
 
  

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
พฤศจกิายน : 6 – 14, 13 – 21, 27 พ.ย. – 5 ธ.ค.  46,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที<ยง ค่าํ โรงแรมที<พกั  
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – โดฮา  ✈ ✈ ✈

2 โดฮา – เวยีนนา – ซาลสบ์วรก์ ✈ ✈ O
AUSTRIA TREND 
SALZBURG 

3 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เชสกีE ครมุลอฟ – เชสกี7 บดูาโจวคิ O O O SPA HOTEL VITA

4 เชสกี7 บดูาโจวคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก – สะพานชารล์ O O O
INTERNATIONAL 
PRAGUE HOTEL  

5 กรงุปราก – ปราสาทแหง่ปราก – กรงุบราตสิลาวา่ O O O
HOLIDAY INN 
BRATISLAVA  

6
กรงุบราตสิลาวา่ – Outlet in Parndorf – บดูาเปสต ์–  

ลอ่งเรอืแมน่้าํดานบู
O X O

MERCURE BUDAPEST 
BUDA  

7 บดูาเปสต ์– เวยีนนา – ถนนคารน์ทเ์นอร ์ O O O KAVALIER HOTEL 
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ออสเตรยี – เช็ก – สโลวคั – ฮงัการ ี 
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR)  



***ชอ้ปปิE งจใุจ Outlet in Parndorf*** 

***เยอืน 2 เมอืงมรดกโลก ฮลัสตทั และ เชสกีEครมุลอฟ***   

***เมนพูเิศษ,, หมทูอดสไตลอ์อสเตรยี เป็ดอบโบฮเีมยีน และซุปกลุาซ*** 

เดนิเลน่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) บา้นเกดิของนักดนตรเีอก “โมสารท์” สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก 

(Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี เยอืนกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืง

หลวงและเมอืงทีNใหญ่ทีNสุดของประเทศสโลวคั ล่องเรอืแมน่ ้าํดานูบอนัเล ื<องชื<อเพืNอชมความงามของ

ทวิทัศนแ์ละอารยะธรรมฮงัการ ี ชืNนชมกบัความงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace)     

ทีNวจิติรตระการตา เยอืน 2 เมอืงมรดกโลก ฮลัสตทั และ เชสกีEครมุลอฟ 

8 พระราชวงัเชนิบรนุน ์– สนามบนิ O ✈ ✈  

9 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – โดฮา

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์ แอร์ เวย ์ โดยมเีจา้หนา้ทีNคอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก 

วนัที<สองของการเดนิทาง      โดฮา – เวยีนนา – ซาลสบ์วรก์ 

01.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีNยวบนิทีN QR837 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพืNอรอเปลีNยนเครืNอง

07.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีNยวบนิทีN QR 183

11.35 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิNนชา้กวา่

ประเทศไทย 6 ชัNวโมง) ผา่นขั 7นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  เดนิทางสูเ่มอืง   ซา

ลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอนัเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก 

“วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีNมชีืNอเสยีงกอ้งโลก นําเทีNยวชมความงามของเมอืง

ซาลสบ์วรก์ทีNมคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบารอคทีNตั 7ง

อยูบ่นฝัNงแมน่ ้าํซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีNประทับถาวรของอารค์บชิอป 

และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิทีNสําคัญยิNงของบรรดา

ประเทศทีNใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนดอกไมม้ริาเบล (Mirabell Garden) ซึNง

เป็นฉากหนึNงในการถ่ายทําภาพยนตร์เรืNอง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The 

Sound of Music) ทีNโดง่ดงัไปทัNวโลก

ระยะทาง 295 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช.ม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีNพัก โรงแรม AUSTRIA TREND SALZBURG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที<สามของการเดนิทาง       ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เชสกีE ครมุลอฟ – เชสกีE บดูาโจวคิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทีNตั 7งอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย 

งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีNโรแมนตกิทีNสดุใน Salzkammergut 

เขตทีNอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีให ้

ฉายาเมอืงนี7วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพื7นทีNมรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีNยวชมเมอืงเสมอืนหนึNงทา่นอยูใ่น

ภวงัคแ์หง่ความฝัน 

ระยะทาง 70 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื7นเมอืง

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกีE ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงทีN

ไดช้ืNอวา่เป็นเพชรน ้าํงามแหง่โบฮเีมยี เมอืงทีNไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนส

โกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนี7ตั 7งอยูร่มิ

สองฝัNงของแมน่ ้าํวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีNมอีาคารเกา่แกต่ั 7งแตย่คุกลาง

กวา่ 300 ปี หลงัไดรั้บการอนุรักษ์และขึ7นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีNสําคญัแหง่

หนึNงของโลก นําชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึNง

สรา้งขึ7นเมืNอปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีNใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลง

มาจากปราสาทปรา๊ก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึNงตั 7งอยูร่มิฝัNงแมน่้าํวอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้าํ ฝัNงตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ 

Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง

ระยะทาง 210 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําทา่นเดนิทางสู ่เชสกีE บดูาโจวคิ (Ceske Budejovic)

เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม SPA HOTEL VITA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที<ส ี<ของการเดนิทาง        เชสกีE บดูาโจวคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก – สะพานชารล์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงคารโ์ลว ี วาร ี (Karlovy vary) ทีNไดช้ืNอวา่เป็น

เมอืงแห่งสปาทีNใหญ่ทีNสดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงทีNมชี ืNอเสยีงไปทัNวโลก    

วา่เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ี วาร ี ปัจจบุนัเป็นทีN

นยิมของผูค้นทัNวโลกทีNจะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความเชืNอทีNมมีาแตส่มัย

โบราณ เชญิทา่นทดลองดืNมน ้าํแร ่ ซึNงตอ้งดืNมกบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแก ้ ว

พอรซ์เลนทีNมปีากยืNนออกมาเหมอืนกาน ้าํ

ระยะทาง 218 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื7นเมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน) 
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บา่ย เดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดตี

เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นคร

แหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ จากน ัEนนําท่ านเดนิเลน่บนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าํวลัตาวา สไตลโ์กธคิทีNสรา้งขึ7น

ตั 7งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีN 14 สมยัพระเจา้ชารล์ทีN 4 ชมรปูปั7นโลหะของเหลา่

นักบญุทีNตั 7งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์ จากนั7นนําทา่นเดนิสูเ่มอืงเกา่ 

ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall)  

ที Nส ร า้ งมาตั 7งแต่ ปี ค .ศ . 1338 มีจุ ด เด่นคือ นาฬ ิกาดาราศาสตร  ์

(Astronomical Clock) ทีNสวยงามและยังตบีอกเวลาทกุๆชัNวโมง อสิระใหท้า่น

เดนิเลน่ชมเมอืง ทั 7งเมอืงเกา่ และเมอืงใหมต่ามอธัยาศยั 

ระยะทาง 130 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

นําเขา้สูท่ีNพัก โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที<หา้ของการเดนิทาง           กรงุปราก – ปราสาทแหง่ปราก – กรงุบราตสิลาวา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีNสรา้งขึ7นอยูบ่นเนนิเขา

ตั 7งแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษทีN 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslids 

ซึNงปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตั 7งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร     

เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมยัศตวรรษทีN 14   นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีNใหญท่ีNสดุในกรงุปรา๊ก     

ซึNงพระเจา้ชารล์ทีN 4 โปรดใหส้รา้งขึ7นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีNเกบ็พระศพ

ของกษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ทีN 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ีN 1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีNยนทีN 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีNเป็นหนึNง

ในสว่นทีNเกา่แกท่ีNสดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีNประทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั 7งหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึNงปัจจบุนัมรีา้นขายของทีN

ระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย  

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและ

เมอืงทีNใหญท่ีNสดุของประเทศสโลวคั ตั 7งอยูร่มิฝัNงแมน่ ้าํดานูบทีNบรเิวณพรมแดน

ของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็

ระยะทาง 330 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30ช.ม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีNพัก โรงแรม HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

วนัที<หกของการเดนิทาง         กรงุบราตสิลาวา่ – Outlet in Parndorf – บดูาเปสต ์ 

                                             – ลอ่งเรอืแมน่้าํดานบู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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จากนั7นนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิ7งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ เช่น GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืNนๆอกีมากมาย 

*** เนื<องจาก OUTLET จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัEน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***

ระยะทาง 45 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาที

เที<ยง อสิระอาหารกลางวนัเพื<อไมร่บกวนการชอ้ปปิE ง

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่ กรงุบดูาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี (Hungary) ซึNงไดช้ืNอวา่เป็น

เมืองทีNทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื7อชาติที Nม ี      

อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่

แมน่ ้าํดานูบ”  ชมเมอืงทีNไดช้ืNอวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝัNง

แมน่ ้าํดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมน่้าํดานบูอนัเลื<องชื<อ ชมความงามของทวิทศัน์

และอารยะธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีNตั 7งเรยีงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝัNง 

ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิ อาคารรัฐสภา ซึNงงดงามเป็นทีNร่าํลอื 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด 

นอกจากนี7ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีNสรา้งขา้มแมน่ ้าํดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิ7นที Nใชใ้น

การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั

ระยะทาง 200 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารพื7นเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู

นําเขา้สูท่ีNพัก โรงแรม MERCURE BUDAPEST BUDA  หรอืเทยีบเทา่

วนัที<เจ็ดของการเดนิทาง    บดูาเปสต ์– เวยีนนา – ถนนคารน์ทเ์นอร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึNงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรง

คณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึNงเคยใชเ้ป็นสถานทีNจัดพธิสีวมมงกฎุ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ ชืNอโบสถม์าจากชืNอกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึNงเป็น

กษัตรยิท์ีNทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิNงกอ่สรา้งทีN

งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึNงสรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลงัคาสลบั

สสีวยงามอันเป็นจดุเดน่ทีNสดุในศตวรรษทีN 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์อง

พระเจา้สตเีฟ่นทีN 1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีNงดงามของศตวรรษ

ทีN 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนอืเมือ

งบูดาทีNท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าํดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนี7สรา้งขึ7น

ตั 7งแต ่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรยีน นําเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา 

(Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผา่นชมเส ้ นทางธรรมชาตขิองทวิ

เขาสงู และพื7นทีNอนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี   

ระยะทาง 240 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิWการยา้ยเมอืงที<เขา้พกั เชน่ กรณีที<

เมอืงน ัEนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที<ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสม) 

บา่ย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีNแวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีNสรา้งขึ7นในระหว่ างปีค.ศ.

1863-1869 แตต่วัอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครั7งทีN 2 และ

เปิดใหม่อีกครั 7งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg 

Palace) ซึNงเป็นกลุม่อาคารทีNเคยเป็นทีNประทบัของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตั 7งแต่

ครสิตศ์ตวรรษทีN 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษทีN 20 จากนั7นนําชมบรเิวณรอบนอก

โบสถส์เตเฟ่นส ์ (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรงุเวยีนนา 

ซึNงพระเจา้คารล์ทีN 6 โปรดใหส้รา้งขึ7นในปีค.ศ.1713 เพืNอเป็นการแกบ้นตอ่ความ

ทกุขย์ากของประชาชน จากนั7นเชญิชอ้ปปิ7งสนิคา้เครืNองแกว้สวาร็อฟสกี7 หรอื

สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer สนิคา้

แฟชัNนวยัรุน่ทนัสมยั เชน่ Zara, H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลต

โมสารท์ ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร อาหารพื7นเมอืง (หมทูอดสไตลอ์อสเตรยี)

นําเขา้สูท่ีNพัก โรงแรม KAVALIER HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที<แปดของการเดนิทาง      พระราชวงัเชนิบรนุน ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั7นนําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn 

Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึNงมีประวัตกิารสรา้งมาตั 7งแต่กลางครสิต์

ศตวรรษทีN 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ7นใหมอ่ยา่งสงา่งาม

ดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพืNอใชเ้ป็น

พระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลบัพลาทีNประทบั ซึNงได ้

รับการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึNงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสข์อง

ฝรัNงเศส

12.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรุงเวียนนา เพืNอใหท้่านมีเวลาในการทํา       

คนืภาษ ี (Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซื 7อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ

16.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีNยวบนิทีN QR184

วนัที<เกา้ของการเดนิทาง        โดฮา – กรงุเทพฯ 

00.05 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพืNอรอเปลีNยนเครืNอง

03.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์ แอรเ์วย ์

เทีNยวบนิทีN QR836

13.20 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้
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โปรแกรม :  East Europe Check-In EP. 2 

ออสเตรยี – เช็ก – สโลวคั – ฮงัการ ี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 6 – 14, 13 – 21, 27 พ.ย. – 5 ธ.ค.   

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการทีNจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีNทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีNยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีNกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 7งในกรณีทีNทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึNง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลีNยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีNยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลีNยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีNคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื<อทา่นทาํการซืEอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื<อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที<ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที<ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัEง มฉิะน ัEนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัEง

ส ิEน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี<ยนแปลงได ้ท ัEงนีEข ึEนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที<ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 46,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั) 46,900.-

พกัหอ้งเดี<ยว เพิ<มทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 46,900.-

                             หนา้ D  จาก D  7 14
              



1. คา่ตัcวเครืNองบนิ ชั 7นประหยดั ( Economy Class) ทีNระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

 (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืNอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีNยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีNระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีNระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีNทอ่งเทีNยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื<อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที<) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืNอนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืEอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื<องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ<ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีEยประกนัเร ิ<มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีEยประกนัเร ิ<มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที<มอีายตุ ัEงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืNองดืNมทีNสัNงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิ

ทางหรอืของมคีา่ทีNสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีNสายการบนิมกีารปรับขึ7นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึNงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9x 3 = 27 ยโูร) 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั)
46,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื<องบนิ ลดทา่นละ 16,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศออสเตรยี 

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัEนธรุกจิเพิ<มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ<มตน้ที<ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื<อที<น ั<ง confirm เทา่น ัEน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ่าํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีEรวม

   อตัรานีEไมร่วม

                             หนา้ D  จาก D  8 14
              



8. คา่ภาษีมลูคา่เพิNม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที<น ั<งจะยนืยนัเมื<อไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัEน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีNเดนิทาง ทีNมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืNอทําการจองควิยืNนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืNอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที<ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีN  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั 7ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีN ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึ7น 

  5. การยืNนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั 7นตอนการยืNนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั 7งแบบหมูค่ณะและยืNน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืNอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีN 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัNงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีNยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัNวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืNองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั 7งหมด 

เง ื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึEนจรงิเห 

ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื<อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื<นวซีา่ ดงัน ัEนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที<สถานทูตแจง้เง ื<อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จน

ทาํใหไ้มส่ามารถยื<นวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิWไมค่นืเงนิมดัจาํ

หรอืคา่ทวัรท์ ัEงหมด 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี<ยวขอ้งใดๆท ัEงส ิEน ท ัEงนีE

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัEน อตัราคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื<นวซีา่ และมสีทิธิWไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีNนัNงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัcวเครืNองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัcวเครืNองบนิ ซึNงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

เง ื<อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืEองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องต ัYวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ

                             หนา้ D  จาก D  9 14
              



      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัcวเครืNองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีNเกดิขึ7นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัNงทีN Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีNจะนัNงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีNสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีNมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืNนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีNเครืNองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีNมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีNนัNง Long leg ขึ7นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีNเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีNเชค็อนิเทา่นั7น 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิa เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั 7งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิWในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัEงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที<บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึEนไป) เนืNองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืNนทีNเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีNเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึNงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืNอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั 7งนี7ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีNไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัcว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีNสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื<นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึ7นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืNนวซีา่ / คา่มดัจําตัcวเครืNองบนิ 

หรอืคา่ตัcวเครืNองบนิ (กรณีออกตัcวเครืNองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีNกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัEงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืNองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีN ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัEงหมด 

1. เนื<องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี<ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัEนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ<งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื<องจากโรงแรม

น ัEนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิWในการเรยีกเก็บเงนิเพิ<มเตมิในกรณีที<อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืNองปรับอากาศเนืNองจากอยูใ่นแถบทีNมอีณุหภมูติ่าํ  

3. กรณีทีNมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ7นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลีNยนหรอืยา้ยเมอืงเพืNอใหเ้กดิความเหมาะสม 

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั
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4. โรงแรมในยโุรปทีNมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีNเป็นหอ้งเดีNยวอาจเป็นหอ้งทีNมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้าํ ซึNงขึ7นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั7นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืNนวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิEว จํานวน 2 ใบ       (พื7นหลงัขาวเทา่นั7น ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืNองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3.  หลกัฐานการเงนิ  

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นยืNนวซีา่ (กอ่นยืNนวซีา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอพัเดทอกีครั 7ง)   

3.2  กรณีเปลี<ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั 7งสองเลม่ (ทั 7งเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีNออกจากทางธนาคารเท่านั7น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุ

ชืNอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีNออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืNอ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีN

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืNอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืNน

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืNนไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีNมกีารชี7แจงความสมัพันธอ์กีหนึNงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4.  หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีNมชีืNอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื<นวซีา่แสดงตนที<ศนูยย์ ื<นวซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที<ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื<นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี7แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีN 

โฉนดทีNดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริNมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืNอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืNอสถานทตูทีNยืNน) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีNออกจากสถาบนัทีNกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืNอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืNอสถานทตูทีNยืNน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ่าํกวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีNยนชืNอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีNยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 7งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที<บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต่าํกวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชืNอรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีNสถานทตูดว้ย ทั 7งสองทา่น (เฉพาะควิเดีNยวเทา่นั7น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั7น 

เอกสารยื<นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี<ยนและขออพัเดทเพิ<มเตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิ<มเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื<นวซีา่เชงเกนประเทศออสเตรยี 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื<องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืNอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชืNอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีNเกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีNเกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืNนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืNอตวั นามสกลุ ทีNอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีNอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื7อผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้) ........................................................................................................ 

13. ชืNอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีNอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืNอ ทีNอยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีNเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีNผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั 7งแตว่นัทีN.......................................ถงึวนัทีN........................................ 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิ7วมอืเพืNอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี7 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีN หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืNนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืNอ.................................................   

สิNงทีNชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิNงทีNชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีNพักทีNมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีNพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั 7งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืNนๆ (โปรดระบ)ุ     อืNนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี<ยวขอ้งใดๆท ัEงส ิEน 

ท ัEงนีEบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัEน 
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