
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 15-21 [ไฟทป์ฐมฤกษ]์, 18 – 24, 22 – 28,29 พ.ย.– 5 
ธ.ค. 

42,900.-

ธนัวาคม : 6 – 12, 13 – 19, 20 – 26 45,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีAยง คํAา

โรงแรมทีAพกั  
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2
กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์– 

ลอ่งเรอืแมนํ่ Iาดานบู
✈ O O MERCURE BUDA

3 บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา่ O X O FALKENSTEINER

4 บราตสิลาวา่ – ปราก – ปราสาทปราก O O X NH PRAGUE

5 ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ลนิซ์ O O O 
PARK INN by 
RADISSON LINZ

6 ลนิซ ์– เวยีนนา – กรงุเทพฯ O ✈ ✈

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈
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VIENNA THE SERIES by TG EP.1 
ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวคั เชก 7 วนั 4 คนื          

โดยสายการบนิไทย (TG) 



***2เมนพูเิศษ... ซุปกลุาซ และเป็ดอบโบฮเีมยีน*** 

นําท่านบนิตรงสู่กรุงเวยีนนา ประเทสออสเตรยี ชืAนชมกับความงามของพระราชวงัเช ินบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) ทีAวจิติรตระการตา และเต็มอืAมกบักรงุบดูาเปสต ์ลอ่งเรอืแมนํ่ IาดานบูอนัเลืAองชืAอ

เพืAอชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรมฮงัการ ี สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืง

หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี เยอืนกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีAใหญ่

ทีAสดุของประเทศสโลวคั 

   

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิไทย ประต ู4 แถว H , J พบเจา้หนา้ทีAคอยอํานวยความสะดวก

วนัทีAสองของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์–  

                                           ลอ่งเรอืแมนํ่ Iาดานบู

01.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีAยวบนิทีA TG936

07.00 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิAนชา้กวา่

ประเทศไทย 6 ชัAวโมง) ผา่นขั Vนตอนการตรวจคนเขา้ จากนัVนนําเขา้ชมความ

งดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน  ์ (Schoenbrunn Palace) แห่งรา

ชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซึAงมปีระวตักิารสรา้งมาตั Vงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีA 16 และตอ่

มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึVนใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 

หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพืAอใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่

ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีAประทับ ซึAงไดรั้บการตกแตง่อย่างวจิติรบรรจง 

ซึAงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัAงเศส 

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่ กรงุบดูาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี (Hungary) ซึAงไดช้ืAอวา่เป็น

เมืองทีAทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชืVอชาติที Aม ี      

อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่

แมนํ่Vาดานูบ”  ชมเมอืงทีAไดช้ืAอวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝัAง

แมนํ่Vาดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ IาดานบูอนัเลืAองชืAอ ชมความงามของทวิทศัน์

และอารยะธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีAตั Vงเรยีงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝัAง 

ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิ อาคารรัฐสภา ซึAงงดงามเป็นทีAรํAาลอื 

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด 

นอกจากนีVทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีAสรา้งขา้มแมนํ่Vาดานูบ 

โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิVนที Aใชใ้น

การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั   

ระยะทาง 240 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม.

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร อาหารพืVนเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู

นําเขา้สูท่ีAพัก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAสามของการเดนิทาง       บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา่
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึAงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรง

คณุคา่ ถ่ายรูปดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึAงเคยใชเ้ป็นสถานทีAจัดพธิสีวมมงกฎุ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ ชืAอโบสถม์าจากชืAอกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึAงเป็น

กษัตรยิท์ีAทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิAงกอ่สรา้งทีA

งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึAงสรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลงัคาสลบั

สสีวยงามอันเป็นจดุเดน่ทีAสดุในศตวรรษทีA 15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์อง

พระเจา้สตเีฟ่นทีA 1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีAงดงามของศตวรรษ

ทีA 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนอืเมือ

งบูดาทีAท่านสามารถชมความงามของแม่นํVาดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนีVสรา้งขึVน

ตั Vงแต ่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรียน จากนัVนนําท่านเดนิทางสู ่

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ป

ปิVงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ เชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืAนๆอกีมากมาย 

*** เนืAองจาก OUTLET จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัIน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***

ระยะทาง 195 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

เทีAยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) 

เมอืงหลวงและเมอืงทีAใหญท่ีAสดุของประเทศสโลวคั ตั Vงอยูร่มิฝัAงแมนํ่Vาดานูบที่

บรเิวณพรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ี และใกลก้บัพรมแดนสา

ธารณรัฐเชก็ นําทา่นถา่ยรปูคูก่บัปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) 

ซึAงเป็นอาคารทรงสีAเหลีAยมผนืผา้ตั Vงอยูบ่นเนนิเขา รมิฝัAงแมนํ่Vาดานูบ ทา่นสามารถ

ชมทศันยีภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแหง่นีV

ระยะทาง 45 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาที

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้สูท่ีAพัก โรงแรม  FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีAส ีAของการเดนิทาง      บราตสิลาวา่ – ปราก – ปราสาทปราก   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็โกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ 

ระยะทาง 332 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม.

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี
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บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีAสรา้งขึVนอยูบ่นเนนิเขา

ตั Vงแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษทีA 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslids 

ซึAงปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตั Vงแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร     

เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมยัศตวรรษทีA 14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีAใหญท่ีAสดุในกรงุปราก ซึAง

พระเจา้ชารล์ทีA 4 โปรดใหส้รา้งขึVนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีAเกบ็พระศพของ

กษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ทีA 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ีA 1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีAยนทีA 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีAเป็นหนึAง

ในสว่นทีAเกา่แกท่ีAสดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีAประทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั Vงหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึAงปัจจบุนัมรีา้นขายของทีA

ระลกึวางจําหน่ายอยู่มากมาย  จากน ัIนนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่Vาวลัตาวา สไตลโ์กธคิทีAสรา้งขึVน

ตั Vงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีA 14 สมยัพระเจา้ชารล์ทีA 4 ชมรปูปัVนโลหะของเหลา่

นักบญุทีAตั Vงอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์ จากนัVนนําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืง

เกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาว่ าการเมอืงหลงัเกา่ 

(Old Town Hall) ทีAสรา้งมาตั Vงแตปี่ ค.ศ.1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิา

ดาราศาสตร ์ (Astronomical Clock) ทีAสวยงามและยังตบีอกเวลาทุ กๆ

ชัAวโมง ใหเ้วลาทา่นเดนิอสิระเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเลน่

ยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซืVอสนิคา้ ของทีAระลกึ หรอื สนิคา้แฟชัAนชั Vนนํามากมาย

คํAา อสิระอาหารคํAาตามอธัยาศยั

นําเขา้สูท่ีAพัก โรงแรม NH PRAGUE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีAหา้ของการเดนิทาง         ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– ลนิซ ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงคารโ์ลว ี วาร ี (Karlovy vary) ทีAไดช้ืAอวา่เป็น

เมอืงแหง่สปา ทีAใหญท่ีAสดุของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทีAมชี ืAอเสยีงไปทัAวโลกวา่

เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ี วาร ี ปัจจบุนัเป็นทีAนยิม

ของผูค้นทัAวโลกทีAจะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพ ตามความเชืAอทีAมีมาแต่สมัย

โบราณ เชญิทา่นทดลองดืAมนํVาแร ่ ซึAงตอ้งดืAมกบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้

พอรซ์เลนทีAมปีากยืAนออกมาเหมอืนกานํVา 

ระยะทาง 120 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม.

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืVนเมอืง 

                                                                   (เป็ดอบสไตลโ์บฮเีมยีน)

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลนิซ ์ (Linz) เป็นเมอืงใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของประเทศ

ออสเตรยี เป็นเมอืงทีAมกีารผลติเหล็กกลา้ เครืAองจักร อปุกรณไ์ฟฟ้า ผลติภณัฑ์

ยาสบู เมอืงนีVพัฒนามาจากคา่ยสมยัโรมนั เป็นศนูยก์ลางการคา้ทีAสําคญัในครสิต์

ศตวรรษทีA 13 

ระยะทาง 320 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม.

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

นําเขา้สูท่ีAพัก โรงแรม PARK INN by RADISSON LINZ หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีAหกของการเดนิทาง       ลนิซ ์– เวยีนนา – กรงุเทพฯ  
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงทีAเขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัIนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีAใกลเ้คี ยงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีAยนตามความเหมาะสม) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 น. จากนัVนนําเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 

ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืVนทีAอันเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ห่ง

ออสเตรยี เพืAอนําเดนิทางสูส่นามบนิชเวทชาท กรงุเวยีนนา เพื Aอใหท้า่นมเีวลาใน

การทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซืVอสนิค ้ าในรา้นคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

ระยะทาง 185 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30ช.ม.

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพ เทีAยวบนิทีA TG937

วนัทีAเจ็ดของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ 

05.20 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการทีAจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีAทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีAยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีAกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั VงในกรณีทีAทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีVาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึAง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีAยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีAยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีAยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีAคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืAอทา่นทาํการซืIอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืAอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีAลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัIง มฉิะน ัIนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัIง

ส ิIน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีAยนแปลงได ้ท ัIงนีIข ึIนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีAไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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โปรแกรม : VIENNA THE SERIES by TG EP.1 
 ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวคั เชก 

7 วนั 4 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  ปี 2560 

  พฤศจกิายน : 15 – 21 [ไฟทป์ฐมฤกษ]์, 18 – 24, 22–28, 29 พ.ย.–5 ธ.ค.  

กาํหนดวนัเดนิทาง :  ปี 2560 

   ธนัวาคม : 6 – 12, 13 – 19, 20 – 26   

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 42,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั) 42,900.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 4,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 42,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
42,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืAองบนิ ลดทา่นละ 20,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศออสเตรยี 

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัIนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัIน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํAากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 45,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั) 45,900.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 4,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 45,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
45,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืAองบนิ ลดทา่นละ 22,000.-
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1. คา่ตัbวเครืAองบนิ ชั Vนประหยดั ( Economy Class) ทีAระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

 (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืAอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีAยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีAระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีAระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีAทอ่งเทีAยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืAอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีA) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืAอนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืIอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืAองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิAม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีIยประกนัเร ิAมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีIยประกนัเร ิAมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีAมอีายตุ ัIงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

    

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่นํVาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิ

ทางหรอืของมคีา่ทีAสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํVามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีAสายการบนิมกีารปรับขึVนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึAงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรยี 

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิAน  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7x 3 = 21 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิAม 7% 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศออสเตรยี 

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัIนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัIน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํAากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีIรวม

อตัรานีIไมร่วม
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1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีAน ัAงจะยนืยนัเมืAอไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัIน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีAเดนิทาง ทีAมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืAอทําการจองควิยืAนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืAอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีAตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีA  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Vง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีA ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึVน 

  5. การยืAนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั VนตอนการยืAนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Vงแบบหมูค่ณะและยืAน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืAอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีA 

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

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีAยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัAวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืAองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Vงหมด 

เง ืAอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีAเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีAเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึIนจรงิเห 

ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ืAอนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืAนวซีา่ ดงัน ัIนควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีAสถานทูตแจง้เง ืAอนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จน

ทาํใหไ้มส่ามารถยืAนวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิXไมค่นืเงนิมดัจาํ

หรอืคา่ทวัรท์ ัIงหมด 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีAยวขอ้งใดๆท ัIงส ิIน ท ัIงนีI

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัIน อตัราคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืAนวซีา่ และมสีทิธิXไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีAนัAงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัbวเครืAองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัbวเครืAองบนิ ซึAงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัbวเครืAองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

เง ืAอนไขการจอง

ขอ้มลูเบืIองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืAนวซีา่และการยืAนขอวซีา่

ขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองต ัYวเครืAองบนิและทีAน ัAงบนเครืAองบนิ
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3.   นัAงทีA Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีAจะนัAงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีAสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีAมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืAนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีAเครืAองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํVาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีAมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีAนัAง Long leg ขึVนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีAเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีAเชค็อนิเทา่นัVน 

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  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Vงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัIงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีAบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึIนไป) เนืAองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืAนทีAเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีAเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึAงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืAอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั VงนีVท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีAไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัbว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีAสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืAนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึVนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืAนวซีา่ / คา่มดัจําตัbวเครืAองบนิ 

หรอืคา่ตัbวเครืAองบนิ (กรณีออกตัbวเครืAองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีAกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัIงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืAองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีA ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัIงหมด 

1. เนืAองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีAยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Iนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึAงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืAองจากโรงแรม

น ัIนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิAมเตมิในกรณีทีAอาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืAองปรับอากาศเนืAองจากอยูใ่นแถบทีAมอีณุหภมูตํิAา  

3. กรณีทีAมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึVนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลีAยนหรอืยา้ยเมอืงเพืAอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีAมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีAเป็นหอ้งเดีAยวอาจเป็นห ้องทีAมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํVา ซึAงขึVนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัVนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืAนวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิIว จํานวน 2 ใบ       (พืVนหลงัขาวเทา่นัVน ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืAองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3.  หลกัฐานการเงนิ  

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นยืAนวซีา่ (กอ่นยืAนวซีา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอพัเดทอกีครั Vง)   

3.2  กรณีเปลีAยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Vงสองเลม่ (ทั Vงเลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีAออกจากทางธนาคารเท่านัVน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุ

ชืAอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีAออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืAอ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีA

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืAอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืAน

ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืAนไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้  

     3.3.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีAมกีารชีVแจงความสมัพันธอ์กีหนึAงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4.  หลกัฐานการทาํงาน   

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ออสเตรยี) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยืAนวซีา่แสดงตนทีAศนูยย์ ืAนวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีAออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืAนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีAมชีืAอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีVแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีA 

โฉนดทีAดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริAมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืAอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืAอสถานทตูทีAยืAน) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีAออกจากสถาบนัทีAกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืAอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืAอสถานทตูทีAยืAน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุAากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีAยนชืAอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีAยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Vงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีAบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุตํAากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชืAอรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีAสถานทตูดว้ย ทั Vงสองทา่น (เฉพาะควิเดีAยวเทา่นัVน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืAนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีAยนและขออพัเดทเพิAมเตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิAมเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืAนวซีา่เชงเกนประเทศออสเตรยี 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนืAองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

3. ชืAอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทีAเกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศทีAเกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืAนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืAอตวั นามสกลุ ทีAอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีAอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืVอผา้ ขายอาหาร 

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

13. ชืAอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีAอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืAอ ทีAอยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีAเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีAผา่นมา 

                             หนา้ =  จาก =  12 13
              



            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Vงแตว่นัทีA.......................................ถงึวนัทีA........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิVวมอืเพืAอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีV 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีA หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืAนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืAอ.................................................   

สิAงทีAชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิAงทีAชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีAพักทีAมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีAพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Vงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืAนๆ (โปรดระบ)ุ     อืAนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีAยวขอ้งใดๆท ัIงส ิIน 

ท ัIงนีIบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัIน 

                             หนา้ =  จาก =  13 13
              


