บิ นด้วยสายการบิ น ETIHAD AIRWAYS(EY): ขึน
้ เครื่องสนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)
EY407
19.30 – 23.10
BKK(สุวรรณภูมิ)–AUH(อาบูดาบี)
EY005
02.30 – 06.55
AUH(อาบูดาบี)–MUC(มิ วนิ ค)
EY147
12.20 – 19.45
VIE(เวียนนา)–AUH(อาบูดาบี)
EY402
22.35–08.05
AUH(อาบูดาบี)–BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึ้นอยู่กบ
ั สายการบิ น**

**ราคาอ้างอิ งนะเดือนเมษายน เนื่ องจากสภาวะพลังงานแพงทั ่วโลก ทาให้ภาษี น้ามันปรับขึน
้ สูง และ
ไม่คงที่ รบกวนเช็คอีกครังก่
้ อนชาระเงิ นจอง**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านัน้
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ ั ่ง นั ่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** วัคซีนทีเ่ ดินทางได้ ทุกยีห
่ อ้ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน**
** รับวัคซีนทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว ยกเว้น Sinovac / Sinopharm
DAY 1
16.30

19.30
23.10
DAY 2
02.30
06.55

กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ – อาบูดาบี(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน
ETIHAD AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งอาบูดาบี ประเทศ UAEโดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เที่ยวบินที่EY407** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งอาบูดาบี ประเทศUAE(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
อาบูดาบี– มิวนิค(เยอรมัน)– พระราชวังเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ
(
–/–/L)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานกรุ งมิวนิค ประเทศเยอรมันนี โดยสายการบิน โดยสายการบิน
ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่EY005** มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบริการ **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานกรุ งมิวนิค ประเทศเยอรมันนี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง
และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
จากนั้นนําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งมิวนิค ( MUNICH)เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน เป็ น
เมืองใหญ่ของแคว้นบาวาเรี ย นําท่านผ่านชมใจกลางเมือง ชมประตูแห่ งชัยชนะ อาคารบ้านเรื อน
และพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรี ยงรายอยูบ่ นถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิ มิลเลี่ยน โอเปร่ าเฮ้าซ์ และ เขต
พระราชวังเก่า

นําท่านผ่านชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ (RESIDENZ PALACE)สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1385 ทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของเมืองสมัยก่อนเรี ยกว่า Neuveste หรื อในปัจจุบนั คือ มิวนิค ( Munich)
นัน
่ เอง ที่นี่ถูกยกให้เป็ นพระราชวังใจกลางเมืองที่มีชื่อเสี ยง และมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศ
เยอรมัน เคยเป็ นที่ประทับและทรงงานของกษัตริ ยแ์ ห่ งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี และยังเป็ นที่ต้ งั
ของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนั้นๆ อีกหลายยุคสมัยด้วย ซึ่ งภายหลังเกิดการปฏิวตั ิทาํ ให้บา้ นเรื อนและ
ชุมชนพังเสี ยหายมากมาย รวมทั้งพระราชวังเรสซิ เดนซ์ดว้ ย ในปี ค.ศ. 1918 เมื่อเหตุการณ์บา้ นเมือง
สงบลง พระราชวังและรัฐสภาแห่ งนี้กถ็ ูกเปลี่ยนให้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์การออกแบบภายใน ใช้เป็ น

ที่เก็บสะสมงานทางศิลปะและเป็ นคลังเก็บสมบัติของกษัตริ ย ์
เทีย่ ง

อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่ องเทีย่ ว
นําท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ)ซึ่ งตั้งชื่อตามรู ปปั้ นพระแม่มารี สีทอง บนเสา
ที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็ นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่ งแคว้น
บาวาเรี ยที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทัพสวีเดน
นําท่านชม ศาลาว่ าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสี ยงนาฬิกาและตุ๊กตา
ออกมาเต้นระบํา เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก ชมย่านการค้าโดยรอบ
มาเรี ยนพลัส
ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสิ นค้าทางการเกษตร

นําท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ สนามกีฬา ALLIANZ STADIUMสนามเหย้าของทีม BAYERN
MUNICH ทีมฟุตบอลอันดับ 1 ของประเทศเยอรมัน มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม และยิง่ ใหญ่เป็ น
สนามที่ใหญ่ที่เป็ นอันดับต้นๆของเยอรมันนี

คํา่
พักที่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
TULIP INN MUNCHEN MESSEหรื อเทียบเท่ า

DAY 3
เช้ า

มิวนิค–ปราสาทนอยชวานสไตน์ –อินส์ บรู ค
(B/L/–)
บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ( HOHENSCHWANGAU)(ระยะทาง 118 กม. ใช้
เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรี ย นําท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ
ปราสาทนอยชวานสไตน์

(NEUSCHWANSTEIN CASTLE)นําชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่ง
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่ น ยอดเขา ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของ
พระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่ง
อย่างงดงามด้วยการออกแบบของริ ชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่ งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิง่

เทีย่ ง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน
้ เมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินส์ บรู ค (INNSBRUCK)(ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชม.) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ ม
ฝั่งแม่น้ าํ อินซึ่ งคําว่าอินส์บรู คนั้น แปลว่า สะพานแห่ งแม่น้ าํ อิน มีลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยูร่ ะหว่าง
เทือกเขาแอลป์
ชมหลังคาทองคํา (GOLDEN ROOF)เป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญของเมืองอินส์บรู ค ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตเมือง
เก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ FRIEDRICH ที่4ในช่วงต้นศตวรรษที่15สําหรับเป็ นที่ประทับของ
ผูป้ กครองแคว้นทิโรล

คํา่
พักที่

อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่ องเทีย่ ว
HWEST HOTELหรื อเทียบเท่ า

DAY 4
เช้ า

อินส์ บรู ค – ฮัลสตัท – ชาลซ์ บูร์ก
(B/–/D)
บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท ( HALLSTATT)(ระยะทาง 248 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4 ,500 ปี เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ า
สี เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน SALZKAMMERGUT
เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมืองนี้วา่ เป็ นไข่มุก
แห่ งออสเตรี ย และเป็ นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE
เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่ งความฝัน

เทีย่ ง

อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่ องเทีย่ ว
เดินทางสู่ เมืองซาลส์ บวร์ ก ( SALZBURG)(ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
ประเทศ ออสเตรี ย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรี เอก “วูลฟ
์ กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มี
ชื่อเสี ยงก้องโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่
ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาคริ สต์นิกายคาทอลิกที่สาํ คัญยิง่ ของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน อิสระ

เดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้ อสิ นค้าบนถนน GETREIDEGASSE ของเมืองที่มีความสวยงาม
รวมทั้งมีร้านค้าสิ นค้าแฟชัน
่ มากมาย
นําชม สวนมิราเบล(MIRABELL GARDEN)สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานา
พันธุ ์สีสันที่สวยงาม รู ปปั้ นและนํ้าพุสไตล์บาร๊ อค สถานที่แห่ งนี้ยงั เคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทํา
ภาพยนตร์อมตะชื่อก้องโลก THE SOUND OFMUSIC’ จากนั้นนําชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของ
โลกชาวออสเตรี ยน ปั จจุบนั นี้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว

คํา่
พักที่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG MITTEหรื อเทียบเท่ า

DAY 5
เช้ า

ชาลซ์ บูร์ก – เวียนนา- พระราชวังเชินบรุ นน์ (B/–/L)
บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งเวียนนา (VIENNA)เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่ งออสเตรี ย (ระยะทาง 295 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชม.) นําเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุ นน์ ( SCHOENBRUNN
PALACE)แห่ งราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ซึ่ งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และ
ต่อมาพระนางมาเรี ย เทเรซ่ า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่าง

ปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่
ประทับ ซึ่ งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มี
เวลาให้อย่างเต็มที่พร้อมพาเดินถ่ายรู ปสวนด้านหลังซึ่ งสวยงามตระการตามาก

เทีย่ ง

อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่ องเทีย่ ว
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุ งเวียนนา ซึ่ ง
แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่ า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ.
1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE) ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883

นําชมบริ เวณรอบนอก โบสถ์ สเตเฟ่ นส์ ( ST. STEPHEN’S CATHEDRAL)สัญลักษณ์ของกรุ ง
เวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยาก
ของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้ งสิ นค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ( KARTNERSTRASSE) ใจกลาง
กรุ งเวียนนา สิ นค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่ องแก้วสวาร็ อฟสกี้ LOUIS VITTON, GUCCI, ร้าน
นาฬิกา BUCHERER, สิ นค้าเสื้ อแฟชัน
่ วัยรุ่ นทันสมัย เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสิ นค้าของฝาก
เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรื อแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อคโก
แลตที่เก่าแก่เริ่ มกิจการตั้งแต่ปี 1786

คํา่
พักที่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพืน
้ เมือง
IBIS WIEN MESSEหรื อเทียบเท่ า

DAY 6
เช้ า
09.30

สนามบินเวียนนา – อาบูดาบี (
B/–/–)
บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อให้ท่านได้ทาํ Tax
Refund และเตรี ยมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งอาบูดาบี ประเทศ
UAEโดยสายการบิน
ETIHADAIRWAYS เที่ยวบินที่EY147** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งอาบูดาบี ประเทศUAE(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เที่ยวบินที่EY402** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน **

12.20
19.45
22.35

DAY 7
08.05

กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ (มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ ําเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ)
กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าของบริษท
ั ทุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษท
ั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ ท้งั นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้ อง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
ละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มเี ตียง
เพิม่
2-3 ท่ าน (อายุไม่ เกิน 12 ปี ) (อายุไม่ เกิน 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดไฟลท์ บิน

15–21 พฤษภาคม 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

22–28 พฤษภาคม 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

12 – 18 มิถุนายน 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

19–25 มิถุนายน65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

10 – 16 กรกฎาคม 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

24 - 30 กรกฎาคม 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

07 – 13 สิ งหาคม 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

21 – 27 สิ งหาคม 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

04–10 กันยายน 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

18–24 กันยายน 65

EY407/005 BKK-AUHMUC
EY147/402 VIE-AUHCDG

59,999

59,999

57,999

7,500

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน) ราคาท่ านละ 35,000 บาท
** อัตรานีย้ งั ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60ยูโร(EURO) ต่ อ
ทริปต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ทั้งนีท
้ ่ าน
สามารถให้ มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เรียกเก็บก่ อนเดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท** (ไม่ มท
ี น
ี่ ั่งบนเครื่ องบิน)
อัตราค่ าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)รวมถึงค่า
ภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มันทุกแห่ ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรื อ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
ไม่วา่ เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่
ตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริ การระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีนํา้ หนักไม่ เกิน 25 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน
้ เครื่ องบินได้ นํา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก.(ไม่
จํากัดจํานวนชิ้น แต่ท้ งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก

2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา
หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุ ดท่านละ

1,000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าประกันการเดินทางและสุ ขภาพ วงเงินประกันสู งสุ ด 1.5 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที่ยว + ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า (5,500 บาท)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 60EURO ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู ้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT)ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
สายการบิน และ รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
- ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริ ษทั
- โรงแรม TEST&GO เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
- กรุ ณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 30,000 บาทและตัดที่นงั่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน
่ หมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้
สิ ทธิ์ ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
- ชําระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง
- กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง

21 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
เนื่องจากเป็ นทัวร์ ราคาโปรโมชั่น
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 60 วันขึน
้ ไปคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 60 วันขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ
คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
- กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน
ก่อนออกเดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
- กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่าย
การดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
เงื่อนไขสํ าคัญอื่นๆทีท
่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีข้ ึนตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั
ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป

- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่น

ต่อไป โดยทาง

บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน
กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านั้น สิ่ ง
สําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่ องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ วนนี้หากเกิด
ความเสี ยหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง
- กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
- กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อ
จัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิด
ขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
- กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชําระ
เงินกรณี ที่ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
- กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
รับผิดชอบไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่ งสําเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทาง
บริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนําส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท
วัน ไป หรื อ กลับส่ วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง
กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ

- ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดินทาง

1

ท่าน

จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
- หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ
ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจ
ทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดย
ส่ วนนี้ทางบริ ษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณี ที่จาํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาง
บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ
ทางบริ ษทั จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งที่ท่านไม่
ต้องการได้รับบริ การหากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทาง
บริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
- กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมืองมีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่าน
เดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณี ชาํ รุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสื อเดินทางฉบับ

ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่าน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการ
บินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดี่ยว ( Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3
ท่าน (Triple)จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
- ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาํ สัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านั้น
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณี
ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและ
จําเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม

*เมื่อท่ านชําระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษท
ั ฯแล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนี้
แล้ว*
** ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีม่ อบความไว้ วางใจ ให้ เราบริการ **
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)
หนังสื อเดินทางเล่ มปัจจุบันฉบับจริ ง มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่าํ กว่า 2 หน้า
1.
รู ปถ่ ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รู ป ฉากหลังต้องเป็ นพื้นสี ขาวเท่านั้น
2.
หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริ ษทั / ร้านค้า:
หนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่
เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิ ชย์หรื อใบจดทะเบียนการค้า
 กรณี พนักงานบริ ษทั : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง วันเริ่ มงาน เงินเดือน
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERNแทนการระบุชื่อประเทศ
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรื อบริ ษทั ฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
 กรณี เกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรื อ จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุ
 กรณี ประกอบธุ รกิจไม่จดทะเบียน:จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา:จดหมายรับรองการเรี ยน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรี ยนต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน
่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
3.

หลักฐานการเงินสถานทูตรับพิจารณาสมุดบัญชีประเภทออมทรั พย์ เท่านั้น

4.
5.
6.
7.

 หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE)ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)มีอายุไม่ เกิน15 วันนับจากวันที่ยน
ื่ วีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT)ย้ อนหลัง 3 เดือนอัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุดไม่ เกิน 15 วัน
นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 3 เดือนอัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุดไม่ เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน BANK
STATEMENT ได้ในกรณี ที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดด
ข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นสมุดบัญชีเล่ มเดียวกันเท่ านั้น***
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน
สํ าเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สําเนาสู ติบตั ร (กรณี ผเู ้ ดินทางอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์)

เอกสารเพิม่ เติมกรณีเป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี และไม่ ได้ เดินทางพร้ อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดา ต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การ
เขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให้ บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง,สามีภรรยา)ต้อง
ยืน
่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริ งระบุชื่อเจ้ าของบัญชี(ผู้รับรอง)
และต้ องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้ วยมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยน
ื่ วีซ่า(สะกดชื่อ-นามสกุลให้
ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT)ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุ ดไม่เกิน 15
วัน นับจากวันที่นดั ยืน
่ วีซ่า

สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุ ดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน BANK
STATEMENT ได้ในกรณี ที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดด
ข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยน
ื่ คําร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรี ยโดยประมาณ 10-15 วันทําการ
 หลังจากที่ผสู ้ มัครได้ทาํ การยืน
่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยน
ื่ คําร้องขอวีซ่าออสเตรี ยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้
ผูส้ มัครทําการยืมหนังสื อเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ดังนั้น
หากท่านมีความจําเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งหรื อให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น
เป็ นการถาวร ในกรณี ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
 ค่าแปลเอกสารที่ตอ้ งรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริ การ

