
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวก

ตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์

เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั - เมอืงเชสกี� ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมอืงปราก - ย่าน

ชา่งทองโบราณ - สะพานชารล์ - ประตเูมอืงเกา่ - ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ - หอนาฬกิาดาราศาสตร ์             (-/L/-) 

00.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ Thai 

Airways เที�ยวบนิที� TG924 (เที�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** 



 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี� ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาท)ี ประเทศสาธารณรฐั

เช็ก (Czech Republic) ตน้แบบเมอืงในฝัน น่ารัก อบอุ่น อบอวลไปดว้ยมนตข์ลัง ที�เมอืงทั �งเมอืงมสีถาปัตยกรรมแบบโกธคิเรเน

สซองและบาร็อค จนไดฉ้ายาวา่เป็นไขม่กุแหง่โบฮเีมยีน 

นําท่าน ผา่นชม ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกซึ�งสรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราสาทที�ใหญ่

เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ�งตั �งอยู่รมิฝั�งแม่นํ�าวอลตาวา (Valtawa River) ตรง

บรเิวณคุง้นํ�า ฝั�งตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงเก่าที�

เป็นพื�นที�มรดกโลกขององคก์รสหประชาชาต ิหรอื Unesco Cultural-Historical Heritage  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตี

เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึ�งปัจจุบันมรีา้นขายของที�ระลกึ จําหน่ายอยูม่ากมาย   

นําท่านเดินทางสู่ สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นํ� าวัลตาวา สไตล์โกธิคที�สรา้งขึ�นตั �งแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที� 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที� 4 ชมรปูปั�นโลหะของเหล่านักบญุที�ตั �งอยู่สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลอืกซื�อสนิคา้

พื�นเมอืงที�เรยีงรายอยูต่ลอดแนวสะพาน  

นําทา่นเดนิทางสู ่ประตเูมอืงเกา่ (Powder Gate) ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town 

Hall) ที�สรา้งมาตั �งแต่ปี ค.ศ.1338 เป็นที�ตั �งของ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�สวยงามและยังตบีอกเวลา

ทกุๆชั�วโมง อสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ตา่งๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มทีั �งสนิคา้ของฝาก ของที�ระลกึ รวมทั �งรา้นคา้แฟชั�นชั �นนํา แบ

รนดเ์นม อาท ิเชน่ Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ  

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Best Western Amedia Praha , Prague , Czech Republic หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที�สาม เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวหิาร เซนตว์ติสั - พระราชวงัหลวง - เมอืงบราตสิลาวา่ ประ

เทศสโลวาเกยี                                                                            (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ถ่ายรปูเป็นที�ระลกึ กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ�นอยู่บนเนินเขาตั �งแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที� 9 ในสมัย

เจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึ�งปัจจุบันเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั �งแต่ปี ค.ศ.1918 ผา่นชม มหาวหิารเซนตว์ติสั 

(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที� 14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที�ใหญท่ี�สดุใน

ประเทศ ซึ�งพระเจา้ชารล์ที� 4 โปรดใหส้รา้งขึ�นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที�เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที� 

4 , พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี� 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลี�ยนที� 2 เป็นตน้ ผา่นชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที�เป็นหนึ�งในสว่น

ที�เกา่แกท่ี�สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั �งหลาย 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาท)ี ซึ�งเป็นเมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่

ที�สดุของ ประเทศสโลวาเกยี (Slovakia) หรอื สโลวัก ตั �งอยูร่มิฝั�งแมนํ่�าดานูบ ที�บรเิวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ี

และใกลก้ับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Vienna House Easy Bratislava , Bratislava , Slovakia หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที�ส ี� เมอืงบราตสิลาวา่ ประเทศสโลวาเกยี - รฐัสภาแหง่สโลวกั - โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ - ปราสาทบราตสิลาวา - เมอืงบูดาเปสต ์

ประเทศฮงัการ ี- จตัุรสัวรีบุรษุ - เนนิเขา แหง่ปราสาท - พระราชวงัโบราณ - โบสถแ์มทเธยีส - อนุสาวรยีข์องพระเจา้สตี

เฟ่นที� 1 - ป้อมชาวประมง - ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมน่ํ �าดานบู - อาคารรฐัสภา             (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ผ่านชม บรรยากาศของเมืองบราตสิลาวา ซึ�งเป็นที�ตั �งของ รฐัสภาแหง่สโลวกั (Parliament of Slovakia) ผ่านชม 

โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ (St. Martin's Church) , ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์(Budapest) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี

(Hungary) ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงที�ทันสมัย และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชื�อชาตทิี�มอีารยธรรมรุง่เรอืงมานานกวา่พัน

ปีจนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํ�าดานูบ”  ผ่านชม จตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั� งเปสต์ ที�ตั �งของ 

Millenary Monument อนุสาวรยีท์ี�สรา้งขึ�นฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื�นเมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางขึ�นสู ่เนนิเขา แหง่ปราสาท (Castle Hill) ซึ�งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา่ ผา่นชม พระราชวงั

โบราณ (Old Palace) , โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่น

ที�สดุในศตวรรษที� 15 ซึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื�อโบสถม์าจากชื�อกษัตรยิแ์มทเธยีส ซึ�ง

เป็นกษัตรยิท์ี�ทรงพระปรชีาสามารถมาก และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ�งกอ่สรา้งที�งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆอกีมากมาย ถัดจากโบสถ์

เป็น อนสุาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที� 1 (Statue of St Stephen) พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 

11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนอืเมอืงบดูาเปสตท์ี�ทา่นสามารถชมความงามของแมนํ่�าดานูบได ้

อยา่งด ีป้อมแหง่นี�สรา้งขึ�นตั �งแต ่ค.ศ. 1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรยีน 

นําท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของแม่นํ �าดานูบ (Danube River Cruise) ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการี

ในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ที�ตั �งเรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝั�ง "บดูา" และ "เปสต"์ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรฐัสภา 

(Parliament Building) ซึ�งงดงามเป็นที�รํ�าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 

นอกจากนี�ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกที�สรา้งขา้มแม่นํ�าดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วศิวกรชาวอังกฤษ 

เหล็กทกุชิ�นที�ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Ibis Budapest Aero , Budapest , Hungary หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัที�หา้ เมอืงบูดาเปสต์ ประเทศฮงัการ ี- เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรยี - พารน์ดอรฟ์ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - 

พระราชวงัฮอฟเบริก์ - โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น - พระราชวงัเชนิบรนุน ์- ถนนคารน์ทเ์นอร ์                        (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 30 

นาท)ี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื�นที�อันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ประเทศออสเตรยี  

นําท่านเดนิทางสู่ พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (Parndolf Outlet) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปปิ� ง

ขนาดใหญ่ มีรา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ื�อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเทา้ เสื�อผา้ 

เครื�องประดับ ของตกแตง่บา้น สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิBally , Burberry , Calvin Klein , 

Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger 

, Tumi , Valentino , Versace ฯลฯ  

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเที�ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ�งแวดลอ้มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที�สรา้งขึ�นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 นําท่าน ผ่านชม พระราชวงัฮอฟเบริก์ 

(Hofburg Palace) ซึ�งเคยเป็นที�ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก์มาตั �งแต่ครสิตศ์ตวรรษที� 13-20 นําชม ผ่านชม โบสถเ์ซนต ์สตี

เฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา ซึ�งพระเจา้คารล์ที� 6 โปรดใหส้รา้งขึ�นในปี ค.ศ.1713 เพื�อเป็นการ

แกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 

นําท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึ�งมปีระวัตกิารสรา้ง

มาตั �งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที� 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ�นใหม่อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งใน

ระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื�อใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโอ่อา่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที�ประทับ ซึ�งไดร้ับการตกแต่ง

อย่างวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายส์ของประเทศฝรั�งเศส ชมสวนดา้นหลังซึ�งถูกตกแต่งประดับประดาดว้ยตน้ไม ้

ดอกไมต้ามฤดกูาลไดอ้ยา่งสวยงามตระการตา 

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นย่านจําหน่ายสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ เครื�อง

แกว้สวาร็อฟสกี�ที�มีชื�อเสียง สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton , Gucci , รา้นนาฬิกา Bucherer , สนิคา้เสื�อแฟชั�นวัยรุ่นทันสมัย เช่น 

Zara , H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์  

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Arion Cityhotel Vienna , Vienna , Austria หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัที�หก เมอืงเวยีนนา - เมอืงฮลัสตทั - หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั - เมอืงซาลสบ์รูก์ - บา้นเกดิโมสารท์ - ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส   

                     (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาท)ี ประเทศออสเตรยี ชมความสวยงามของ 

หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั (Hallstatt) แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที�ตั �งอยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีว

ขจสีวย งามราวกับภาพวาด กลา่วกันว่าเป็นเมอืงที�โรแมนตกิที�สุดใน Salzkammergut เขตที�อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบ

สวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี�ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพื�นที�มรดกโลกขององคก์รสหประชาชาต ิหรอื Unesco 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเที�ยวชมเมอืงเสมอืนทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื�นเมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซาลสบ์รูก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนัก

ดนตรเีอก “วลูฟ์กัง อมาดอิสุ โมสารท์” ที�มชี ื�อเสยีงกอ้งโลก คําวา่ “ซาลสบ์รูก์” มคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบา

รอคที�ตั �งอยู่บนฝั�งแม่นํ�าซาลสซ์าค เมอืงซาลสบ์รูก์เคยเป็นที�ประทับถาวรของอารค์ บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิาย

คาทอลกิที�สําคัญยิ�งของบรรดาประเทศที�ใชภ้าษาเยอรมัน  

 นําท่าน ผ่านชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรยี ปัจจุบันนี�เป็น 

พพิธิภัณฑท์ี�จัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเที�ยวชมย่านเมอืงเก่า เลอืกซื�อสนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส 

(Getreidegasse) ของเมอืงที�มคีวามสวยงามรวมทั �งมรีา้นคา้สนิคา้แฟชั�นมากมาย 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Austria Trend Salzburg West , Salzburg , Austria หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�เจ็ด เมอืงซาลสบ์รูก์ ประเทศออสเตรยี - เมอืงโฮเฮนชวานเกา - ประเทศเยอรมนั - ปราสาท นอยชวานสไตน ์- เมอืงมวินกิ -  - 

จตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์- ศาลาวา่การเมอืงมวินกิ - พระราชวงันมึเฟนบรูก์ - พพิธิภณัฑ ์บ ีเอ็ม ดบัเบ ิ�ลย ู          (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 30 นาที) เมืองเล็กๆที�

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ตดิกับประเทศออสเตรยี  

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา

ในดสินียแ์ลนด ์ซึ�งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตั �งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย ซึ�งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที� 2 

หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที�ไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึ�ง

เป็นนัก ประพันธเ์พลงที�ทา่นทรงโปรดปรานยิ�ง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื�นเมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

นําเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง)  เมอืงเศรษฐกจิของ ประเทศเยอรมันนี นําท่านผ่านชม

ความสวยงามโดยรอบของเมอืง อาคารบา้นเรอืนและพพิธิภัณฑต์่างๆที�เรยีงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซมิลิเลี�ยน โอเปร่า

เฮา้ซ ์และ เขตพระราชวังเกา่ นําท่าน ผา่นชม จตัุรสัมาเรยีนพลทัซ ์(Marienplatz) ซึ�งตั �งชื�อตามรปูปั�นพระแม่มารสีทีอง บนเสา

ที�สูงตั �งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั �งแตปี่ 1638 ทั �งนี�เพื�อเป็นการขอบคุณเซนตแ์มรี� นักบุญแหง่แควน้บาวาเรยีที�ชว่ยใหเ้มอืงมวินกิหลุด

พน้จากการครอบครองของกองทัพสวเีดน นําท่าน ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงมวินกิ (City Hall) ซึ�งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น 

ในฤดูรอ้นจะมเีสยีงนาฬกิาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบํา นําท่าน ผา่นชม พระราชวงันมึเฟนบูรก์ (Schloss Nymphenburg) เป็น

พระราชวังฤดรูอ้นของพระราชวงศผ์ูป้กครองรัฐบาวาเรยี ผูร้เิร ิ�มสรา้งปราสาทคอืเฟอรด์นิานด ์มาเรยี เจา้นครรัฐผูค้ัดเลอืกแหง่บาวาเรยี 

และ เจา้หญงิเฮนเรยีตตา อเดลเลดแห่งซาวอย ตามแบบของสถาปนกิอากอสตโิน บาเรลลใินปี ค.ศ. 1664 หลังจากมพีระโอรสองค์

แรก พระนามว่าแม็กซมิเิลียนที� 2 เอ็มมานูเอล ส่วนกลางของวังสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 นําท่าน ผ่านชม พพิธิภณัฑ ์บ ีเอ็ม 

ดบัเบิ�ลยู (BMW Museum) สถานที�จัดแสดงววิัฒนาการของรถยนต ์BMW ซึ�งมตีน้กําเนดิที�เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี ตั �งแต่ปี 

1916 อาคารรปูทรงกระบอกสบูรถยนต ์คอืสํานักงานใหญ ่สว่นตกึที�มลีักษณะเป็นชามคอืพพิธิภัณฑ ์คา่กอ่สรา้งตกึทั �งหมดในโครงการ 

ประมาณ 9,500 ลา้นบาท 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 

 นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Tryp by Wyndham Munich North , Munich , Germany หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�แปด ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

กรงุเทพฯ ประเทศไทย                     (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมอืงมวินกิ ประเทศเยอรมนั เพื�อใหท้่านมเีวลาใน

การทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

13.35 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที�ยวบินที� 

TG925 (เที�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 

วนัที�เกา้  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ั�ว 

08 - 16 ตลุาคม 2561 52,999 52,999 51,999 11,999 32,999 

16 - 24 ตลุาคม 2561 54,999 54,999 53,999 11,999 34,999 

06 - 14 พฤศจกิายน 2561 53,999 53,999 52,999 11,999 33,999 

28 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2561 54,999 54,999 53,999 11,999 34,999 

 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว เชงเกน้ ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ข ึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ั�งหมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั �นธุรกจิ (Business Class) กรณุาตดิต่อ

เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิได ้

ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามที�รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ�มเพื�อคุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อน

การใชบ้รกิารทกุครั �ง) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 14 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ั�งหมด ตามธรรมเนยีม 32 ยโูร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,250 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุ

มากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั�งนี�ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทา่น 



 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนี�ขอความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที�ย ื�น

เอกสาร สแกนนิ�ว กบัเจา้หนา้ที�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ที�ไปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนัน ั�น) 

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค

ที�ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตไ์ม่

ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไมว่่าสว่นใดส่วนหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ั�ง 

กรณีที�อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ที�ทําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที�กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวัน

เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการ

ของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชน

ของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ข ึ�นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ�นจรงิท ั�งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด 

** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เช่น การ

สํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการ

เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ย

กวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลูกคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืค่าทัวรท์ี�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่

ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 

หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ�นจาก

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 



 
4. โรงแรมในยุโรปที�มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบนํ�า 

ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นรับคํารอ้งขอวซีา่ เพื�อสแกนลายนิ�วมอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอืศูนย์

รับคํารอ้งขอวซีา่เท่านั�น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื�นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื�อกจิธุระสว่นตัวของทา่น

ในชว่งใดบา้ง ซึ�งอาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ�งอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการ

พจิารณาที�สถานทูต) ท่านจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตั �งแต่ขั �นตอนการจอง หรอื ก่อนชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที�ท่านสะดวกจะ

ยื�นวซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั �ง หากมคีวิยื�นว่างชว่งที�ท่านสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีี�สดุที�จะชว่ยอํานวยความสะดวก

ใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ั �งนี� การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที�เร็วขึ�น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ�น  

3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนี�ยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ั�งหมด ** 

ประเทศที�ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นั�น  

** สําหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ั�ง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื�องจากทา่นยื�นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั�วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทั �งนี� ขึ�นอยู่กับจํานวนผูส้มัครในช่วงนั�นๆ ซึ�งหากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ทอ่งเที�ยว ที�มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากที�ผูส้มัครไดทํ้าการยื�นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขั �นตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ดังนั�นหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื�อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ เพื�อ

วางแผนลว่งหนา้ กรณีที�ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทํา

ใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั�นหมายถงึจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทั �งหมด โดยคํานึงถึง

ระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีที�ท่านมวีซี่าท่องเที�ยวเชงเกน้ชนิดที�สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที�ยวกับคณะนี� 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื�อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที�สุด มาก่อนแลว้

อย่างนอ้ยหนึ�งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี�ยวกับความเสยีหาย และ 

คา่ใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที�ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที�สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั �ง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเที�ยวเท่านั�น โดยจะตอ้งอยูใ่น

หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันที�มอีายคุงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที�อนุมัตโิดยระบวุันที�สามารถพํานักในประเทศเชง

เกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดที�อนุมัตใินหนา้วซีา่ ทั �งนี� ขึ�นอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครั �ง กรณุาส่งหนา้วซีา่และหนา้ที�มกีารประทับตราเขา้ประเทศ

มาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเพื�อความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบ

เกี�ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื�องจากอายุหนังสือเดนิทาง

คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า 

สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ�งขอใหท้่านใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี�เพื�อใหก้ารยื�นคํารอ้งในครั �ง

ตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที�วซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กี�วัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ั �งสิ�น เพราะ

เนื�องจากมเีอกสทิธิ�ทางการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�นั�งบนเครื�องบนิทุกกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที�สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที�มาดว้ยกัน ไดนั้�งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที�สดุเทา่ที�จะสามารถทําได ้

2. กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที�แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิ�มเพื�อชําระกับเมนูใหมท่ี�ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที�ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มี



 
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั�งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่ับผดิชอบความผดิพลาด

ที�จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง เลขที�วซีา่ และ

อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ

มัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที�

เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา

คา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท

กํากับเทา่นั�น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี�เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทิ

เชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที�บรษัิทยัง

ไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ

เทา่นั�น 

11. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง

เครื�องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ�ง ไมว่า่กรณีใดก็

ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�

เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

การเตรยีมเอกสารเพื�อยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไมตํ่�ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอื

เดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ั�น) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ํ�ากับวซีา่

ประเทศอื�นๆที�เคยไดร้ับ เทา่นั�น 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ�มงาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื�อประเทศ ไม่

จําเป็นตอ้งระบชุื�อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที�มหีัว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที�อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี�ยวกับหนา้ที�การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ั �งนี� อยูท่ี�ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�รับยื�นเทา่นั�น  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ั�น กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ั�น กรณุาจัดเตรยีมดังนี� 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  



 
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 

** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จาํเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 

6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอื

อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ 

ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 

ที�ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ั�น บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามาดว้ย และจาํเป็นตอ้งยื�นเอกสารสําคญัดงันี� ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง

ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ั�น อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 

** จาํเป็นตอ้งใชท้ ั�งผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ั�น เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื�ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

แผนที�การเดนิทางเพื�อการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ประเทศออสเตรยี 
สถานที�ย ื�นคํารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ื�นคํารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศออสเตรยี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ั�น 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานที�จอดรถรับรอง แตท่างศนูยย์ื�นวซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราที�จอดรถฟร ี

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


