
 
บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS(EY): ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

EY407 BKK(สวุรรณภมิู)–AUH(อาบดูาบ)ี 19.30 – 23.10 

EY005 AUH(อาบดูาบ)ี–MUC(มิวนิค) 02.30 – 06.55 

EY147 VIE(เวียนนา)–AUH(อาบดูาบ)ี 12.20 – 19.45 

EY402 AUH(อาบดูาบ)ี–BKK(สวุรรณภมิู) 22.35–08.05 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 25  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  

**ราคาอ้างอิงนะเดือนเมษายน เน่ืองจากสภาวะพลงังานแพงทัว่โลก ท าให้ภาษีน ้ามนัปรบัขึน้สงู และ
ไม่คงท่ี รบกวนเชค็อีกครัง้ก่อนช าระเงินจอง** 



 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19 
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแคก่รุ๊ปละ 25 ทา่นเทา่นัน้  
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** วคัซนีทีเ่ดนิทางได ้ทุกยีห่อ้ ฉีดครบโดสแลว้ 14 วนั** 
** รบัวคัซนีทุกชนิด ฉีดครบโดสแลว้ ยกเวน้ Sinovac / Sinopharm 

 
DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ– อาบูดาบี(มอีาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
16.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ชั้น 4 เคานเ์ตอร์เช็คอิน สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYSโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

19.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAEโดยสายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS เท่ียวบินท่ีEY407** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **  

23.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAE(เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
 

DAY 2 อาบูดาบี– มวินิค(เยอรมนั)– พระราชวงัเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ   
       ( –/–/L) 

02.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงมวินิค ประเทศเยอรมนันี โดยสายการบิน โดยสายการบิน 
ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ีEY005** มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 

06.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงมวินิค ประเทศเยอรมนันี หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถโคช้ปรับอากาศ  

 จากนั้นนาํเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงมวินิค ( MUNICH)เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนั เป็น
เมืองใหญ่ของแควน้บาวาเรีย นาํท่านผา่นชมใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรือน
และพิพิธภณัฑต่์างๆท่ีเรียงรายอยูบ่นถนนอนัสวยงาม ถนนแมก็ซิมิลเล่ียน โอเปร่าเฮา้ซ์ และ เขต
พระราชวงัเก่า    



นาํท่านผา่นชม พระราชวงัเรสซิเดนซ์ (RESIDENZ PALACE)สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1385 ทางดา้น
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองสมยัก่อนเรียกวา่ Neuveste หรือในปัจจุบนัคือ มิวนิค ( Munich) 
นัน่เอง ท่ีน่ีถูกยกใหเ้ป็นพระราชวงัใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียง และมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดของประเทศ
เยอรมนั เคยเป็นท่ีประทบัและทรงงานของกษตัริยแ์ห่งแควน้บาเยร์ินมากวา่ 500 ปี และยงัเป็นท่ีตั้ง
ของรัฐสภาเยอรมนัในสมยันั้นๆ อีกหลายยคุสมยัดว้ย ซ่ึงภายหลงัเกิดการปฏิวติัทาํใหบ้า้นเรือนและ
ชุมชนพงัเสียหายมากมาย รวมทั้งพระราชวงัเรสซิเดนซ์ดว้ย ในปี ค.ศ. 1918 เม่ือเหตุการณ์บา้นเมือง
สงบลง พระราชวงัและรัฐสภาแห่งน้ีกถู็กเปล่ียนใหก้ลายเป็นพิพิธภณัฑก์ารออกแบบภายใน ใชเ้ป็น

ท่ีเกบ็สะสมงานทางศิลปะและเป็นคลงัเกบ็สมบติัของกษตัริย ์
 
เทีย่ง  อสิระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

นาํท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ)ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสา
ท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ปี 1638  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขอบคุณเซนตแ์มร่ี นกับุญแห่งแควน้
บาวาเรียท่ีช่วยใหมิ้วนิคหลุดพน้จากการครอบครองของทพัสวเีดน  

 
นาํท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเยน็ ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตา
ออกมาเตน้ระบาํ เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมยา่นการคา้โดยรอบ           มาเรียนพลสั 
ทั้งร้านคา้พื้นเมือง และตลาดสินคา้ทางการเกษตร 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั สนามกฬีา ALLIANZ STADIUMสนามเหยา้ของทีม BAYERN 
MUNICH ทีมฟุตบอลอนัดบั 1 ของประเทศเยอรมนั มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และยิง่ใหญ่เป็น
สนามท่ีใหญ่ท่ีเป็นอนัดบัตน้ๆของเยอรมนันี 

 
 
 
 
 
 
คํา่  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พกัที ่ TULIP INN MUNCHEN MESSEหรือเทยีบเท่า 
 
DAY 3  มวินิค–ปราสาทนอยชวานสไตน์–อนิส์บรูค   (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ( HOHENSCHWANGAU)(ระยะทาง 118 กม. ใช้
เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรีย นาํท่านเดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 



(NEUSCHWANSTEIN CASTLE)นาํชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึง
ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตั้งตระหง่านอยูบ่น ยอดเขา ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของ
พระเจา้ลุดวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  ชมความวจิิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด วา้กเนอร์ ซ่ึงเป็นนกัประพนัธ์เพลงท่ีทรงโปรดปรานยิง่ 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืน้เมือง เมนูขาหมูเยอรมนั 

ออกเดินทางต่อสู่เมืองอนิส์บรูค ( INNSBRUCK)(ระยะทาง 118 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30
ชม.) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่ม
ฝ่ังแม่นํ้าอินซ่ึงคาํวา่อินส์บรูคนั้น แปลวา่ สะพานแห่งแม่นํ้าอิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยูร่ะหวา่ง
เทือกเขาแอลป์  
ชมหลงัคาทองคาํ (GOLDEN ROOF)เป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของเมืองอินส์บรูค ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมือง
เก่า สร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิ FRIEDRICH ท่ี4ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี15สาํหรับเป็นท่ีประทบัของ
ผูป้กครองแควน้ทิโรล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํา่ อสิระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
พกัที ่  HWEST HOTELหรือเทยีบเท่า 
 
DAY 4 อนิส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก     (B/–/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท ( HALLSTATT)(ระยะทาง 248 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  
หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4 ,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่า
สีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน SALZKAMMERGUT 
เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไข่มุก
แห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE 
เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  อสิระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก ( SALZBURG)(ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  
ประเทศ ออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมี
ช่ือเสียงกอ้งโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายวา่ “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ี
ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้าซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกท่ีสาํคญัยิง่ของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั อิสระ



เดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้บนถนน GETREIDEGASSE ของเมืองท่ีมีความสวยงาม
รวมทั้งมีร้านคา้สินคา้แฟชัน่มากมาย 
นาํชม สวนมริาเบล(MIRABELL GARDEN)สวนภายในพระราชวงัเดิมท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านา
พนัธุ์สีสันท่ีสวยงาม รูปป้ันและนํ้าพุสไตลบ์าร๊อค สถานท่ีแห่งน้ียงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํ
ภาพยนตร์อมตะช่ือกอ้งโลก THE SOUND OFMUSIC’ จากนั้นนาํชม บา้นเกิดโมสาร์ท กวเีอกของ
โลกชาวออสเตรียน ปัจจุบนัน้ีเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัของโมสาร์ทและครอบครัว 

 
คํา่  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พกัที ่  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG MITTEหรือเทยีบเท่า 
 
DAY 5 ชาลซ์บูร์ก – เวยีนนา- พระราชวงัเชินบรุนน์ (B/–/L) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย (ระยะทาง 295 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ชม.) นาํเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชินบรุนน์ ( SCHOENBRUNN 
PALACE)แห่งราชวงศฮ์บัสบวร์ก ซ่ึงมีประวติัการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และ
ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้ร้างข้ึนใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจาํนวนหอ้งถึง 1 ,441 หอ้งในระหวา่ง



ปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ี
ประทบั ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส มี
เวลาใหอ้ยา่งเตม็ท่ีพร้อมพาเดินถ่ายรูปสวนดา้นหลงัซ่ึงสวยงามตระการตามาก 

 
เทีย่ง  อสิระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว 

ผา่นชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนา ซ่ึง
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 
1863-1869 พระราชวงัฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE) ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของราช
สาํนกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-20 ชมตึกรัฐสภา ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1873-1883 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



นาํชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ ( ST. STEPHEN’S CATHEDRAL)สัญลกัษณ์ของกรุง
เวยีนนา ซ่ึงพระเจา้คาร์ลท่ี 6 โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์าก
ของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปป้ิงสินคา้ในยา่นถนนคาร์นทเ์นอร์ ( KARTNERSTRASSE) ใจกลาง
กรุงเวยีนนา สินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี LOUIS VITTON, GUCCI, ร้าน
นาฬิกา BUCHERER, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝาก 
เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานท่ีร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์ร่ี และ ช๊อคโก
แลตท่ีเก่าแก่เร่ิมกิจการตั้งแต่ปี 1786  

 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
พกัที ่ IBIS WIEN MESSEหรือเทยีบเท่า 

 
DAY 6  สนามบินเวยีนนา – อาบูดาบี     ( B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30  นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเวยีนนา  ประเทศออสเตรีย เพื่อใหท่้านไดท้าํ Tax  
  Refund และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลบั 
12.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAEโดยสายการบิน 

ETIHADAIRWAYS เท่ียวบินท่ีEY147** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
19.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAE(เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
22.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เท่ียวบินท่ีEY402** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 
 



DAY 7  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ(มอีาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
08.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
    
 
 
** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ําเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ)  
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอยีดไฟลท์บิน 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมเีตียง 

(อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตียง 

(อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อตัรา 
ท่านละ 

15–21 พฤษภาคม 65 

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 

22–28 พฤษภาคม 65 

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 

12 – 18 มถุินายน 65  

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 



19–25 มถุินายน65 

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 

10 – 16 กรกฎาคม 65  

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 

24 - 30 กรกฎาคม 65 

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 

07 – 13 สิงหาคม 65 

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 

21 – 27 สิงหาคม 65 

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 

04–10 กนัยายน 65 

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 

18–24 กนัยายน 65 

EY407/005 BKK-AUH-
MUC 

EY147/402 VIE-AUH-
CDG 

59,999 59,999 57,999 7,500 



ในกรณทีี ่JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 35,000 บาท 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60ยูโร(EURO) ต่อ 
ทริปต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทั้งนีท่้าน
สามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท** (ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS)รวมถึงค่า

ภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร 

ไม่วา่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่

ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอตัราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบินอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ

ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมนํีา้หนักไม่เกนิ 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํา้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.(ไม่

จาํกดัจาํนวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเง่ือนไขของสายการบิน)  

- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

โรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึง

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



- ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

- ค่าประกนัการเดินทางและสุขภาพ วงเงินประกนัสูงสุด 1.5 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

- ค่าวซ่ีาเชงเกน้แบบท่องเท่ียว + ค่าบริการยืน่วซ่ีา (5,500 บาท) 

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิ

บาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 60EURO ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT)ทั้งน้ีท่านสามารถให้

มากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

สายการบิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

- ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

- โรงแรม TEST&GO เม่ือกลบัมาถึงประเทศไทย 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจําท่านละ 30,000 บาทและตดัท่ีนัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบ

จะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้ง



เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) กจ็ะให้

สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

- ชําระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาโปรโมช่ัน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 60 วนัขึน้ไปคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วนัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด  

- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ และ 

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั 

ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้าย

การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองคร้ังแรก ตามจาํนวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่

กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีข้ึนตํ่า อยา่งนอ้ย 15 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่

สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทั

ยนิดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  



- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืน ต่อไป โดยทาง

บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

- กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและ

เวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิง

สาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน  

- อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์บิน จากสายการบิน จะแจง้ใหท่้านทราบอีกคร้ังก่อนการเดินทาง 

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อ

จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิด

ข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

- กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากชาํระ

เงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

- กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

รับผดิชอบไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้าง

บริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการ

เดินทางใหท่้านอยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ 

วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลง

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



- ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็กจ็ะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ 

ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจ

ทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 

เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดย

ส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทาง

บริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทาง

บริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน

ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึง

หายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่

กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมืองมีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้าน

เดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา 

ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสือเดินทางฉบบั



ใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่าน

สามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการ

บินจะพยายามท่ีสุดใหท่้านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกัเน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว ( Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน (Triple)จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิก

บิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณี

ใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและ

จาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 

 



*เม่ือท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้

แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันฉบบัจริง มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 
ไม่ตํ่ากวา่ 2 หนา้ 

1. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. 
จาํนวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น 

2. หลกัฐานการทาํงาน/การเรียน 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / ร้านคา้:  

หนงัสือรับรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายไุม่
เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนกังานบริษทั:  จดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERNแทนการระบุช่ือประเทศ 
จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่และเบอร์
ติดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษียณอายรุาชการ:  สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัการ

เกษียณอาย ุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน:จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน 
 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา:จดหมายรับรองการเรียน ภาษาองักฤษ 

 
(จดหมายรับรองการทาํงาน / การเรียนตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซ่ีา จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้นและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) 
 

3. หลกัฐานการเงินสถานทูตรับพิจารณาสมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น   

เอกสารประกอบการย่ืนขอวซ่ีาเชงเก้น (ออสเตรีย) 
 



 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE)ฉบับจริง ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้
ครบถว้น(สะกดช่ือ-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)มอีายุไม่เกนิ15 วนันบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT)ย้อนหลงั 3 เดือน อัพเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 วนั 
นับจากวนัท่ีนัดย่ืนวซ่ีา 
สาํเนาจากสมุดบญัชี ย้อนหลงั 3 เดือนอัพเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน BANK 
STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มีการกระโดด
ขา้มเดือน 
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน 
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่(ถา้มี) 
6. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกลุ (ถา้มี) 
7. สาํเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์) 
 
เอกสารเพิม่เติมกรณเีป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดา ตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การ
เขตหรืออาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัเดก็ 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 
กรณรัีบรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว  (เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ง,สามีภรรยา)ตอ้ง
ยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจริงระบุช่ือเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง)

และต้องระบุช่ือผู้ถูกรับรองด้วยมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา(สะกดช่ือ-นามสกลุให้

ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT)ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 

วนั นบัจากวนัท่ีนดัยืน่วซ่ีา 



สาํเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน BANK 
STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มีการกระโดด
ขา้มเดือน 

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั้น*** 
 
หมายเหตุ: 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่คาํร้องขอวซ่ีา เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวซ่ีาของสถานทูตออสเตรียโดยประมาณ 10-15 วนัทาํการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้าํการยืน่ขอวซ่ีากบัทางศูนยย์ืน่คาํร้องขอวซ่ีาออสเตรียแลว้ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรทาํการยมืหนงัสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาํการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ดงันั้น

หากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจง้บริษทัทวัร์ 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงหรือใหข้อ้มูลเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้

เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรับรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 


