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วนัแรก  กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

17.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน QATAR AIRWAYS เพื่อ

เตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR835 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง  

วนัท่ีสอง โดฮา-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-์อินสบ์รูค 

02.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR059  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 
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07.00 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)(ระยะทาง 159 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย น าท่าน

เดินทางขึ้ นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบ

ของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทใน

เทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว  ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ี

ไดร้บัการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริชารด์ วา้กเนอร ์ ซ่ึงเป็นนักประพนัธ์เพลงท่ีทรงโปรดปราน

ยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั 

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินสบ์รูค (Innsbruck)   เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียว

ของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝัง่แม่น ้าอิน ซ่ึงค าวา่อินสบ์รคูน้ัน แปลวา่ สะพานแห่งแม่น ้าอิน มีลกัษณะแคบๆ

แทรกตัวอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองคาํ (Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินสบ์รคู 

ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึ้ นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี4ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี15ส าหรบัเป็นท่ีประทับของ

ผูป้กครองแควน้ทิโรล 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL INNSBRUCK หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม อินสบ์รูค – ฮลัสตทั – ชาลซบู์รก์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ฮัลสตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 248 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) หมู่บา้นมรดก

โลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบั

ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี

ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ 

UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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บ่าย เดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  ประเทศ

ออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วลู์ฟกงั อมาดิอุส โมสารท์” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เมืองซาลส์

บวรก์ มีความหมายวา่ “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตั้งอยูบ่นฝัง่แม่น ้าซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์

เคยเป็นท่ีประทับถาวรของอารค์บิชอป  และ  เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ีส าคัญยิ่งของ

บรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวน ดอกไมมิ้ราเบล(Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นฉากหน่ึงในการถ่ายท า

ภาพยนตรเ์ร่ือง มนตร์กัเพลงสวรรค ์(The Sound of Music) ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระเดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า 

เลือกซ้ือสินคา้บนถนน Getreidegasse ของเมืองท่ีมีความสวยงามรวมทั้งมีรา้นคา้สินคา้แฟชัน่มากมาย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ชาลซบู์รก์ – เชสก้ี ครุมลอฟ- ปราก    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 203 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชม.)  น าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอกซ่ึงสรา้งขึ้ นเม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ี

ใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กวา่ 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝัง่แม่นํ้าวอล

ตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น ้า ฝัง่ตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่า

กลางเมือง อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองเก่าท่ี Unesco ขึ้ นเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กบับรรยากาศอนั

แสนโรแมนติก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวง

ของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นคร

แหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดรทิศ    

เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบนัมีรา้นขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยูม่ากมาย จากน้ัน

น าท่าน เดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้ าวลัตาวา สไตล์โกธิคท่ีสรา้งขึ้ น

ตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรปูป้ันโลหะของเหล่านักบุญท่ีตั้งอยูส่องขา้งราวสะพาน

กวา่ 30 องค ์และเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีเรียงรายอยูบ่นตลอดแนวสะพาน จากน้ันน าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า 

“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง ให้

ท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝากท่ีระลึก รวมทั้งรา้นคา้แฟชั ่นชั้นน า 

อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ  
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั EXPO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่าอาหารเ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสรา้งขึ้ นอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมยั

เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา

วิหารเซนตวิ์ตุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14   นับวา่

เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก  ซ่ึงพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1344 ภายใน

เป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยส์ าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรดิ์นานดท่ี์ 1 และ  พระเจา้แมกซิ

มิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใชเ้ป็น

ท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 334 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชม.)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวกั  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณ

พรมแดนของสโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนของสาธารณรฐัเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบ

ราติสลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรฐัสภาแหง่สโลวกั ผ่านชมโบสถเ์ซนตม์ารติ์น ปราสาทบราติสลาวา ยา่นมหาวิทยาลยั 

พิพิธภณัฑต่์างๆ  โรงละคร และสถาบนัทางวฒันธรรม ใหเ้วลาอิสระทุกท่านเดินเล่นพรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก  บราติสลาวา – บูดาเปสต ์– ล่องแม่นํ้าดานูบ    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม.) น าชม กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ี

ทนัสมยั และสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรมรุง่เรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดร้บั

การขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดับโลก ดว้ยทัศนียภาพบนสอง

ฝัง่แม่น ้าดานูป 

ชม จตัรุสัวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝัง่เปสต ์ท่ีตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรียท่ี์สรา้งขึ้ นฉลอง 

1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรปูดา้นนอกของอาคาร

พระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวม

มงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์ทรงพระปรีชา
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สามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริยผ์ูท้รงสรา้งส่ิงก่อสรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสรา้งในสไตล์

นีโอ-โกธิก  หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้

สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบดูาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ี

สรา้งขึ้ นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน 

น าท่านล่องเรือแม่นํ้าดานูบอันลือช่ือ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี

มาแลว้ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู่ 2 ฟากฝัง่ "บดูา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร

รฐัสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร า่ลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 

นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสรา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 

CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูซุปกุลาซ 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ บูดาเปสต ์- เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิต้ีทวัร ์   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของ

ทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย (ระยะทาง 245 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชม.) 

น าท่านเดินทางไปยงั พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (Parndolf Outlet) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และ

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ ตั้งอยูก่รุงเวียนนา มีรา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สินคา้แบรนด์ช่ือดังต่างๆ จากทุกมุมโลก 

มีใหเ้ลือกมากมายอยา่งจุใจ เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดับ ของตกแต่งบา้น สินคา้แบรนด์เนมมากมาย  ให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, 

NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนา ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอ

ฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับของราชส านักฮปัสบรูก์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13-20 ชมตึก

รฐัสภา ท่ีถกูสรา้งขึ้ นในช่วง ค.ศ. 1873-1883 ผ่านชม  พระราชวงั เบลวีเดียร ์Belvedere Palace พระราชวงั

แห่งน้ีไดร้บัการออกแบบ และสรา้งขึ้ นเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 18 ตัวพระราชวงัประกอบดว้ยพระต าหนัก 2 ส่วนใน

รปูแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หนัหน้าเขา้หากนัโดยคัน่กลางดว้ยสวนสวยท่ีตกแต่งอยา่งงดงาม พระราชวงัสรา้ง

ขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีประทับของเจา้ชายยจูีนแห่งซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้นไดร้ับชัยชนะจากการคุกคามของ

จกัรวรรดิออตโต ในปัจจุบนัพระราชวงัเป็นสถานท่ีตั้งของพิพิธภณัฑจ์ดัแสดง และเก็บรกัษาผลงานศิลปะท่ีดีท่ีสุด

ของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานช้ินเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงาน

ภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกและผลงานช้ินส าคญัของ Monet, Kokoschka, Renoir 

และ Schiele 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูไสก้รอกเวียนนา 

นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN HOTEL SMART , VIENNA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีแปด  เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์- สนามบินเวียนนา – โดฮา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซ่ึงมีประวติัการ

สรา้งมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ้ นใหม่อยา่งสง่างามดว้ย

จ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้ง

พระโรงและพลบัพลาท่ีประทับ ซ่ึงไดร้บัการตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์อง

ฝรัง่เศส มีเวลาใหอ้ยา่งเต็มท่ีพรอ้มพาเดินถ่ายรปูสวนดา้นหลงัซ่ึงสวยงามตระการตามาก 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าชมบริเวณรอบนอก โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจา้คารล์

ท่ี 6 โปรดใหส้รา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากน้ันเชิญช๊อปป้ิง

สินคา้ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เคร่ืองแกว้

สวาร็อฟสก้ี Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทันสมยั เช่น Zara, H&M ฯลฯ 

และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรือแวะชิมของหวานท่ีรา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร่ี์ และ ช๊อคโก

แลตท่ีเก่าแก่เร่ิมกิจการตั้งแต่ปี 1786 

16.00 น. น าเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.50 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR184  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

** กรุป๊วนัท่ี 15-23 กพ ใชไ้ฟลท์ QR186  เวียนนา – โดฮา 21.30 – 04.45** 

วนัท่ีเกา้  โดฮา – กรุงเทพฯ   

01.00 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

02.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตาร ์แอรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี QR 834    (มีอาหารและ

เครื่องด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

** กรุป๊วนัท่ี 15-23 กพ ใชไ้ฟลท์ QR832  โดฮา – กรุงเทพฯ 08.15 – 18.50** 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

**************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7 

อตัราค่าบริการ   
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

03 – 11 กุมภาพนัธ ์2561 51,999 51,999 51,999 9,500 36,900 

15 – 23 กุมภาพนัธ ์2561 54,900 54,900 53,900 9,500 36,900 

12 – 20 เมษายน 2561 64,900 64,900 63,900 10,500 46,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้เดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรอื 
อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีง

พับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

     2.   โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  

     3.    กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

     4.  โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ ี
ขนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้ง 

แตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่ธรรมเนยีม+คา่บรกิารยืน่วซีา่เชงเกน้ (กรณีมวีซีา่แลว้ลดราคา 3,000 บาท) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 14 ยโูร/ทรปิ/ทา่น (2ยโูร/วนั/ทา่น) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 18 ยโูร/ทรปิ/ทา่น (2ยโูร/วนั/ทา่น) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณี
ใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู ้
มชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ําระแลว้***ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั*** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 คน  

6. ในกรณีทีล่กูคา้ยืน่วซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ  หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัมใิช ่
ความผดิของบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยงัมไิดช้าํระแกท่าง
คูค่า้ของทางบรษัิทหรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
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1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีาย ุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมตํ่่ากวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่นัน้ 
3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้:  
หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่
เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุ
ตําแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบชุือ่ประเทศ จดหมาย
จะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี 
ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน 

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

 กรณีเกษียณอายรุาชการ: จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงานเป็น

ภาษาองักฤษ 
 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา: จดหมายรับรองการศกึษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรยีน มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนันดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษ
เทา่นัน้และตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดอืน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดทเป็น
ปจัจบุนัไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซีา่  
***ผูท้ีม่กีารประกอบอาชพีมหีนา้ทีก่ารงานทําตอ้งมบีญัชสีว่นตัวเสมอ*** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์) 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา 
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ 

 เด็กเดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ 
ซึง่สามารถขอไดท้ี่เขตหรือที่ว่าการอําเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร มี
ความสมัพันธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่สามารถขอ
ไดท้ีเ่ขตหรอืทีว่า่การอําเภอและใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

 เด็กเดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่สามารถขอ
ไดท้ีเ่ขตหรอืทีว่า่การอําเภอ และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา) 

 เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
 สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
 สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

 
กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั  

(เกีย่วขอ้งทางสายเลอืดเทา่นัน้ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง,สามภีรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช(ีผูร้บัรอง) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรบัรองดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตาม
หนา้พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงนิ (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดอืน ฉบับจรงิจากธนาคาร อัพเดทเป็น
ปัจจบุนัไมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีนั่ดยืน่วซีา่  

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้*** 

 เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (ออสเตรยี) 
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หมายเหต:ุ 
 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ออสเตรยี เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

 ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูออสเตรยี โดยประมาณ 10-15 วันทําการ 
 หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ออสเตรยีแลว้ ทางสถานทตูไม่

อนญุาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็
ตาม ดงัน ัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษิทัทวัร ์

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ และสถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

 
แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ช ัน้ 15 ถนนสลีม 
    ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แตท่างศนูยย์ืน่วซีา่ไมม่บีรกิารประทับตรา   
          ทีจ่อดรถฟร ี

การเดนิทาง:     BTS สถานศีาลาแดง / MRT สถานสีลีม 
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ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ออสเตรีย 

  !!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และนาํส่งก่อนหรือพรอ้มเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

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

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

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

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพ่ือผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


