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วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด 
เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์         
              (-/-/-) 

17.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

19.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน 
Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR833     

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์** เพ่ือเปลี่ยนเคร่ือง ** 
 
 
 
 
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก 

ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน  - เมืองมิวนิค - สนามกีฬาอลิอันซ์ - 
พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - 
โอเปร่าเฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา                            
(-/-/D) 

01.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศ
เยอรมัน โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR059      

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
07.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 
ชั่วโมง ** 



 

 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 
ชั่วโมง ** 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) หรือในภาษาเยอรมันว่า มึนเชิน (Munchen) เป็นเมืองท่ี
อยู่ทางใต้ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ถือเป็นเมืองท่ี
ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากเมืองเบอร์ลินและเมืองฮัมบวร์ค เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสุด
ของทวีปยุโรป 
น าท่าน ผ่านชม สนามกีฬาอลิอันซ์ (Allianz Arena) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เป็นสนาม
ฟุตบอลขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีรวมสิ่งก่อสร้างแล้ว 258  x  227  x  52 เมตร โดยใช้ทุนสร้างถึง 
340 ล้านยูโร สเตเดียมแห่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนทีมเอฟซีบาเยิร์น มิวนิค เจ้าของโครงการนี้
บอกว่าท่ีแห่งนี้ คือ ความฝันท่ีเป็นจริงส าหรับเขา ไม่ว่าจะเป็น โค้ช หรือ หุ้นส่วน ต่างก็ภูมิใจกับ
สถาปัตยกรรมของ Allianz Arena เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือ พื้นท่ีการใช้งาน 
และท่ีนี่ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งความภูมิใจของคนสายเลือดเยอรมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู (BMW Museum) สถานท่ีจัดแสดง
วิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นก าเนิดท่ีเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ถูกสร้างขึ้นเพ่ือสะท้อน
ให้เห็นถึงชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน ผ่านทางนิทรรศการ ซึ่งมีท้ังประวัติศาสตร์ของ
ยวดยาน “BMW” มีท้ังเครื่องยนต์ สมัยก่อนยังใช้ม้าลากรถ จนเริ่มมีรถยนต์เมื่อปี ค.ศ. 1904 
กระท่ังปี ค.ศ. 1920 จึงได้มีรถยนต์ใช้กันแพร่หลายแทนท่ีการใช้ม้าลากรถ ซึ่งในปีนี้เอง ท่ีรถยนต์ 



 

 

BMW ท่ีเก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ ได้ถูกสร้างขึ้น พิพิธภัณฑ์ BMW ไม่ใช่มีเพียงแต่ รถยนต์ BMW จะ
เป็นยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทางสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ศิลปะการออกแบบ เครื่องยนต์ เทคโนโลยี โรงเรียนสอนขับรถยนต์
พิพิธภัณฑ์ BMW อาคารรูปทรงกระบอกสูบรถยนต์ คือส านักงานใหญ่ ส่วนตึกท่ีมีลักษณะเป็นชาม
คือพิพิธภัณฑ์ ค่าก่อสร้างตึกทั้งหมดในโครงการ โดยประมาณ 9,500 ล้านบาท  
น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆท่ีเรียงรายอยู่
บน ถนนแม็กซิมิ เลียน (Maximilianstrasse) เข้าสู่  จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  (Marienplatz 
Square) ซึ่งตั้งชื่อตามรปูปั้นพระแม่มารีสีทองบน เสามาเรียนเซาเลอ (Mariensaule) เป็นเสาสูง
ท่ีตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1638 ท้ังนี้เพื่อเป็นการขอบคุณนักบุญเซนต์แมรี่ นักบุญ
แห่งแคว้นบาวาเรีย ท่ีช่วยให้เมืองมิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน รวมถึง โอเป
ร่าเฮ้าซ์ (Opera House) และ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวนิก (Munich City Hall) ซึ่งทุกๆ 
11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบ าท่ีหอนาฬิกาประจ า
เมืองแห่งนี้ ผ่านชม มหาวิหารเฟราเอน (Cathedral Frauenkirche) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1468 เป็นท้ังมหาวิหารโกธิคและเป็นโบสถ์เมือง และยังเป็นท่ีตั้งของหลุมศพเจ้าชายหลายองค์ใน
ราชวงศ์บาวาเรียรวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารนี้ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า (Old Town) 
ใกล้กับจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีนี่ถูกท าลายและได้
บูรณะใหม่ภายหลัง ทางใต้ของมหาวิหารมหีอคอยเรียกว่าหอคอยแห่งเฟราเอน (Frauenkirche)  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมหีัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆน่ารักๆ
ของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมัน ติดกับชายแดนประเทศ
ออสเตรีย และเป็นท่ีตั้งของ "ปราสาทนอยชวานสไตน์" และ "ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา" รายล้อมด้วย
ทะเลสาบถึง 5 แห่ง ถือเป็นอีกเมืองโรแมนติก ตกแต่งไปด้วยสีสันท่ีสวยงามของบ้านเรือนและ
โรงแรมท่ีพัก ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตึกหรือบ้านช่องนั้นมีหลากสีสันมาก
เหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมืองเลยทีเดียว 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็น
ต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายแห่งเจ้าหญิงนิทรา สร้างขึ้นโดยพระเจ้าลุดวิกท่ี 2’ แห่งรัฐ
บาวาเรีย ในสมัยนั้นประเทศเยอรมันยังไม่ได้รวมกันเป็นประเทศอย่างในปัจจุบัน เป็นรัฐเล็กๆต่าง
ปกครองตนเอง มีกษัตริย์ของตัวเอง กษัตริย์ลุดวิกทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 
ชันษา เป็นกษัตริย์อารมณ์ศิลป์ สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครอง
บ้านเมือง ทรงนิยมสร้างปราสาท หลงไหลในต านานพื้นบ้านเกี่ยวกับเทพ และชื่นชอบอุปรากรของริ
ชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ ผูซ้ึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตาม
บทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่ไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน์ เมื่อ
นักท่องเท่ียวเดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสูงเด่นมีสีเหลือง ตั้งอยู่บนเนินเขา มีชื่อว่า ปราสาทโฮ
เฮนชวานเกา 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) ซึ่งโปรดให้สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนโดยพระเจ้าแม็กซิมิเลียนท่ีสอง (Maximilian II) พระบิดาของพระ
เจ้าลุดวิกท่ี 2 นั่นเอง เจ้าชายลุดวิกในวัยเยาว์ทรงประทับอยู่ท่ีปราสาทนี้อย่างมีความสุข จึงได้แรง
บันดาลใจท่ีจะสร้างปราสาทของพระองค์เองขึ้นบ้าง คือปราสาทนอยชวานสไตน์ กล่าวคือปราสาท
โฮเฮ็นชวานเกา คือปราสาทของผู้เป็นพ่อ สว่นปราสาทนอยชวานสไตน์คือปราสาทของลูกนั่นเอง 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรือเทียบเท่า 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่สาม เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมัน - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอย
ประจ าเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองค า - เมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนน
เก็ตเตรียกาสเซส             (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆใน

อ้อมกอดแห่งภูเขาหิมะ เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเท่ียวของ ประเทศ
ออสเตรีย (Austria) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอิน ซึ่งค าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ าอิน มี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า (Maria Theresa Street) ถนนคนเดินแห่งมนตร์เสน่ห์ท่ี
สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่สีลูกกวาด เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้ง
สมัยใหม่  เป็น ท่ีตั้ งของ หอคอยประจ าเมือง (City Tower) และ เสาอันนาเซาเลอ (St. 
Anne’Column) ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าบนถนนสายนี้ เป็นเสาอนุสรณ์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อร าลึกท่ีชาวทิโรล
สามารถรบชนะพวกบาวาเรียได้ในสงครามสแปนิช ในปี 1703 บนยอดเป็นรูปปั้นพระแม่แอนนาอัน



 

 

ศักดิ์สิทธิ์ เสมือนเป็นเทพคุ้มครองโบสถ์และแคว้นทิโรล นักบุญท่ียืนเหยียบมังกรคือ St. George 
นับว่าเป็นสัญลกัษณ์และเป็นสูญรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแคว้นทิโรล 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หลังคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมือง
อินส์บรูค ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิฟรีดริช (Friedrich) ท่ี 4 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 
15 ส าหรับเป็นท่ีประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิแม็กซ์ซิมิเลียน (Maximilian) 
ทรงปรับเปลี่ยนหลังคาทองค าให้เป็นสไตล์โกธิก ผสมบาโรค และได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาท่ียื่น
ออกมาจากระเบียงด้วยทองค าแท้ จ านวน 2,738 แผ่น เพ่ือใช้เป็นท่ีทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ท่ี
จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าท่ีประทับ ปัจจุบันหลังคาทองค า กลายเป็นส านักงานการประชุมอัลไพน์
นานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดล าดับท่ี 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์บูร์ก เมือง
เก่าของเมืองซาลซ์บูร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองท่ีถูกดูแลรกัษาอย่างดีท่ีสุด
ในกลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมันด้วยกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996  



 

 

น าท่าน ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลก
ชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็น พิพธิภัณฑ์ท่ีจัดแสดงประวัติของโมสารท์และครอบครัว อิสระเดินเท่ียว
ชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองท่ีมีความ
สวยงาม มีร้านค้าจ าหน่ายของท่ีระลึก และ สินค้าแฟชั่นมากมาย  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า ** 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
วันที่สี่ เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท 

- เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลาง
เมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่                  
               (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ของ 
ประเทศออสเตรีย (Austria) เมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีได้ชื่อว่าเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก เป็นท่ีตั้งของ หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ
ทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขต



 

 

ภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญมากแห่งหนึ่งของ
ประเทศออสเตรีย ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เมื่อปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมู่บ้านท่ีมีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังเป็นภาพท่ีถูกเผยแพร่
มากท่ีสุดของประเทศออสเตรีย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮี เมียนทางตอนใต้ของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  (Czech 
Republic) มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยท าเลท่ีตั้งของตัวเมืองท่ีมี
คูน้ าล้อมรอบ ท าให้กลายเป็นปราการท่ีส าคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการ
ปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมือง
ท่ีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 
1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จาก
ประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ท่ี
ได้รับการขนาดนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกสร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก 
มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ า ฝั่งตรง
ข้ามเป็น ย่านเมืองเก่า (Old Town) และโบสถ์เก่ากลางเมือง ผ่านชม จัตุรสักลางเมือง (Center 
Square) แสนสวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นท่ีตั้งของร้านค้ามากมาย 
บริเวณเดียวกัน ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นท่ีท าการของ
หน่วยงานรัฐบาลอยู่จนถึงปัจจุบัน  

 ** อิสระอาหารค่ า เพือ่สะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า ** 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Maly Pivovar, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech 
Republic หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่ห้า เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์
วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - 
เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย    (B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวง
ของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ง
ปราสาท และ โรมแห่งอุดรทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992   
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่
สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบ
ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อัน
สง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของ
กษัตริย์ส าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนท่ี 
2 เป็นต้น 
น าท่าน ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ าวัลตาวา สะพานท่ี
ออกแบบสไตล์กอธิคทีส่ร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 ชมรูปปั้นโลหะ
ของเหล่านักบุญท่ีตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองท่ีเรียงรายอยู่
ตลอดแนวสะพาน   
น าท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่า
การเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นท่ีตั้งของ หอนาฬิกาดารา
ศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีท้ังสินค้าของฝาก ของท่ีระลึก รวมท้ังร้านค้าแฟชั่นชั้น
น า แบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa 
Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมหีัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า ** 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 
เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ
คือ สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยูใ่นภูมิภาคยุโรป
กลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดต่อกับ
ประเทศโปแลนด์ ทางตะวันออกติดต่อกับประเทศยูเครน ทางใต้ติดต่อกับประเทศฮังการี และทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศออสเตรีย ปัจจุบันสโลวาเกียเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพ
ยุโรป และได้เปลี่ยนสกุลเงินของประเทศจากกอรูนาสโลวักมาเป็นยูโร เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2552  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Modena Hotel Bratislava, Slovakia, Czech Republic หรือ
เทียบเท่า 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่หก เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า - ประตูมิคาเอล - 

โรงละคร - ศาลากลางเก่าของเมือง - อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย - พระราชวังไพรเมท - โบสถ์
เซนต์มาร์ติน - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ - เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า    (B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเก่าแก่ท่ี
ตั้งอยู่เหนือแม่น้ าดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ (Rocky Hill) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา 
เมื่อขึ้นไปบนจุดที่ตั้งของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองสโลวาเกียได้ท่ัวท้ังเมือง  
น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Town) เป็นท่ีตั้งของ ประตูมิคาเอล (Michael’s Gate) 
เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวท่ียังคงถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 14 
ผ่านชม โรงละคร (Opera House) ท่ีใช้จัดการแสดงต่างๆของเมือง ผ่านชม ศาลากลางเก่าของ
เมือง (Old Town Hall) ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี 1868 ท่ีนี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย (Parliament of Slovakia) สถานท่ี
ท าการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย  
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษ
ท่ี 18 เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพของเพรซเบิร์ก (Pressburg) หลังจากท่ีนโป
เลียนมีชัยในสงครามออสเตอร์ลิทซ์ (Austerlitz) ระหว่างตัวแทนจักรพรรดิประเทศฝรั่งเศสและ



 

 

ประเทศออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นท่ีเก็บสะสมผ้าทอจากประเทศอังกฤษท่ีมีลักษณะพิเศษ
จากสมัยศตวรรษที่ 17 และยังท าหน้าท่ีเป็นศาลาว่าการของนายกเทศมนตรีอีกด้วย  
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนตม์าร์ติน (St. Martin's Church) สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1204 โดยกษัตริย์ชาวฮังการีท่ีสมัยนั้นปกครองเมืองบราตสิลาวาอยู่ ด้วยท าเลท่ีตั้งของเมืองอยู่จุด
กึ่งกลางระหว่างเมืองเวียนนากับเมืองบูดาเปสต์ ในสมัยท่ียงัเป็นจักรวรรดิฮังการีอยู่ โบสถ์แห่งนี้จึง
ถูกใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพิธีราชาภิเษกส าหรับกษัตริย์ของประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี 
อย่างพระเจ้าแมกซิมิลานท่ี 2 แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ค รวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้ามาเรีย เทเรซ่า 
แห่งประเทศออสเตรีย พระมารดาของพระนางมารีอังตัวเนต็ จักรพรรดินีท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดของ
ทวีปยุโรป 
น าท่านเดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (McArthurGlen 
Designer Outlet in Parndorf) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
ขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมาย
อย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่าน
ได้ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 
Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy 
Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ  

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมหีัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอันเขียวชอุ่ม
ของป่าไม้และขุนเขาหิมะแห่งประเทศออสเตรีย  
น าท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลักของเมืองเวียนนา 
ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น ผ่านชม โรงละครโอเปร่า (Opera 
House) ท่ีสร้างขึ้นในชว่ง ค.ศ. 1863-1869  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ าพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - 
พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนน
คาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์             
                    (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

น าท่าน ผ่านชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจิด ซึ่งเป็น
ท่ีประชุมสภาออสเตรียมานับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ์ โย
เซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตท่ีสุดหลังหนึ่งบนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil 
Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีก ด้วยเสาต้นใหญ่ รูปปั้น ภายนอก
อาคารตกแต่งด้วยรูปปั้นเทพและทูตสวรรค์กว่า 100 องค์ รวมถึงรถม้าท าศึกขนาดใหญ่สี่คันบน
หลังคา บริเวณด้านหน้า เป็นท่ีตั้งของ น้ าพุพัลลัส อะธีน่า (Pallas Athena Fountain) อันโด่ง
ดัง น้ าพุนี้เป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เช่นกัน โดยมีเทพีอะธีน่ายืนเด่น
เป็นสง่า เสริมด้วยรูปปั้นเทพและเทวดาอ่ืนๆอีกมากมายหลายองค์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเขตแคว้น
ต่างๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ (Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้
ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษท่ี 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระต าหนัก 2 
ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยท่ีตกแต่งอย่าง
งดงาม สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้น ากองทัพในการต่อสู้จนได้รับชัย
ชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์จัด
แสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะท่ีดีท่ีสุดของเมืองเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปิน
ออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ท่ีมี
ชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นส าคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวร์ค (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวัง
หลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13-20 ส่วนหนึ่งของพระราชวังปัจจุบันเป็นท่ี



 

 

พ านักและท าเนียบของประธานาธิบดีแห่งประเทศออสเตรีย ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 และมีการ
ต่อเติมขยายส่วนเร่ือยมา พระราชวังแห่งนี้เสมือนศูนย์รวมอ านาจการปกครองท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในทวีป
ยุโรปและเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์
ฮอฟบวร์ค ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี 
สมาชิกของราชวงศ์มักจะพ านักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และ พ านักที่พระราชวังเชินบรุนน์ใน
ฤดูร้อน 
น าท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์
ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า 
ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพ่ือใช้
เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและโถงพลับพลาท่ีประทับ ซึ่งได้รับการ
ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส โดยรอบของ
พระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนท่ีจัดตกแต่งประดับประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล 
ได้อย่างสวยงามตระการตา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณี
ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นส าคัญ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

น าท่าน ถ่ายรปูเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์สตีเฟน่ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของ
เมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลท่ี 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพ่ือเป็นการแก้บนต่อความทกุข์
ยากของประชาชน ต่อมาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองจนปัจจุบนั บริเวณเดียวกัน น าท่าน เข้า
ชม กับ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Church หรือ Peterskirche) ตัวโบสถ์ด้านนอกดู
ธรรมดาๆ แต่การตกแต่งภายในวิจติรและงดงามมาก  
น าท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจ าหน่าย
สินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ ท่ีมีชื่อเสียง สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, 
Gucci ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของ
ฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสาร์ท เป็นต้น และยังเป็นท่ีตั้งของ เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค (Plague 
Column หรือ Pestsaule) วิจิตรสวยงามแปลกตาสร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีระลึกภายหลังจากเกิดโรค
ระบาดครั้งใหญ่ในเมืองเวียนนา เมื่อปี ค.ศ. 1679 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน า ** 
 น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือให้ท่านมี

เวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรอื 
ร้านอาหาร 

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน 
Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR184  

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ กรุงเทพ ประเทศ ไทย          
              (-/-/-) 

00.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครือ่ง ** 
02.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR980  
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่งบิน ** 

13.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 
ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ป)ี 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มี
เตียง 

(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ป)ี 

พักเดี่ยว
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั๋ว 

19 - 26 ตุลาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิย

มหาราช) 

19OCT QR981 BKK-DOH 19.40-22.50 
20OCT QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
25OCT QR184 VIE -DOH 18.30-00.45+1 
26OCT QR836 DOH-BKK 02.25-13.30 

42,999 42,999 42,999 8,999 29,999 

09 - 16 พฤศจิกายน 
2562 

09NOV QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
10NOV QR059 DOH-MUC 02.10-06.30 
15NOV QR186 VIE -DOH 22.15-05.55+1 
16NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

39,999 39,999 39,999 8,999 26,999 



 

 

23 - 30 พฤศจิกายน 
2562 

23NOV QR835 BKK-DOH 21.00-00.50+1 
24NOV QR059 DOH-MUC 02.10-06.30 
29NOV QR186 VIE -DOH 22.15-05.55+1 
30NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20 

39,999 39,999 39,999 8,999 26,999 

 
** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (หากมี) ** 

 
** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 

บาท 
ส าหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 

15-20 วันท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนญุาตใช้หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม หาก
จ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทา่น และ ส่งหนังสือเดินทางคนืท่านภายใน 3-5 วันท าการ 

เป็นอย่างน้อย ในล าดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอส าหรับยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การ
ยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทกุกรณี ** 

 
** อตัราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 
** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครือ่งบิน , รถทัวร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกคร้ังก่อนท าการออกบัตรโดยสารเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
 

** อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพิม่ขึ้น เพือ่ใหค้ณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตผุลใด
เหตุผลหนึ่ง และ ไม่ว่ามือ้ใดมื้อหนึ่ง ทางบรษิัทขอใหท้่านผู้เดินทางกรณุาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมา

เพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากัดเรือ่งของวัตถุดบิ โดยส่วนมาก รา้นอาหาร



 

 

จะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่
จะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดนิทางจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  

 
** ร้านค้า เอาทเ์ล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวนัอาทติย์ หากมีโปรแกรมที่สถานที่
ดังกล่าวตรงกบัวันอาทิตย ์ทางบริษัทอาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยสิ่งใด

เป็นการทดแทนได้ทุกกรณี เนือ่งจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วงวันเดินทางที่จะต้องเป็นไปตาม
ก าหนดการเท่านั้น ** 

 
** การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ ่จ าเป็นจะต้องเดินเท้าเพ่ือเข้าถึงสถานที่บางจุด และ อาจเป็น
ระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที่
สามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมส าหรับการเดินทาง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูเ้ดินทางเอง รวมถึงผู้
เดินทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น ท่านจ าเป็นจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพ่ือคอยดูแลเป็นพเิศษเอง 
และสถานที่บางจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมส่ามารถคืน

ค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี ** 
 

** ทางบรษัิทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทกุข้อ ** 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวัน
เดินทาง หรอื อัพเกรดได ้
 ค่าภาษีน้ ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่
เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมี
ห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ี



 

 

ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
หรือ ผ่านชม ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง  
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าจ้างมัคคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ี
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บริการจากหัวหน้าทัวร์กอ่นการใช้บริการทุกครั้ง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ท่าน ตามธรรมเนียม 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 
บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้
ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะ
มีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวันนั้น) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้



 

 

ภายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตาม
เวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้า
มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่ง
ราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง 
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอ
นัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทาง
อย่างน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเท่ียว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลง
นามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ
จองผา่นทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆท้ังหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 



 

 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่าย
ตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน า
เท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือ
เอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน 
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ี
จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสาย
การบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ า
เป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , 

ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการ



 

 

เข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น 
ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกดิขึ้นจากนักทอ่งเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายท่ีพักเป็นเมืองใกล้เคยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ การยื่นค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนยย์ื่นรบัค าร้องขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-

อาทิตย์ ในบางกรณี) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับก าหนดการนัดหมายวัน

และเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง 
รวมไปถึงมีความจ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วง
ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมัดจ า 
พร้อมแจ้งวัน และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่าง
ช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ท้ังนี้ 
การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรอื สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเร่งดว่น (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ 
เท่านั้น  



 

 

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีก
คร้ัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทาง
ในช่วงท่ีทางบริษัทจะเริ่มด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทาง
เป็นอย่างน้อย หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายัง
ไม่ด าเนนิการ หรอื วีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านด าเนินการยื่นวีซ่าหลัง
คณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการยื่นก่อนคณะ แต่คณะท่ีท่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่
คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) 
ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจ าเป็นต้อง
ด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้ับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติท่ัวไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลา
มากกว่าปกติ) 

6. หลังจากท่ีผู้สมัครได้ท าการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท าการยืมหนังสือ
เดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจ า
เป็นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้
หนังสือเดินทางกะทันหัน ท าให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจ
ท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องช าระค่าธรรมเนียม และ 
ค่าบริการใหม่ท้ังหมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือก่อนเดินทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคัญก่อน
ด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ 
ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ท่ีวีซ่าเชง
เก้นฉบับนั้นๆออก และต้องการใช้เดินทางท่องเท่ียวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตาม
เงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพ านักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มาก่อนแล้วอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ



 

 

เกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่า
ชนิดท่องเท่ียวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวันท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดท่ี
อนุมัติในหน้าวีซ่า ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเข้า
ประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น 
เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธ
จากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น
การถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจรงิหรือให้
ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวี
ซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือ
ในส่วนนี้เพื่อให้การยื่นค าร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทูตเป็น
ส าคัญ 

11. การท่ีวีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ท้ังสิน้ เพราะเนือ่งจากมีเอกสิทธิท์างการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก
ส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ที่อาศัยอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง, ใบส าคัญการหย่า 
กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการ
รับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 
บาท กรณีนี้ จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจ าเป็นต้องรบัผิดชอบด้วยตนเอง 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ 
(ไม่จ าเป็นต้องมีตราประทบั) ทางบริษัทยินดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  



 

 

13. กรณีลูกค้าท่ีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่าน
จ าเป็นจะต้องเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านักก่อน หรือ ต่อ
จากคณะ ประกันการเดินทางให้ครอบคลุมวันท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวี
ซ่าให้ครบตามเง่ือนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่น
ขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจ าเป็นจะต้องยอมรับเง่ือนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจาก
ไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใด
ส่วนหนึ่งด้วยตนเองท้ังหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่น
ขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ยกเลิกท้ังหมด  

14. กรณีท่ีท่านมแีผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นต่อจากคณะนี้ และ ท่านมคีวามประสงค์ขอ
วีซ่าเชงเก้นให้ครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดท้าย ท่านจ าเป็นต้องแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการ
จองทัวร์ รวมไปถึงแผนกวีซ่าท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้กับท่านอีกครั้ง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร 
หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จ าเป็นจะต้องเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอ
เก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถ
ยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจ าเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข (ข้อ 3) และ หากมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายย่ืนขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ 
หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองท้ังหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่าน
ไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตาม
เง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางท่ีมาด้วยกัน ได้นั่ง
ด้วยกัน หรือ ใกลก้ันให้มากทีสุ่ดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อช าระกับเมนูใหม่ท่ีต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่
สามารถยกเลิกได้ 



 

 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึง
วัฒนธรรมประจ าชาติของแต่ละสายการบนิท่ีก าลังใหบ้ริการท่านอยู ่

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มวัีตถปุระสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ี

ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการ
เดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ท้ังฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วท้ังหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุ
ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์
ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนท่ีเหลอืท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัย
อ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้้นทุนสูงขึ้น 



 

 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นักท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อัน
ไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการ
ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทาง
บริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลกัปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจภุัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย
ให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นีข้ึ้น ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าท่ีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวัน
เร่ิมทัวร์ (วันท่ีหนึ่ง) ท่านจ าเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใด
ก็ตาม กรณีท่ีไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจ าเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง 
หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายท่ีใช้
ในการเดินทางด้วยตนเองท้ังหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย 
หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการ
ช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วท้ังหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร์ ใชเ้พ่ือประกอบการโฆษณาเท่านั้น  
15. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีมีคดีความ ค าสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึง

กรณีท่ีเคยรับรอง หรอื ค้ าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองท่ีกระทรวง



 

 

การต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทุกกรณี 

16. ส าหรับผู้เดินทางท่ีตั้งครรภ์ จ าเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจสอบอายุครรภ์ท่ีแน่นอน กับ วันท่ีเดินทางจริง 
และหากเดินทางได้ ท่านจ าเป็นจะต้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยืนยันให้เดินทางได้ และแจ้งรายละเอียด
ของอายุครรภ์ท่ีชัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทาง
โดยเครื่องบินได้ทุกกรณี หากท่านตั้งครรภ์และไม่แจ้งให้สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบิน
มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง  

การเตรียมเอกสาร เพือ่ยื่นค าร้องขอวซี่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศออสเตรีย 
1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมี

หน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 



 

 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป 
ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ ากับวีซ่าประเทศอื่นๆ
ท่ีเคยได้รบั เท่านั้น 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 
เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่
จ าเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัว
จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ท่ีอยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าท่ีการงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ท้ังนี้ อยู่ท่ีดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีรับยืน่เท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้อง
เป็นภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกลุ ให้ถกูต้องตามหน้าหนงัสือเดนิทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรยีมดังนี ้
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน 

ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** 
** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการ

พิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับ
ยื่นได้ ** 

 



 

 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
7. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
8. ส าเนาสูติบัตร (กรณผีูเ้ดินทางอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปบีริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ท่ี
ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้า
หนังสอืเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนาม
ส าเนาถูกต้อง 
- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 
- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร 
, พี ่, น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามา

ด้วย และจ าเป็นต้องยื่นเอกสารส าคัญดังนี้ ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของ

บัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นดัยื่นวซี่า 
** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  



 

 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน 
ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าทีอ่าจ
ปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement 
คือบัญชีเดียวกัน ** 

- เอกสารเพื่ออา้งองิความสัมพันธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 
แผนทีก่ารเดินทาง เพ่ือยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศออสเตรีย 

สถานที่ยื่นค าร้องวีซ่า : ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 15 ถนนสีลม 
ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรับรอง แต่ทางศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS ไม่มีบริการประทับตราท่ีจอดรถฟรี 
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสีลม 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศออสเตรีย 
1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หม้าย            แยกกันอยู่ 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันท่ีออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 
8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 
10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 
11. ชือ่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ...................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
ไม่เคย 

   เคยได้รับ     
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันท่ี ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี .................. ถึงวันท่ี ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี .................. ถึงวันท่ี ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 
ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมัคร 
   ตวัผู้สมัครเอง 
   มีผู้อื่นออกค่าใชจ้่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 



 

 

15. ชื่อบคุคลท่ีเดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพนัธ ์.......................... 
** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเปน็จริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเปน็เพียงตัวกลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ** 
 

 
 
 
 

 

 


