
 

 

 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ 

2  กรงุเทพฯ – กรงุเวยีนนา (ออสเตรยี) – ฮลัลส์ตทัท ์– เมอืงลนิซ ์

3  เมอืงลนิซ ์– เชสกีค้รมุลอฟ (เชค) – กรงุปราก 

4  กรงุปราก – ปราสาทแหง่ปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสู – สะพานชาลส ์– หอนาฬกิา
ดาราศาสตร ์

5  กรงุปราก – เวยีนนา(ออสเตรยี) – พระราชวงัเชริน์บรนุน ์– ถนนรงิสตาเซ ่

6  เวยีนนา – บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี – ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ – บราตสิลาวา่(สโลวคั) 

7  กรงุเวยีนนา (ออสเตรยี) – พารน์ดอฟเอา้ทเ์ลท – กรงุเทพฯ 

8  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

26 Apr - 03 May 2019  55,999  55,999 54,999 17,000 12,000 

28 Apr - 05 May 2019  55,999  55,999 54,999 17,000 12,000 

24 - 31 May 2019  54,999  54,999 53,999 17,000 12,000 

21 - 28 Jun 2019  55,999  55,999 54,999 17,000 12,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ 

22.00 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู3

เคานเ์ตอร ์Dสายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – กรงุเวยีนนา (ออสเตรยี) – ฮลัลส์ตทัท ์– เมอืงลนิซ ์

01.20 น.  บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู่ ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 

936 

07.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง รับกระเป๋า และ ผา่นตรวจศลุกากร เป็นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงฮลัสตทั(HALLSTATT)หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 

4,500 ปีเดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจี

สวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergutเขต

ทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่า

เป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical 

Heritage เพยีงเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  นําท่านออกเดนิทางสู ่ เมอืงลนิซ(์LINZ) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ

ประเทศออสเตรยีตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบ หนึ่งในเมอืงอุตสาหกรรม ที่สําคัญของ นํา

ท่านเดนิเลน่ในเขตเมอืงเก่า ผ่านชมจัตุรัสกลางเฮาพทพ์ลัทซ ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยอาคาร

รัฐสภาประจําเมอืงทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ.1513 



 

 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

หลงัอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE ระดบั 

4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เมอืงลนิซ ์– เชสกีค้รมุลอฟ (เชค) – กรงุปราก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ(CESKYKRUMLOV) เมอืงมรดกโลกอกีเมอืง

หนึ่งของสาธารณรัฐเชคมีประวัตศิาสตรท์ี่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเด่นในการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า จงึไดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.

1992 นําท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัปราสาทเชสกีค้รุมลอฟ(CESKYKRUMLOV 

CASTLE)ทีไ่ดร้ับการเปลีย่นแปลงและตอ่เตมิในหลายยคุสมัย เปลีย่นมอืเจา้ของหลาย

ครัง้หลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น้ําวัลตาวา

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืงมรดกโลก สมัผัสบรรยากาศพักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ กรุงปราก (PRAGUE) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ดนิแดนทีม่ี

ความสวยงามและโรแมนตกิจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผูค้นเดินทางไปชมเมือง

ประวัตศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายเชน่ โรมันเนสกโ์กธคิเรเนซองส ์

บารอค ทําใหก้รุงปรากเป็นเมืองที่แสดงใหเ้ห็นถึงประวัติความเป็นมาตัง้แต่สมัย

อาณาจักรโรมัน และองคก์าร UNESCO ไดเ้ลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมในปี 

1992 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี               

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัโรงแรมNH PRAGUE CITY  ระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
กรุงปราก – ปราสาทแหง่ปราก – มหาวหิารเซนตว์ติูส – สะพานชาลส ์– หอ

นาฬกิาดาราศาสตร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 
นําท่านชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดใน

สาธารณรัฐเชคตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น้ําวัลตาวาอดตีที่ประทับของจักรพรรดแิห่ง



 

 

โบฮเีมยี ปัจจุบันเป็นทีทํ่าการของคณะรัฐบาล ชมววิสวยบนเนนิเขาทีส่ามารถมองเห็น

ตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝ่ังแม่น้ํา ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย 

รวมทัง้ยอดโบสถต์า่งๆอกีดว้ยจงึทีม่าของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด นําท่านชม มหา

วหิารเซนตว์ติสุ(ST. VITUS CATHEDRAL) วหิารประจําราชวงศซ์ ึง่สรา้งดว้ยศลิปะ

แบบโกธคิ ทีป่ระดับดว้ยกระจกสแีบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม แลว้ยังเป็นทีเ่ก็บมงกุฎ

เพชรทีทํ่าขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์สที ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุ 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย  นําท่านเดนิชม สะพานชาลส ์ ทีส่รา้งทอดขา้มแม่น้ําวัลตาวา สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

14  ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปรากทีนั่กท่องเทีย่วจดจําไดม้ากทีส่ดุ นําท่านเดนิ

ตอ่ไปยัง เขตเมอืงเกา่ (OLD TOWN SQUARE) ทีต่ัง้ของ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใชง้านไดอ้ยู่จรงิ ใหท้่านเดนิเล่นชมบรรยากาศอันสวยงาม

บรเิวณจัตรุัสทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นม รา้นเครือ่งแกว้  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ รา้น

ไอศกรมีมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

หลงัอาหารน าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กัโรงแรม NH PRAGUE CITY ระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่5 กรงุปราก – เวยีนนา(ออสเตรยี) – พระราชวงัเชริน์บรนุน ์– ถนนรงิสตาเซ ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั                       

  

นําท่านเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา (VIENNA) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ทีม่ั่งคั่ง

ดว้ยศลิปะและการดนตรรีะดับโลกชือ่เสยีงนี้เป็นผลมาจากนักประพันธบ์ทเพลงวอลทผ์ู ้

ย ิง่ใหญ่ทีไ่ดใ้ชช้ว่งชวีติทีเ่วยีนนาและสรา้งผลงานฝากไวท้ีน่ี่ เชน่ โวลฟ์กัง อามาเดอสุ 

โมซารท์ และลดุวกิฟันเบโธเฟ่น 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําท่านถา่ยรูปดา้นนอกกบั พระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์พระราชวังฤดรูอ้นแห่งราชวงศ์

ฮับสบ์ูร์กที่สรา้งมาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ดว้ยศลิปะสไตลบ์าร็อก และตกแต่ง

ภายนอกดว้ยสเีหลอืง ซึง่เป็นสไตลท์ีโ่ปรดปรานของจักรพรรดนิีมาเรยีเทเรซา่ผูย้ ิง่ใหญ่

ทีค่รองอํานาจอยา่งยาวนานถงึ 40 ปี/ นําทา่นน่ังรถผา่นชมอาคารเกา่แกบ่รเิวณโดยรอบ

ของ ถนนรงิสตาเซ่ อาท ิศาลาว่าการเมอืง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวัง

หลวงฮอฟบวรก์ จัตรัุสมาเรยีเทเรซา่  แวะถ่ายภาพสวยๆกับ บดิาแหง่เพลงวอลทซใ์น

สวนสตรัทพารค์ 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

หลงัอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมAUSTRIA TREND LASSALLE ระดบั 4 

ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

 



 

 

วนัที ่6 เวยีนนา - บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี - ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ - บราตสิลาวา่(สโลวคั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 
นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบดูาเปสต ์(BUDAPEST) นครหลวงแหง่สาธารณรัฐฮังการ ี

ดนิแดนแห่งความภาคภูมใิจของชนเผ่าแม็กยาร ์ที่มีอารยธรรมอันยิง่ใหญ่ตัง้แต่สมัย

โรมัน โดยตัวเมอืงมแีม่น้ําดานูบไหลผ่าน ทําใหถู้กแบง่ออกเป็นสองฝ่ัง คอืฝ่ังปราสาท 

ทีเ่รยีกวา่ “บดูา” และฝ่ังเมอืงใหมท่ีข่ยายออกมา เรยีกวา่ “เปสต”์ ซึง่เป็นทีม่าของคําว่า 

“บดูาเปสต”์  / นําท่านไปยัง ฮโีรส่แควร(์HERO SQUARE) สถานทีแ่หง่นี้เป็นลาน

โล่งกวา้งขนาดใหญ่ ทีม่อีนุสาวรยีแ์ห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตัง้

ตระหง่านอยู่กลางลานฮโีร่สแควร/์ นําท่านสู ่ป้อมปราการชาวประมง จุดชมววิเหนือ

เมอืงบดูาทีท่า่นสามารถชมความงามแบบพาโนรามาของแมน้ํ่าดานูบไดอ้ยา่งด ีหลงัจาก

นัน้นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ แม่น้ําสายสําคัญของทวปียุโรป ทีม่คีวามยาวมากกว่า 

2,800 กโิลเมตร ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีเ่รยีงรายรมิสองฝ่ัง

แมน้ํ่า  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําท่านเดินทางสู่ เมอืงบราตสิลาวา (BRATISLAVA) เมืองหลวงของ

สาธารณรัฐสโลวาเกยี และเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศ ตัง้อยูบ่นสองฝ่ังแมน้ํ่าดานูบ 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

หลงัอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI ระดบั 4 ดาว

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 กรงุเวยีนนา (ออสเตรยี) – พารน์ดอฟเอา้ทเ์ลท – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

นําท่านเดนิทางสู ่ พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท (PARNDORF OUTLET) เอาเล็ตขนาด

ใหญก่วา่130 รา้นคา้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัยอาทเิชน่ 

Armani,Bally,Burberry,Gucci,HugoBoss,Lacoste,Prada,Samsoniteและแบรนด์ชัน้

นําอื่น ๆ อกีมากมาย / นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเวยีนนา เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า TAX  REFUND  คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

14.35 น.  บนิลดัฟ้าออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 937  

วนัที ่8 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ 

05.35 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

 



 

 

หมายเหต ุ

(ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 4,000-บาทและคา่ทปิอกี 2,500- บาท) 

*** หมายเหต ุ ราคาเด็กต า่กวา่2 ปี ไมร่วมวซีา่ ทา่นละ 17,000 บาท*** 

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และโรงแรม

ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ท่าน มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่

สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

หมายเหต ุ

**อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

**ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กับดลุพนิิจของหัวหนา้ทัวรโ์ดยคํานงึถงึ

ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป- กลบัสายการบนิไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

- คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถรับ – สง่ระหว่างนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 

ชัว่โมงตอ่วัน) 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่วซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 

- คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ได ้

ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกัณทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

- คา่ทปิพนักงานขบัรถและมัคคเุทศก ์2,500 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทางขอเก็บรวมในสว่นทีเ่หลอื 

- คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

- คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและช าระเงนิ 



 

 

                ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่ันทีท่่านไดทํ้าการจองทัวร ์

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัตชิาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันหกัคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44 วันหกัคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วันคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วันซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่สามารถทํากรุ๊ป

ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่านหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผ่านไม่ครบจํานวน 20 ท่านและ/หรอืมผีูร้่วมเดนิทางใน

คณะไม่ถงึ 20 ท่านซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วันหรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้

ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่านในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ

ตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัตวิีซ่าขึน้อยู่กับดุลพนิิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบรูณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของท่านได ้และท่าน

จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม(่ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนื

คา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตามท่านไม่

สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่ว

ยังประเทศตามที่ระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรือผดิ

วัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 

(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วัน

ทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั๋วกับสายการบนิหรอื

หากทางบรษัิทฯไดด้ําเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนื

ใหท้่านตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บางสายการบนิไม่

สามารถคนืคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่าง

สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วัน 

ผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืใชเ้อกสาร

ปลอมในการเดนิทางและสําหรับท่านทีถู่กปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางทุจรติ 

หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิทัง้หมดที่

ทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีด่ําเนนิการตาม

กฎหมาย 

สําหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย และทางบรษัิทฯ จะขอ

ดําเนินการแจง้ยกเลกิวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกับทาง

สถานทตู 

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการ

จลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบนิหรือการยกเลกิเที่ยวบนิรวมถึงในกรณีที่

ทรัพยส์นิสูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทาง

บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 



 

 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สภาวะค่าเงนิบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบนิมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบนิ

เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก

ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้

แจง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 

3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ

กรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

หลกัฐานการยืน่วซีา่ออสเตรยี 

เอกสารในการขอวซี่า  (โดยยืน่ขอวซี่าทีส่ถานทูตออสเตรยี)  ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 

15 วนั ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซี่าทุกทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัสแกนนิว้มอื ทีศู่นยย์ ืน่วซี่าของสถานทูต 

ตามวนัและเวลานดัหมาย 

  

1. หนังสอืเดนิทางมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

- โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับ

แลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง 

- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสาํหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้  

** ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปัจจบุนัเทา่นัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจบุนั 

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป เนน้หนา้ใหญ่  (ขนาดรูปหนา้เท่ากับใน 

หนังสอืเดนิทาง)  

- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ 

- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ 15 ปี 

- ใชส้าํเนาสตูบิตัร 

- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แตไ่ม่เกนิ 20 ปี และยังศกึษาอยู่ถงึแมม้บีัตรประชาชนแลว้ ทางสถานทูต

ขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ย 

4. หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีทํ่างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื 

5. สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้ 

6. สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

7. สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

8. สาํเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้ 

9. หนังสอืรับรองการทํางาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี

รายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 



 

 

- กรณีมอีาชพีรับราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจรงิ) โดย

ระบตุําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลา

และ สาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ(ถา้เป็นหนังสอืรับรองการทํางานทีอ่อกโดยราชการ ตอ้งดตูวัเลข

ใหเ้ป็นอารบกิไมร่ับตวัเลขไทย) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนาธุรกจิการคา้ หรอื สําเนา

หนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคัดมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน พรอ้มฉบับแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 

- กรณีทําอาชพีอสิระตอ้งทําจดหมายแนะนําตัวเองว่าทําอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็น

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น  

· หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีน

สมรส 

· หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีน

สมรสพรอ้มแสดงสําเนาสตูบิัตรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตร

ดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน    

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มรีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลักฐานการทํางานและ

หลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จง

การรับรองคา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ 

หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสมัพันธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธ

การยืน่คํารอ้งขอวซีา่นี้)  

- กรณีเป็นเด็กนักเรยีนและนักศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจาก

สถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมดุรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืสาํเนาบัตรนักเรยีน 

กรณีเป็นเด็กเล็ก 

10.  หลกัฐานการเงนิ 

- สาํเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัน้ ทีแ่สดงถงึการเคลือ่นไหวของ

บญัชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบญัชลีา่สดุ 15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่) 

**หากสมดุบญัชมีกีารอพับคุตลอดสามารถถา่ยบคุมาไดเ้ลย แตห่ากไมม่กีารอพัเดทตอ่เนื่อง หรอืเดอืน

กระโดด ตอ้งขอสเตจเมน้เทา่นัน้!!! 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมรั่บบญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวันในการยืน่วซีา่ 

กรณีไมม่บีญัชสีว่นตวั หรอื เด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี ตอ้งใหบ้คุคลในครอบครัวสายเลอืดเดยีวกัน เชน่ บดิา

,มารดา,พี,่นอ้ง  ทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยและชีแ้จงความสมัพันธโ์ดยระบชุือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้่ายและชือ่ผู ้

ทีถ่กูออกคา่ใชจ้่ายใหพ้รอ้มสําเนาสมุดบัญช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ัญชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ท่านัน้  ที่

แสดงถงึการเคลือ่นไหวของบัญชยีอ้นหลังอย่างนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมุดบัญชลีา่สดุ 15 วันกอ่นวันยืน่วี

ซา่) และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ้่าย 1. สําเนาพาสปอรต์หรอืบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสมัพันธ์

ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 3.เอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น , ใบสตูบิตัร 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมรั่บบญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวันในการยืน่วซีา่ 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บัญชี

เงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

- กรณีที่เดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนังสอืรับรอง

คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ยแตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีําเนาสมุดบัญชี

การเงนิส่วนตัวประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายที่มี



 

 

การเงนิมากกว่าจะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบุชือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทูตเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รับบัญชกีระแสรายวันทุกกรณี ***ทัง้นี้เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 

11. กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง) 

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้

โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ

แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรองแก่

บตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้

โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ

แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุร

ดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางทัง้กับบดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพันธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและ

ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหาก

ไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงาน

และการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

  

  


