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วนัที�หน ึ�ง สนามบนิสวุรรณภมู ิ       

 
23.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั&น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 

8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ EVA Air โดยมเีจา้หนา้ที1ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

วนัที�สอง สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี – ฮลัสตทั – ซาลซบ์ูรก์ – มหาวหิารแหง่
เมอืงซาลซบ์ูรก์ – บา้นเกดิโมสารท์  

 

02.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเที�ยวบนิที� BR061  (กรุณาเช็คเที�ยวบนิ
ในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิ1นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั1วโมง) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) เมอืงที1แสนโรแมนตกิ ไดรั้บ
สมญานามวา่เป็นเมอืงแหง่ศลิปะและการดนตร ีเพราะนักดนตรีคลาสสคิหลายๆท่าน อาทเิชน่ โมสาร์ท บโีธเฟ่น ลว้นมา
จากเมอืงแหง่นีF อกีทั Fงยังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงที1มคีวามมั1นคงดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรมและการเมอืงอกีดว้ย นําทา่น
ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืFนที1อันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ละขนุเขาหมิะแหง่ประเทศออสเตรยี  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั1วโมง 30 นาท)ี เมอืงท่องเที1ยวเล็กๆของ
ประเทศออสเตรยี ที1ไดรั้บการกลา่วถงึวา่เป็นเมอืงที1ตั Fงอยูร่มิทะเลสาบที1สวยที1สดุในโลก เป็นที1ตั Fงของ หมูบ่า้นมรดกโลก 
ฮลัสตทั (Hallstatt) อายเุกา่แกก่วา่ 4,500 ปี ตั Fงอยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจแีสนสวยงามราว
กับภาพวาด ตั Fงอยู่ทางฝั1 งตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร ์ซ ี(Hallstatter 
See) ทะเลสาบในเขตภมูภิาคซาลซค์ัมเมอรก์ทุ (Salzkammergut) ภูมภิาคทางประวัตศิาสตร์ที1สําคัญมากแห่งหนึ1งของ
ประเทศออสเตรยี ไดร้บัการขึ&นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 
1997 ภาพของหมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตัท ที1มเีทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลังเป็นภาพที1ถูกเผยแพร่มากที1สุดของ
ประเทศออสเตรยี  
 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั1วโมง) เป็นเมอืงที1ใหญ่ที1สดุลําดับที1 4 ใน 
ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบ์รูก์ เมอืงเกา่ของเมอืงซาลซบ์ูร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็น
หนึ1งในใจกลางเมอืงที1ถูกดแูลรักษาอย่างดทีี1สุดในกลุ่มประเทศที1พูดภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดรั้บการขึFนทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื1อปี ค.ศ. 1996  
 

นําทา่น ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg Cathedral) มหาวหิารใหญ่กลางเมอืง 
สรา้งข ึFนตั Fงแตส่มัยเรอเนอซองสต์อนปลายตอ่บาร็อคตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์าร็อคยคุแรก โดยสรา้งข ึFนใหมเ่พื1อแทนโบสถ์
หลังเดมิที1ถูกไฟไหมใหญ่จนเกนิซอ่มแซมและถูกระเบดิสมัยสงครามโลกครัFงที1 2 ถลม่เสยีหาย แตต่อ่มาไดรั้บการบรูณะให ้
งดงามดังเดมิ 
 

นําทา่น ผ่านชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรยี ปัจจบัุน
นีFเป็น พพิธิภัณฑท์ี1จัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเที1ยวชมยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซืFอสนิคา้บน ถนนเก็ต
เตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืงที1มคีวามสวยงาม มรีา้นคา้จําหน่ายของที1ระลกึ และ สนิคา้แฟชั1นมากมาย 

เย็น อาหารคํ�า อสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกแกก่ารชอ้ปปิ& ง 
พกัที� BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART HOTEL, SALZBURG หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที�สาม  เมอืงเชสกี& ครมุลอฟ ประเทศสาธาณรฐัเช็ก – ปราสาทครมุลอฟ – ยา่นเมอืงเกา่ – จตรุสัวา่การเมอืง  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี& ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั1วโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืง
ขนาดเล็กในภมูภิาคโบฮเีมยีนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรัฐเชก็ (Czech Republic) มชีื1อเสยีงจากสถาปัตยกรรม 
และศลิปะของเขตเมอืงเก่า ดว้ยทําเลที1ตั Fงของตัวเมอืงที1มคีูนํFาลอ้มรอบ ทําใหก้ลายเป็นปราการที1สําคัญในการป้องกัน
ขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการ
ประกาศวา่เป็นเมอืงที1ไดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลี1ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 
1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครัFงใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชื1นชม จากประวัตศิาสตร์ที1ยาวนาน 
มคีวามสาํคัญและโดดเดน่ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ ที1ไดรั้บการขนาดนามวา่ “ไขม่กุแหง่โบฮเีมยีน” ไดรั้บ
การขึFนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื1อปี ค.ศ. 1992 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื&นเมอืง (พเิศษ!! เมนูเป็ดยา่งโบฮเีมยีน) 
 
นําทา่น ถ่ายรูปเป็นที1ระลกึกับ ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกสรา้งขึFนเมื1อปี ค.ศ. 1250 ถอื
เป็นปราสาทที1ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ1งตั Fงอยู่รมิฝั1 งแม่นํFา
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํFา ฝั1งตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเก่า (Old Town) และโบสถ์เก่ากลางเมอืง นํา
ทา่นผ่านชม จตัรุสักลางเมอืง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมอืง เป็นที1ตั Fง
ของรา้นคา้มากมาย บริเวณเดยีวกันยังเป็น ศาลาวา่การเมอืงอนัเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที1ทําการของ
หน่วยงานรัฐบาลอยูจ่นถงึปัจจบัุน  
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ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชั1วโมง40 นาท)ี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืFนที1อันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ละขุนเขาหมิะแห่ง
ประเทศออสเตรยี  

 

เย็น บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื&นเมอืง (พเิศษ !! เมนหูมทูอด Pork Schnitzel) 
พกัที� ARION CITY HOTEL, VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี� เวยีนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– พระราชวงัเบลวเีดยีร ์– พระราชวงัฮอฟบวรค์ – โบสถ์
เซนตส์ตเีฟ่นส ์– ถนนคารท์เนอร ์  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 นําทา่นผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเที1ยวสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซึ1งแวดลอ้มไปดว้ย
อาคารสถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม  

 
นําทา่น เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schonbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์อฟบวร์คซึ1งมปีระวัต ิ
การสรา้งมาตั Fงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที1 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งข ึFนใหมอ่ยา่งสง่างามดว้ยจํานวนหอ้ง
ถงึ 1,441 หอ้ง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื1อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและโถง
พลับพลาที1ประทับ ซึ1งไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสใ์นประเทศฝรั1งเศส โดยรอบ
ของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถูกรายลอ้มดว้ยสวนที1จัดตกแตง่ประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงาม
ตระการตา ไดร้บัการขึ&นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี 1996 ** รอบ
ของการเขา้ชมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิvไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนื�องจากเป็นการชําระ
ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ั&งหมด ** 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 

นําทา่นถ่ายรูปเป็นที1ระลกึกับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนีFไดรั้บการออกแบบ และ
สรา้งข ึFนเมื1อตน้ศตวรรษที1 18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระตําหนัก 2 สว่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้
หากันโดยคั1นกลางดว้ยสวนสวยที1ตกแตง่อยา่งงดงาม สรา้งข ึFนเพื1อเป็นที1ประทับของเจา้ชายยจูนีแหง่ซาวอย ผูนํ้ากองทัพ
ในการตอ่สูจ้นไดรั้บชยัชนะจากการคุกคามของจักรวรรดอิอตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที1ตั Fงของพพิธิภัณฑจั์ด
แสดงและเก็บรักษาผลงานศลิปะที1ดทีี1สดุของเมอืงเวยีนนา โดยจัดแสดงผลงานชิFนเอกของศลิปินออสเตรยีตั Fงแตย่คุกลาง
จนถงึยคุปัจจบัุน เชน่ ผลงานภาพวาดของ กสุตาฟ คลมิท ์Klimt ที1มชี ื1อเสยีงระดับโลกและผลงานช ิFนสําคัญของ Monet, 
Kokoschka, Renoir และ Schiele 
 
จากนัFนนําทา่นชม พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางเมอืงเวยีนนา ตั Fงแต่
ครสิตศ์ตวรรษที1 13-20 สว่นหนึ1งของพระราชวังปัจจบัุนเป็นที1พํานักและทําเนียบของประธานาธบิดแีห่งประเทศออสเตรีย 
ถูกสรา้งข ึFนในศตวรรษที1 13 และมกีารต่อเตมิขยายสว่นเรื1อยมา พระราชวังแห่งนีFเสมอืนศูนยร์วมอํานาจการปกครองที1
ย ิ1งใหญ่ที1สดุในทวปียโุรปและเป็นศนูยร์วมประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยคุของราชวงศฮ์อฟบวรค์ 
ซึ1งปกครองจักรวรรดโิรมันอันศักดิtสทิธิt จักรวรรดอิอสเตรีย และ จักรวรรดฮิังการี สมาชกิของราชวงศมั์กจะพํานักที1
พระราชวังแหง่นีFในฤดหูนาว และ พํานักที1พระราชวังเชนิบรุนน์ในฤดรูอ้น 
 
จากนัFนนําทา่น ถ่ายรูปเป็นที1ระลกึกับ โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) สัญลักษณ์ของ
เมอืงเวยีนนา ซึ1งพระเจา้คารล์ที1 6 โปรดใหส้รา้งข ึFนในปี ค.ศ. 1713 เพื1อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน 
ตอ่มาจงึเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเมอืงจนปัจจบัุน 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นยา่นจําหน่ายสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ 
เครื1องแกว้สวาร็อฟสกีFที1มชี ื1อเสยีง สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสืFอแฟชั1นวัยรุ่น
ทันสมัย เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ็คโกแลตโมสารท์ เป็นตน้ 
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เย็น อาหารคํ�า อสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกแกก่ารชอ้ปปิ& ง 
พกัที� ARION CITY HOTEL, VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้ เวยีนนา – แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซเนอร ์เอาทเ์ลท – สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ (McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf) เอาทเ์ล็ทแหง่แรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหลง่ชอ้ปปิFงขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้
แบรนดช์ื1อดังตา่งๆ จากทกุมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอยา่งจใุจ เชน่ รองเทา้ เสืFอผา้ เครื1องประดับ ของตกแตง่บา้น สนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปปิFงสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 
Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, 
Versace ฯลฯ  
 

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกแกก่ารชอ้ปปิ& ง 
 
 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพื1อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซืFอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
18.35 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเที�ยวบนิที� BR062 (เที�ยวบนิตรง)  

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

วนัที�หก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  

 
10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ี�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วมต ั{ว 

27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

28APR BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
01MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 

39,999 39,999 8,999 26,999 

11 - 16 พฤษภาคม 2563 
12MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
15MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 

38,999 38,999 7,999 25,999 

30 พ.ค. - 04 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

31MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
03JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 

39,999 39,999 8,999 26,999 

13 - 18 มถิุนายน 2563 
14JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
17JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 

38,999 38,999 7,999 25,999 

27 ม.ิย. - 02 ก.ค. 2563 
28JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
01JUL BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 

38,999 38,999 7,999 25,999 

 
 

** เด็กทารก (Infant) อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 15,000 บาท ** 
 

** อตัรานี& ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์60 ยูโร ตลอดทรปิ ** 
 

** อตัรานี&ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 4,000 บาท ** 
สาํหรบัการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพื�อ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บางกรณี
อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ั&งน ี&ข ึ&นอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอื

เดนิทางเพื�อเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจาํเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 
3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากน ั&นระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยื�นวซีา่คร ั&งใหม ่การยกเลกิ และ 

คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ื�อนไข ทุกกรณี ** 
 

** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนี& จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่น ข ึ&นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที�
กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิvในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึ&น เพื�อใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกําหนด ไมว่า่เหตุผลใดเหตุผลหนึ�ง และ ไมว่า่ม ื&อใดม ื&อ
หนึ�ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ�มเตมิขณะมื&ออาหาร เน ื�องจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะม ี

ขอ้จาํกดัเร ื�องของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี�ก ึ�งสาํเร็จรูป เทา่น ั&น กรณีที�
ทา่นมคีวามประสงคท์ ี�จะส ั�งเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี&ดว้ยตนเอง **  

 

อตัราคา่บรกิารนี&รวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื1องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั Fนประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื1อน เปลี1ยนวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
� คา่ภาษีนํFามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที1ม ี
� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื1องบนิ โดยสายการบนิ EVA Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื1องบนิได ้ทา่นละ 
2 ชิFน โดยมนํีFาหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก.  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที1ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที1พักระดับมาตราฐานตามที1รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที1โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื1นๆ ที1ทําใหโ้รงแรมตามรายการที1ระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิt ในการปรับเปลี1ยนโรงแรมที1พักไปเป็นเมือง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที1ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีFแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถา่ยรปูเป็นที1ระลกึ หรอื ผา่นชม ทัFงนีFขึFนอยูก่ับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัFง  
� คา่อาหารตามที1รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการปรับเปลี1ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื1อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซืFอประกันเพิ1มเพื1อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที1เป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนี&ไมร่วม 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที1ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื1องดื1มที1สั1งเพิ1มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที1ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครัFง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ1ม 7% และภาษีหัก ณ ที1จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
���� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางท ั&งหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยูโร (EUR)  รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้
เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั&งน ี&ทา่นสามารถใหม้ากกวา่น ี&ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
���� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเท ี�ยวประเทศออสเตรยี ท่านละประมาณ 4,000 บาท ข ึ&นอยู่กบัอตัราแลกเปล ี�ยนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ  
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที1ยว กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท (กรุณาชําระเงนิ

มดัจาํพรอ้มคา่วซีา่ 4,000 บาท )  ภายใน 3 วนัหลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที1 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สว่นนีFภายในวันที1 3 
กอ่นเวลา 12.00 น. เทา่นัFน โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงินมัดจําตามเวลาที1กําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ
เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ที1วา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัFง กรณีที1คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการ
ใหส้ทิธิtลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที1ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื1องจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีที1นั1งราคาพเิศษ
จํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที1ยว กรณุาชาํระคา่ทัวรส์ว่นที1เหลอืทัFงหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที1ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ชําระเงิน 
หรอื ชาํระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ1ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ั&งกรณีที�อยู่
ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที1ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที1กําหนดไมว่า่กรณีใดๆกต็าม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที1ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์Fนๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนีF วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 8.30น.–
17.30 น. และ วันเสาร ์เวลา 8.30 น.–12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที1รัฐบาลประกาศในปีนัFนๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเที1ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง เลื1อน หรอืเปลี1ยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเที1ยว (ผูม้รีายชื1อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที1บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ1ง เพื1อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัFน ทาง
บรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัFงสิFน 

2. กรณีนักทอ่งเที1ยว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที1ยว (ผูม้รีายชื1อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที1บรษัิทอยา่ง
ใดอยา่งหนึ1ง เพื1อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน 
ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัFงหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และ
หนา้สมดุบัญชธีนาคารที1ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื1อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนีF 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึ&นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั&งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิvในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิvในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ท ี�เกดิข ึ&นจรงิท ั&งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิvในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั&งหมด 
** ทัFงนีF ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที1ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที1ชาํระแลว้เนื1องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที1ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที1ยว เชน่ การสํารองที1

นั1งตั�วเครื1องบนิ การจองที1พัก เป็นตน้ ** 
3. การเดนิทางที1ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซืFอขาดแบบมเีงื1อนไข หรอืเที1ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทน

ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัFงหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   
4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนีF จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึFนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที1มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที1กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิtในการยกเลกิ เลื1อน หรอื เปลี1ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ1มขึFน เพื1อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที1ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที1ไม่มีวีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที1มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที1ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีี1จะชาํระคา่บรกิารเพิ1มจากการที1มีนักท่องเที1ยวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ที1ทางบรษัิทกําหนดเพื1อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี1จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที1ลกูคา้ดําเนนิการยื1นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไมค่นืคา่ทัวรท์ี1ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ1ง ยกเวน้ในกรณีที1วีซา่
ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีFทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที1เกดิขึFนจรงิทัFงหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ กรณีออก
บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนึ1งได ้และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จํา
เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนีF วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 8.30 น. - 
17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 8.30 น.-12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที1รัฐบาลประกาศในปีนัFนๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 
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ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื1องจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี1ยว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชั Fนกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่น ซึ1งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 
หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี1ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิ1มตามจรงิที1เกดิขึFนจาก
นักทอ่งเที1ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื1องปรับอากาศ เนื1องจากอยูใ่นแถบที1มอีณุหภมูตํิ1า  
3. กรณีที1มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึFนมากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิtในการปรับเปลี1ยน

หรอืยา้ยที1พักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปที1มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัFงเดมิ (Traditional Building) หอ้งที1เป็นหอ้งเดี1ยวอาจเป็นหอ้งที1มขีนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํFา 

ซึ1งขึFนอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัFนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ ื�นรบัคํารอ้งขอวซีา่ เพื�อสแกนลายนิ&วมอืทุกทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทัFงนีFขึFนอยู่กับจํานวน

ของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิtในการยื1นวซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์

รับคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัFน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื1นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื1อกจิธุระสว่นตัวของทา่น
ในชว่งใดบา้ง ซึ1งอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ1งอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการ
พจิารณาที1สถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัFงแตขั่Fนตอนการจอง หรอื กอ่นชาํระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที1ทา่นสะดวกจะยื1น
วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัFง หากมคีวิยื1นวา่งชว่งที1ทา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีี1สดุที1จะชว่ยอํานวยความสะดวกให ้
ทา่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่FงนีF การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ1มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซืFอ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที1เร็วขึFน หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึFน  
3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 
** การบรกิารพเิศษนี&ยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ั&งหมด ** 
ประเทศที1ทา่นสามารถเลอืกซืFอบรกิารพเิศษนีFได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัFน  
** สาํหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท ี�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ั&ง อาจมกีารเปล ี�ยนแปลง ** 
4. กรณีที1ทา่นไมส่ามารถยื1นวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยื1นกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที1ทางบรษัิทจะเริ1มดําเนินการ

จัดเตรยีมเอกสารเพื1อขอยื1นวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัFน) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที1เกดิขึFนตามจรงิทัFงหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื1องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วีซา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนื1องจากทา่นดําเนนิการยื1นวซีา่หลังคณะ และหรือ กรณีที1ท่านตอ้งการยื1น
กอ่นคณะ แตค่ณะที1ทา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักในประเทศ
ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเที1ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนีF ทา่นจําเป็นตอ้งดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง และหากทา้ยที1สดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไมส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับท่านไม่ว่า
สว่นใดสว่นหนึ1งทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ1วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัFงนีF ขึFนอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่งนัFนๆ ซึ1งหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที1ยว ที1มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที1ผูส้มัครไดทํ้าการยื1นขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง
ขัFนตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัFงสิFน ดังนัFนหากท่านมีความจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื1อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที1เป็นกรณีพเิศษ เพื1อ
วางแผนลว่งหนา้ กรณีที1ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัFนตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทํา
ใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั1นหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัFงหมด โดยคํานงึถึง
ระยะเวลาที1เหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัFง หรอื หลายครัFง (Multiple) ที1ยังไมห่มดอาย ุไมช่าํรดุ และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเก ้
นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ี1วซีา่เชงเกน้ฉบับนัFนๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเที1ยวกับคณะนีF สามารถใชไ้ด ้
หากวซีา่นัFนถกูใชม้าแลว้ตามเงื1อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัFนๆมากที1สดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึ1งครัFง 
หากไมเ่ป็นไปตามเงื1อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการไมรั่บผดิชอบเกี1ยวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที1จะเกดิขึFนใน
ทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที1ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที1สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัFง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเที1ยวเทา่นัFน โดยจะตอ้งอยูใ่น
หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัที1มอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที1อนุมัตโิดยระบวัุนที1สามารถพํานักในประเทศเชง
เกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดที1อนุมัตใินหนา้วซีา่ ทัFงนีF ขึFนอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัFง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที1มกีารประทับตราเขา้ประเทศ
มาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที1ตรวจสอบเพื1อความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื1อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการไมรั่บผดิชอบ
เกี1ยวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที1จะเกดิขึFนในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื1องจากอายุหนังสอืเดนิทาง
คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ1งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนีFเพื1อใหก้ารยื1นคํารอ้งในครัFง
ตอ่ๆไปสะดวกมากขึFน ทัFงนีFขึFนอยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที1สถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การที1วซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ี1วัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้FงสิFน เพราะ
เนื1องจากมเีอกสทิธิtทางการทตูคุม้ครองอยู ่
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12. เก ี�ยวกบัเอกสารทางราชการที�จาํเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศที�ออกจากสาํนกังานเขต หรอื อําเภอ 
ท ี�อาศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสาํคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยื�นคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูตตอ้งการ 
เอกสารที�แปลเรยีบรอ้ย จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเทา่น ั&น ซึ�งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ฉบบัละ ประมาณ 
1,000-1,500 บาท กรณีนี& จําเป็นที�สุด สาํหรบัเด็กที�อายุตํ�ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เชน่ เดนิทางกบั
มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี& ลกูคา้จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิvไม่สามารถ
ชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี&ใหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอํีานวยความสะดวก
แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ที1จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื1องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซืFอตั�วเครื1องบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 
ตั�วเครื1องบนิ โรงแรมที1นอกเหนือจากคณะ ที1ทา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันที1ทา่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพื1อ
ใชใ้นการประกอบการยื1นขอวซีา่ใหค้รบตามเงื1อนไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยื1นขอวีซา่
ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงื1อนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ1มเตมิเนื1องจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยื1นขอวีซา่แบบหมูค่ณะ 
ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ1มเตมิสว่นนีF หรอื สว่นใดสว่นหนึ1งดว้ยตนเองทัFงหมดไมว่า่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีที1ในวันนัดหมายเพื1อ
ยื1นขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยื1นขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื1อนไขการยกเลกิ
ทัFงหมด  

 

ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี1ยวกับที1นั1งบนเครื1องบนิ เนื1องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิtในการเลือกที1นั1งบนเครื1องบนิทุกกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที1สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที1มาดว้ยกัน ไดนั้1งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที1สดุเทา่ที1จะสามารถทําได ้
2. กรณีที1ทา่นเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัFนตอนการจอง กรณีที1แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิ1มเพื1อชาํระกับเมนูใหมท่ี1ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงื1อนไขเกี1ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื1องแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแต่ละสายการ

บนิที1กําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 

เงื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรนี์Fสําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื1อการทอ่งเที1ยวเทา่นัFน 
2. ทัวรนี์Fขอสงวนสทิธิtสําหรับผูเ้ดนิทางที1ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีFาตาล / เลือดหมู) เท่านัFน กรณีที1ท่านถือหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีFาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถุประสงคเ์พื1อการท่องเที1ยว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื1อมโยงเกี1ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื1นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่าน
ตรวจคนเขา้เมือง ทัFงฝั1 งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที1จะเกดิขึFนในสว่นนีF ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ1ง 

3. ทัวรนี์Fเป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัFงหมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที1ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัFงหมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทัFงหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื1อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื1อ เลขที1หนังสอืเดนิทาง เลขที1วีซา่ และ
อื1นๆ เพื1อใชใ้นการจองตั�วเครื1องบนิ ในกรณีที1นักทอ่งเที1ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิ
มัดจําหรอืสว่นที1เหลอืทัFงหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการเปลี1ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื1อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที1
เดนิทางจรงิของประเทศที1เดนิทาง ทัFงนีF ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที1เพิ1มขึFนของนักทอ่งเที1ยวที1ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี1ยนแปลง หรือการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื1น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีFคํานวณจากอัตราแลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที1ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัFน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ1มขึFน ในกรณีที1มกีารเปลี1ยนแปลงอัตราแลกเปลี1ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื1องบนิ คา่ภาษีนํFามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภยัสาย
การบนิ การเปลี1ยนแปลงเที1ยวบนิ ฯลฯ ที1ทําใหต้น้ทนุสงูขึFน 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นัFน 

9. นักทอ่งเที1ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี1เกี1ยวขอ้งกบัทางบรษัิท อาทิ
เชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิัยที1ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที1บรษัิทยัง
ไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัFน 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที1จะนําตดิตัวขึFนเครื1องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิFน และรวมกันทุกชิFนไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ1งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที1ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือได ้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัFน ถา้สิ1งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที1กาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที1โหลดใตท้อ้งเครื1องบนิเทา่นัFน 

11. สิ1งของที1มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที1โหลดใตท้อ้ง
เครื1องบนิเทา่นัFน 

12. คณะทัวรนี์F เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัFงหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที1ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ1งบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที1ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัFนๆ กรณีที1ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ1ง ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ1มเตมิขึFนตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที1เกดิขึFน
จรงิทัFงหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที1เกดิเหตกุารณนี์FขึFน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ที1จองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครื1องบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซืFอตั�วเครื1องบนิแยกเอง) ในวันเริ1มทัวร ์(วันที1หนึ1ง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัFน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีที1ไฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น
จําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยงัเมอืง หรอื สถานที1ทอ่งเที1ยวที1คณะอยูใ่นเวลานัFนๆ กรณีนีF จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ1ม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยที1
ใชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัFงหมดเท่านัFน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิtไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได ้
ทอ่งเที1ยวเมอืง หรอื สถานที1ทอ่งเที1ยวใดๆ สถานที1หนึ1ง ทกุกรณี เนื1องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกับตัวแทนแลว้ทัFงหมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1.  หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) เลม่ปจัจบุนั  
(พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ั&น) ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มีหนา้ว่างไม่ตํ1ากว่า 2 หนา้ และหนังสอืเดนิทางตอ้งไม่ชํารุด 
สําเนาพาสปอรต์ฉบับเก่า หากเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้/อเมรกิา/แคนาดา 
***ในกรณีท ี�ถอืพาสปอรต์สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท ี�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่
สามารถยื�นขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนี&รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีใบหนา้ตรง หา้มยิFมเห็นฟัน หา้มเปิดปาก เปิดผมใหเ้ห็นหูทั Fง 2 ขา้ง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.  
ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืFนหลงัสขีาวเท่านั Fน จํานวน 2 รูป รูปไม่ซํFากับวีซ่าเดมิในอดตี และรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มีอายุ
ของรูปไม่เกนิ 6 เดอืน  
*** หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มใสเ่ครื1องประดบั, หา้มเลอะหมกึ, หา้มมรีอยแม็กซ ์

3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
• กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้:  
• หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราบรษัิทฯ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืสําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (DBD) / สําเนา

ใบจดทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
• กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริ1มงาน เงนิเดอืน จดหมายรับรองการ

ทํางานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช ื1อประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือ
บรษัิทฯ ที1มหัีวจดหมาย ตราประทับ ที1อยู่ และเบอรต์ดิตอ่องคก์รอย่างชดัเจน  

• กรณีที1เป็นขา้ราชการ: หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ 
• กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน: จดหมายชีFแจงตนเองเกี1ยวกับหนา้ที1การงานเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น, สญัญา

เชา่, โฉนดที1ดนิ เป็นตน้ 

• กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา: จดหมายรับรองการศกึษาภาษาอังกฤษ ที1ออกจากสถานบันที1กําลงัศกึษาอยู่  
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรยีน มอีายุไม่เกนิ 30 วันเท่านั Fน นับจากวันนัดยื1นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็น 

ภาษาอังกฤษเท่านั Fนและตอ้งสะกดชื1อ-นามสกุลใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เท่านั Fน กรุณาจัดเตรยีมดงันีF 

• กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก (Book Bank) ถา่ยสําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน หรอื ขอ BANK STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน  
ฉบบัจรงิจากธนาคาร (ทํารายการเดนิบัญชโีดยการฝาก หรอืถอน แลว้ปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน ก่อนยื1นวซีา่) 

• กรณียอดเงนิกระโดด  ใหล้กูคา้ขอ  BANK CERTIFICATE เท่านั Fน 
• กรณีมบีคุคลออกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งทํา  BANK GUARANTEE ที1ออกจากธนาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ ช ื1อ-นามสกุล เจา้ของบัญช ี(บุคคลที1ออก

คา่ใชจ่้ายให)้ และ ชื1อ-นามสกุล บุคคลที1เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ่้ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ชื�อ-นามสกลุ ตอ้งสะกดตามหนา้พาสปอรต์***ผูท้ี1มีการประกอบอาชพี
มหีนา้ที1การงานทําตอ้งมบีัญชสีว่นตวัเสมอ*** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี1ยนชื1อ - เปลี1ยนนามสกุล (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

 

 

 

เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์

• หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึ1ง ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขตหรอืที1ว่าการอําเภอ 
(ฉบับจรงิเท่านั Fน) โดยเอกสารใหร้ะบุว่าอนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบุความสมัพันธว์่าเป็นอะไรกันอย่างชดัเจน พรอ้ม
แนบสําเนาหนา้พาสปอร์ต (ถา้ม)ี หรอื สําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่  

• หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบุคคลที1สาม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม่ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขต
หรอืที1ว่าการอําเภอ (ฉบับจรงิเท่านั Fน) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบุความสมัพันธว์่าเป็นอะไร
กันอย่างชดัเจน พรอ้มแนบสําเนาหนา้พาสปอรต์ (ถา้ม)ี หรอื สําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม ่

• กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ1ง 
- ใบสําเนาบันทกึการหย่าที1ระบุว่าบุตรอยู่ในการดแูลของใคร 
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเท่านั Fน 

• กรณีบุตรบุญธรรม 
- ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรอืที1ว่าการอําเภอ 

 
 
 
 

กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั 

(ตอ้งเกี1ยวขอ้งทางสายเลอืด เชน่ บดิามารดา,บตุร,พี1นอ้ง สามภีรรยาซึ1งจดทะเบยีนสมรส หรอืมบีตุรรว่มกันเทา่นัFน)  

• เอกสารพสิจูนค์วามสัมพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ไดแ้ก ่สตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, สมรส 
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หมายเหตุ : 
• กรุณาจัดเตรยีมเอกสารดงักลา่วทั Fงหมด เพื1อจัดสง่ใหเ้จา้หนา้ที1วซีา่ผูด้แูลคณะ 
• การยื1นวซีา่ยุโรปของแต่ละประเทศ ณ ปัจจุบัน มีขอ้จํากัดทางขั Fนตอนและเอกสารที1แตกตา่งกันทั FงนีFกรุณารับคําแนะนําจากเจา้หนา้ที1ผูด้แูลคณะโดยตรง 
• กําหนดควิในการนัดหมายการยื1นวซีา่ของผูส้มัคร เป็นไปในรูปแบบกรุ๊ปเท่านั Fน (ตามจํานวนผูเ้ดนิทางที1บรษัิทฯ กําหนด) ทั FงนีFทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึ

วันที1สถานทูตไดย้นืยันควิใหท้างบรษัิทฯ แลว้ ในกรณีที1มคีวามจําเป็นตอ้งแยกยื1นจากกรุ๊ป (ควิเดี1ยว) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที1วซีา่ผูด้แูลคณะโดยตรงเพื1อที1ทาง
เราจะอํานวยความสะดวกใหท้่านใหด้ทีี1สุด 

• ผูส้มัครทุกท่านตอ้งมาแสดงตนและสแกนลายนิFวมอื ณ ศูนยย์ื1นคํารอ้งขอวซีา่ออสเตรยี 
• ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วนัทาํการ (ไม่รวมวันหยุดของสถานทูต/วันหยุดนักขตัฤกษ์/วันหยุดเสาร-์อาทติย)์ 
• หลงัจากที1ผูส้มัครไดทํ้าการยื1นขอวซีา่กับทางสถานทูตออสเตรียแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการ

พจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Fงส ิFน ดังนั Fนหากท่านมีความจําเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพื1อเดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททัวรใ์หช้ดัเจนถงึกําหนดการเดนิทางของท่าน 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจนํามาซึ1งการถกูปฏเิสธวซีา่ และอาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

ดงันั Fนกรุณาดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารประกอบการยื1นวซีา่ตามคําแนะนําของเจา้หนา้ที1วซีา่ผูด้แูลคณะ  
• ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

 
 
 

แผนที�การเดนิทางเพื�อการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ 
 

สถานที�ย ื�นคํารอ้งวซีา่: ศนูยย์ื1นคํารอ้งขอวซีา่ประเทศออสเตรยี เดอะพลาซา่ ชั Fน 4 อาคารจามจรุสีแควร ์
การเดนิทางที�สะดวก: รถไฟใตด้นิ MRT สถานสีามยา่น ทางออกประตทูี1 2 
                               ทางอาคารมสีถานที1จอดรถรับรอง ไมม่บีรกิารประทับตราที1จอดรถฟร ี
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบื&องตน้ เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1. ชื1อ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชื1อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี1ยน) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

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

วันที1ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที1ออก ............................................................. 

8. ที�อยูปั่จจุบนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

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

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที1เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที1ผ่านมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั Fงแตวั่นที1 .................. ถงึวันที1 ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั Fงแตวั่นที1 .................. ถงึวันที1 ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั Fงแตวั่นที1 .................. ถงึวันที1 ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ื1นออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชื1อบคุคลที1เดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สุดเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ั&น ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอาํนวยความ
สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั&น ** 


