซึ่งมีลักษณะคลายรูปเปลือกหอย 

มีสะพานเชื่อจากสองฝงแมน้ํา และมีรานอาหารใหนักทองเที่ยวหรือชาวเมืองไปพักผอน และทํากิจกรรม 

ดังนั้นเกาลอยแหงนี้ยังถือเปนแลนดมารกที่สําคัญของเมืองกราซอีกแหงนึงในปจจุบัน นําทานถายรูปคูกับหอ

นาฬิกาเกาแก (Uhrturm) ที่ต้ังอยูบน Schlossberg หรือ Castle Hill สัญลักษณประจําเมืองกราซ และถือวา

เปนแลนมารคสําคัญของเมือง นอกจากนี้ยังมีปอมปนใหญ บอน้ํารอน และอื่นๆที่สามารถบอกเลาเรื่องราว

ทางประวัติศาสตรในยุคกลางแกนักทองเที่ยวและผูมาเยือนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังเปนจุดชมวิวที่

สามารถเห็นเมืองกราซไดแบบพาโนรามาอีกดวย นําทานเดินทางสูเมืองลูบลิจานา (Ljubljana) (ระยะทาง 

193 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2. 30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย ที่มีสถาปตยกรรมแบบ

ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบโบราณและสถาปตยกรรมแบบบารอก  

 



 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Austria Trend Hotel Ljubljana **** หรือเทียบเทา  (พักคางคืนที่ 1) 
 

 

 

วันที่สี ่ ถ้ําโพสทอยนา – ลูบลิจานา 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเขาชมถ้ําโพสทอยนา (Postojna Cave) (ระยะทางประมาณ 53 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)             ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของเมืองโพสทอยนา (Postojna) เปนถ้ําที่เปดใหบริการมากวา 188 ป นํา 

ถ้ําที่สวยที่สุดในยุโรป ซึ่งมีอายุเกาแกกวา 2 ลานป เปนถ้ําที่มีความยาวถึง 27 กิโลเมตร ซึ่งไดเปดใหบริการ

ในป 1884 อุณหภูมิภายในถ้ําโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ภายในถ้ํามีลําธาร เขื่อนเก็บน้ําใตดิน ชมหิน

งอกหินยอยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ้ํายังมีหองตางๆ มากมาย ลดหลั่นเปน

ชั้นๆ ซึ่งทานจะไดชมความงามอันยิ่งใหญภายในถ้ําแหงนี้ ที่ธรรมชาติไดสรรสรางมานานกวาลานป ผาน

หลายยุคสมัยและเคยใชเปนที่พํานักของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เห็นไดจากรองรอยการสราง

สะพานเชื่อมภายในถ้ํา จากนั้นนําทานชมความแปลกของ ปลามนุษย (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็กที่อาศัยอยูในถ้ําโพสทอยนา ผิวสีเนื้อคลายมนุษย ลําตัวยาวคลายงู มีแขนและขา ถูกคนพบครั้ง

แรกเมื่อป ค.ศ.1768 และอาศัยอยูในทีม่ืด 
 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย นําทานชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) อันเปนสัญลักษณของเมืองซึ่งเปนสัญลักษณของพลัง ความกลา

หาญ และความยิ่งใหญ นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารเซนตนิโคลัส  (St. Nicholas Cathedral) มหาวิหาร

ประจําเมืองที่ถูกสรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค และสถาปตยกรรมแบบบารอก มีลักษณะเดนอยูที่

หอคอยคู             และโดมสีเขียวที่ตั้งเดนเปนสงา อยูที่จัตุรัสของเมือง นําทานเขาชมปราสาทลูบลิจานา 

(Ljubljana Castle) ปราสาทที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 11 เพื่อใชเปนปอมปราการ ปราสาท และสถาน

กักขังนักโทษการเมือง ซึ่งตัวปราสาทนั้นผสมผสานกันระหวางศิลปะยุคกลาง และสถาปตยกรรมแบบบารอก 

ปจจุบันปราสาทเปรียบเสมือนสัญลักษณของเมือง อีกทั้งยังเปนแหลงรวบรวมประวัติศาสตรอันยาวนานของ

ชาวสโลเวเนียน   
 

ค่ํา         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Austria Trend Hotel Ljubljana **** หรือเทียบเทา  (พักคางคืนที่ 2) 
 

วันที่หา ฮัลลสตัท – ซาลบวรก  
 



 

 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

                      นําทานเดินทางสูเมืองฮัลลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 223 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง

ทองเที่ยวขนาดเล็กที่เต็มไปดวยบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก และทิวทัศนอันสวยงาม ซึ่งตั้งอยูทางฝง

ตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลสตัท และถูกหอมลอมดวยภูเขาอันสูงชัน ใหอิสระแกทานในการเดินเยี่ยม

ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย เมืองซาลบวรก (Salzburg) (ระยะทาง 217 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมือง

ทองเที่ยวที่โดงดังที่สุดในประเทศออสเตรีย ที่รายลอมไปดวยทิวทัศนที่สวยงามและบรรยากาศอันโรแมนติ

กของเทือกเขาแอลป และแมน้ําซาลซา และเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรเพลงชื่อกองโลก The Sound of 

Music นําทานชมและถายรูปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนที่ตั้งอยูในเขตพระราชวัง มิราเบลที่

ตกแตงดวยพันธุไมหลากหลายพันธุ และตกแตงไดอยางสวยงาม จึงทําใหเปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยว 

นําทานแวะถายรูปคูกับบานของโมสารท ศิลปนและนักประพันธเพลงคลาสสิคชื่อกองโลก จากนั้นใหอิสระแก

ทานไดเดินเที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย   
 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Austria Trend Hotel Salzburg West **** หรือเทียบเทา  
 

วันที่หก เวียนนา -   
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

                      นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทางประมาณ 296 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.15 

ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และนครหลวงแหงดนตรีที่แฝงไวดวยความโรแมนติกและศิลปอัน

เกาแกที่มีอายุกวา 1,000 ป เปนนครที่มีความทันสมัยแตแฝงเรนอยูภายใตสถาปตยกรรมคลาสสิคอัน

ทรงคุณคา ตั้งอยูทางตอนกลางของสหภาพยุโรปและเชื่อมตออารยธรรมระหวางยุโรปตะวันออกและยุโรป

ตะวันตก อีกทั้งยังมีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศ ไดแก เยอรมัน สาธารณรัฐเชก ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี 

สวิสเซอรแลนด                     และลิคเทนสไตน 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย นําทานถายรูปคูกับพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวของราชวงคฮับสบูรกซึ่ง

ตั้งอยูใจกลางกรุงเวียนนา ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปจจุบันเปนที่ทํางานของประธานาธิบดีประเทศ

ออสเตรีย                 นําทานแวะถายรูปคูกับมหาวิหารเซนตสตีเฟน (St. Stephen Cathedral) มหาวิหาร



 

 
 

สไตลโรมาเนสกและโกธิก สรางขึ้นในปค.ศ. 1147 เปนโบสถที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในงานสําคัญ

ตางๆใหกับราชวงคฮับสบูรก และประเทศออสเตรีย จากนั้นอิสระแกทานไดเลือกซื้อสินคาและของฝากยาน

ถนนคนเดินคารทเนอรสตรีท (Kartner Street) ที่มีนักทองเที่ยวนิยมมานั่งจิบกาแฟตนตํารับแทๆ และชิมชัด

เกอรเคกอันเลื่องชื่อ 
 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Austria Trend Hotel Doppio **** หรือเทียบเทา  
 
 

วันที่เจ็ด เวียนนา  

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

                      นําทานเขาชม พระราชวังเชิงบรุนน (Schoenbrunn Palace) ซึ่งสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยกษัตริย

แหงราชวงคฮับสเบิรก ทรงสรางพระราชวังหลังนี้ใหมีความหรูหรา และงดงามไมแพพระราชวังใดบนโลก 

นอกจากนี้ยังเคยเปนที่ประทับของพระนางมาเรีย เทเรซา จากนั้นนําทานชมหองภายในพระราชวังกวา 20 

หอง จาก 1,441 หอง อาทิ หองทรงงาน หองบรรทม หองไชนีส หองมิลเลี่ยน เปนตน ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ

ของราชวงศฮับสบูรก  
 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกของทานในการเลือกซื้อสินคา 
 

บาย นําทานเดินทางสูพานดอรฟ เอาเลท (Pandorf Outlet) ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับสินคาชั้นนํา ไมวาจะเปน

เสื้อผาแฟชั่น และสินคาแบรนดเนมชั้นนําไมวาจะเปน Gucci, Prada และแบรนดดังอื่นๆอีกมากมาย จากนั้น

ใหอิสระแกทานไดเลือกซื้อของตามอัธยาศัย 
 

15.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินกรุงเวียนนา เพื่อทําการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund) 

18.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ BR62 (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 10.10 ชั่วโมง) 
 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

10.30 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

      

 

 
 

 

 



 

 
 

 

8 วัน 5 คนื Romantic East Europe 
 

อัตราคาบริการ  (บาท) 24 พ.ย. – 1 ธ.ค.,  1-8 

ธ.ค.   

29 ธ.ค. 61 – 5 ม.ค. 62  

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 
ทาน 

59,900 65,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 7 - 11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 

ทาน (เสริมเตียง) 

56,900 62,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 - 6 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 
ทาน (ไมเสริมเตียง) 

53,900 59,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(ไมเสริมเตียง) 

โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

พักเดี่ยวทานละ 6,500 6,500 

ราคาที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชําระเพิ่มจาก

ราคาทัวรเริ่มตนที่ทานละ 
(BKK-VIE//VIE-BKK) 

75,000 75,000 

ราคาทัวรไมรวมตั๋ว (Land Only) 

(BKK-VIE//VIE-BKK) 

39.900 45,900 

คาวีซาเชงเกนประเทศออสเตรียทานละ ประมาณ 3,000 

หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2561) 

 ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยันเทานั้น  

 หากคณะเดินทาไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเพิ่มทานละ 3,000 บาท 
 

โปรแกรมทองเที่ยว Romantic East Europe (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนกัทองเที่ยวโดยสายการบินอีวีเอแอร (BR) (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 30 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน,คาภาษีน้ํามัน,คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 

บาท กรมธรรมนั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

หมายเหตุ: หากทานตองการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุมครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ

ลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารที่เจาหนาที่

ฝายขายไดจัดสงให  



 

 
 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2ทาน หรอื 3 ทาน 

  คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว (หมายเหตุ *รถใชได 12 ชั่วโมง/วัน), คาเขาชม

สถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 เจาหนาที่ (ผูนําเที่ยวไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาทิปพนักงานยกกระเปาเดินทางและสัมภาระประจําโรงแรม (เพื่อปองกันการสูญหาย ควรดูแลกระเปาดวยตัวทาน

เอง) 

 คาวีซาเชงเกน ประเทศออสเตรีย 

 คาทิปพนักงานขับรถ และผูนําเที่ยวไทย 

 คาทิปหัวหนาทัวร  

 น้ําด่ืมบนรถ 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ คาเคร่ืองดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆท่ีไมไดระบุ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เงือ่นไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจํา งวดท่ี 1: สํารองที่นั่งจาย 30,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนั

กรุปเดินทาง 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระคาบริการสวนที่เหลือ งวดที่ 2: ชําระสวนที่เหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฎิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง จะตองสงแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงการ

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ ผูมีชื่อในเอกสารการจอง 

จะตองสงแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน



 

 
 

คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการ

ตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว (หากไมไดมีการยื่นวีซา

ลวงหนา) (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาวีซา (ถามี)  (สงกรานต-ปใหม 44-59 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 20-43 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หักคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 

 ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการย่ืนเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 ทาน 
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา – ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด

ใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่

จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางไดทางเรายินดีท่ีจะ

ใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนา ชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทาง

ใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา หรือกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่เปนฝายสงขอมูลมาผิดพลาดเองใหกับ

ทางบริษัทเรา 



 

 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง กับ สถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของบรษิัท เชนภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย 

หรือความเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน แตมีเอกสารลงนามโดย

ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
 

 

 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปด

หองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 8 

กก.  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานมีขอจํากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนากับเจาหนาที่ฝายขาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสาย              

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึง

และรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด  

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง

เงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิ เสธหรือสละสิทธิ์  ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให  ยกเวนทานไดทําการตกลง                              

หรือแจงใหทราบ กอนเดินทางลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ ยกเวนกรณีฉุกเฉิน 



 

 
 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน

ชําระมาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           

เขาเมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ             

หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของทานมีบุคคลดังตอไปนี้รวมเดินทาง ทางคณะญาติจะตองดูแลและชวยเหลือดวยตนเอง 

1. บุคคลที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 

2.  ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร ไมเทา หรือ เครื่องมือตางๆในการพยุงตัว 

3. เด็กที่มี่อายุไมระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

(เนื่องจากหัวหนาทัวร อาจจะดูแลบุคคลดังกลาวขางตนไดไมทั่วถึง) 
 

ตั๋วเครื่องบิน  

การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ

ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทานั้น (ในกรณีที่ต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

หมายเหตุ: หากทานเดินทางจากตางจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจงเจาหนาที่ฝายขายกอน

เพื่อไดรับเอกสารยืนยันวากรุปทัวรนั้น สามารถออกเดินทางได กอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล 

หากทานเปนสมาชิกสะสมไมลของกลุมพันธมิตรสตารอัลไลแอนซ (Star Alliance) ทานไมสามารถสะสมไมลกับสายการ

บินออสเตรียนแอรได อาทิเชน รอยัล ออคิดพลัส และไมลสแอนดสไมล เปนตน   
 

โรงแรมและหอง  

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3ทาน/ 3เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน  ซึ่ง

อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น 



 

 
 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่

เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได 

และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของ

สายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวาง  

( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา

มาตราฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจาย

ในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครือ่งบิน (Hand carry) 
 

สถานท่ีเขาชม 

 โปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นปดทําการ 

หรือปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงินคาเขาชมตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรม



 

 
 

เพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาว แตเหตุมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทาน

ไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทานเนื่องจากไดชําระคาเขาชมไปแลว 
 

การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย (Lost) 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปา

จริง ทั้งนี้จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดังนั้นจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ

จะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนัก

กระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบ

ใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้น

ทานตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 
 

 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจํา ทางบริษัทถือวาทาน

ไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไวขางตนแลว 
 

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซาเชงเกน ประเทศออสเตรีย 

         (ระยะเวลาการพิจารณาวีซาประมาณ 15 วันทําการ) 
1. หนังสือเดินทางจะตองมีอายุใชงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป 

2. รูปถายขนาด 45 มม x 35 มม ความยาวของใบหนาเล็กสุด 32 มม. และใหญที่สุด 36 มม จํานวน 2 ใบ 

พื้นฉากหลัง           สีขาว หามมีเงา หามสวมแวนสายตา และจอตองมีความคมชัด และถายไวไมเกิน 6 
เดือน 

 



 

 
 

ตัวอยางรูปที่ใชในการยื่นวีซา 
 

 
 

3. สําเนาทะเบียนบาน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 
4. สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) 

5. หลักฐานการทํางาน 

 หากทานเปนเจาของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อของทานในคณะกรรมการ
บริษัท (หนังสือตองออกไมเกิน 3 เดือน กอนวันไปยื่นวีซา) 

 หากทานเปนเจาของรานคา – สําเนาจดทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อทานเปนเจาของรานคา 

 หากทานเปนพนักงานบริษัท – ตองใหทางนายจางหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน 

ที่ระบุตําแหนง ระยะเวลาการจางงาน และเงินเดือน พิมพเปนภาษาอังกฤษ (จะตองออก
หนังสืออไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา) 

 หากทานเปนขาราชการ – ตองขอหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานของทาน พิมพเปน
ภาษาอังกฤษ (จะตองออกหนังสืออไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา) 

 หากทานเปนเจาของกิจการที่ไมการจดทะเบียน – จะตองทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพเปน
ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเชน สําเนาการเชาพื้นที่ เปนตน (บางกรณี
กรุณาติดตอเจาหนาที่ แผนกวีซา เพื่อขอคําปรีกษากอนการยื่นวีซา) 

 



 

 
 

 

กรณีเด็กที่มีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ จะตองเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

1. สําเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวาขณะน้ันกําลังศีกษาอยูชั้นใด 

3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไมไดเดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผูอื่นที่มิใชบิดามารดา จะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขต
หรืออําเภอเทานั้น และใหระบุวาเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และระบุวามารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และระบุวาบิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

 
6. หลักฐานการเงิน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุวา To whom it may concern (ซึ่งไมระบุ
สถานทูต)พรอมชื่อเจาของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใชฉบับจริงในการยื่นเทานั้น ซึ่งตองทํา

กอนการยื่นวีซาอยางนอย 15 วัน 

 สําเนาบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดกอนหนาวันนัดยื่นวีซาอยางนอย 15 วัน สมมุติวาทานมีคิวยื่นวีซา 7 ธันวาคม 

ทานจะตองมียอดการปรับสมุดครั้งลาสุด ในวันที่ 23 พฤศจิกายนเปนครั้งสุดทาย 

กรณีบัญชีฝากประจํา 

 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะตองมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แตทานตอง

แนบบัญชี                ออมทรัพยมาดวย 
การรับรองการเงิน 

จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดดานบน ตองระบุชื่อเจาเของบัญชี และตอง

ระบุชื่อผูถูกรับรองในจดหมายดวย  

 หากเปนครอบครัวเดียวกัน ทานจะตองแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธของเจาของบัญชีและ
ตัวทาน อาทิ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เปนตน 

 หากเปนนายจางรับรองการเงินใหลูกจาง กรุณาใหธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจาง 
และชื่อลูกจางท่ีนายจางรับรองคาใชจายให 

หมายเหตุ:  

 ยอดเงินจะตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน สําหรับบัญชีออมทรัพยตองมี
การเดินบัญชีอยางสม่ําเสมอ 



 

 
 

 หากบัญชีของทานมีการเดินบัญชีไมตอเนื่องจะตองใช สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่
ออกโดยธนาคารทุกกรณ ี

 สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 
 

7. ทางบริษัทขอความรวมมือทุกทานไปสัมภาษณ และสแกนน้ิวตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะ                       

สงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซา  
8. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการ

ยกเลิกวีซา                                      ของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะมีการบันทึก

ในนามบริษัทเพื่อเปนการเก็บสถิติ 
9. ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาใหกับผูสมัครทุกกรณี  

 

 


