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วันแรก

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ น
QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
** กรุ๊ปวันที่ 9-17 มี.ค. ใช้ไฟล์ท QR833 กรุงเทพฯ - โดฮา 19.30 – 23.05**
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
โดฮา-มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค
ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ด้วยเที่ยวบินที่ QR059
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร

20.25 น.

00.05 น.
วันที่สอง
02.40 น.
07.00 น.
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จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)(ระยะทาง 159 กม. ใช๎
เวลาเดิน ทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือ งเล็ก ๆที่ สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย นําทํานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นําชมต๎นแบบของปราสาทเจ๎าหญิงนิทราในดิสนีย์
แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหงํานอยูํบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่ง
เป็นปราสาทของพระเจ๎าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ๎าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห๎องตํางๆ
ที่ได๎รับการตกแตํงอยํางงดงามด๎วยการออกแบบของริชาร์ด ว๎ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์
เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
ออกเดินทางตํอสูํเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว๎นทีโรล เป็นเมือง
เอกด๎านการทํองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําอิน ซึ่งคําวําอินส์บรูคนั้น
แปลวํา สะพานแหํงแมํน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูํระหวํางเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคา
ทองคํา (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยูํในเขตเมืองเกํา สร๎าง
ขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่4ในชํวงต๎นศตวรรษที่ 15สําหรับเป็นที่ประทับของผู๎ปกครอง
แคว๎นทิโรล
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL INNSBRUCK หรือเทียบเท่า
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูํ ฮัลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 248 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.30
ชม.) หมูํบ๎านมรดกโลกแสนสวย อายุกวํา 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบ โอบล๎อมด๎วย
ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลําวกันวําเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
Salzkammergut เขตที่อยูํบนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหํง ออสเตรียให๎
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ฉายาเมืองนี้วําเป็นไขํมุกแหํงออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทํานอยูํในภวังค์แหํงความฝัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย

เดินทางสูํ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 85 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชม.) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ๎านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท ”
ที่มีชื่อเสียงก๎องโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายวํา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกําศิลปะบา
รอคที่ตั้งอยูํบนฝั่งแมํน้ําซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายคาทอลิ ก ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ของบรรดาประเทศที่ ใ ช๎
ภาษาเยอรมัน ชมสวน ดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถํายทํา
ภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่โดํงดังไปทั่วโลก อิสระ
เดินเที่ยวชมยํานเมืองเกํา เลือกซื้อสินค๎าบนถนน Getreidegasse ของเมืองที่มีความสวยงาม
รวมทั้งมีร๎านค๎าสินค๎าแฟชั่นมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า
ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ค่ํา
วันที่สี่
เช้า
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เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

นําทํานเดินทางสูํ เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 203 กม. ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นําชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอกซึ่ง
สร๎างขึ้น เมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญํ เป็นอันดั บสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเกําแกํกวํา 700 ปี ซึ่งตั้งอยูํริมฝั่งแม่น้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุ๎งน้ํา ฝั่งตรงข๎ามเป็นยํานเมืองเกําคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เกํากลางเมือง
อิส ระให๎ ทํ านได๎ เดิน เลํ นชมเมื องเกํ าที่ Unesco ขึ้ น เป็ น มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กั บ
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเดินทางสูํ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 170 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชม.) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
ซึงได๎สมญานามมากมาย เชํน นครแหํงปราสาท และโรมแหํงอุดรทิศ
เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร๎านขายของที่ระลึก วางจําหนํายอยูํ
มากมาย จากนั้ นนําทําน เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเกํ าแกํ ข๎าม
แมํน้ําวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร๎างขึ้นตั้งแตํกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ๎าชาร์ลที่ 4
ชมรูปปั้นโลหะของเหลํานักบุญที่ตั้งอยูํสองข๎างราวสะพานกวํา 30 องค์ และเลือกซื้อสินค๎า
พื้นเมืองที่เรียงรายอยูํบนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนําทํานเดินสูํประตูเมืองเกํา “Powder
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร๎างมา
ตั้งแตํปี ค.ศ.1338 มีจุดเดํนคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและ
ยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให๎ทํานอิสระเลือกซื้อสินค๎า ตํางๆมากมายในยํานเมืองเกํา มีทั้ง
สินค๎าของฝากที่ระลึก รวมทั้งร๎านค๎าแฟชั่นชั้นนํา อาทิ เชํน Louis Vitton, Gucci, Hermes,
Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ที่พัก EXPO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่หก
เช้า

เที่ยง

ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่าอาหารเ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า เข๎ าชม ปราสาทแห่ ง ปราก (Prague Castle) ที่ ส ร๎ า งขึ้ น อยูํ บ นเนิ น เขาตั้ ง แตํ ส มั ย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ๎าชาย Borivoj แหํงราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบ
ประธานาธิบดีมาตั้งแตํปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงาม
สงําด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวําเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่
ใหญํที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ๎าชาร์ลที่ 4 โปรดให๎สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่
เก็บพระศพของกษัตริย์สําคัญในอดีต เชํน พระเจ๎าชาร์ลที่ 4, พระเจ๎าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ
พระเจ๎าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต๎น แล๎วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสํวน
ที่เกําแกํที่สุดของปราสาท ใช๎เป็นที่ประทับของเจ๎าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทํานเดินทางโดยรถโค๎ชสูํ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 334 กม. ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญํที่สุดของประเทศสโลวัก
ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล๎กับ
พรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผํานชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภา
แหํงสโลวัก ผํานชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ยํานมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์
ตํางๆ โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม ให๎เวลาอิสระทุกทํานเดิ นเลํนพร๎อมถํายรูปตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ที่พัก FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ําดานูบ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโค๎ชข๎ามพรมแดนเข๎าสูํ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 200 กม.
ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นําชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการี ซึ่งได๎ชื่อวําเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด๎วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลาย
เชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุํงเรืองมานานกวําพันปี ถึงกับได๎รับการขนานนามวําเป็น “ไขํมุกแหํง
แมํน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ได๎ชื่อวํางดงามติดอันดับโลก ด๎วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแมํน้ําดานูป
ชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่
สร๎างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แหํงชัยชนะของชาวแมกยาร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บ่าย

ค่ํา
วันที่เจ็ด
เช้า

นําทํานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด๎วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคํา ถํายรูป
ด๎านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล๎วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias
Church) ซึ่งเคยใช๎เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให๎กษัตริย์มาแล๎วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มา
จากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู๎
ทรงสร๎างสิ่งกํอสร๎างที่งดงามในเมืองหลวงตํางๆ อีกมากมาย ซึ่งสร๎างในสไตล์นีโอ-โกธิก
หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดํนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระ
เจ๎าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม๎า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูํหน๎า
ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทํานสามารถชมความงาม
ของแมํน้ําดานูบได๎อยํางดีป้อมแหํงนี้สร๎างขึ้นตั้งแตํ ค.ศ.1905 โดยกลุํมชาวประมงฮังกาเรียน
นําท่านล่องเรือแม่น้ําดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในชํวง
600-800 ปีมาแล๎วที่ตั้งเรียงรายกันอยูํ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตา
ของอาคารตํางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็น ที่ร่ําลือ ด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บน
ตัวอาคารประกอบด๎วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ทํานจะได๎ชม สะพานเชน สะพานถาวร
แหํงแรกที่สร๎างข๎ามแมํน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็ก
ทุกชิ้นที่ใช๎ในการสร๎างได๎ถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชํนกัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูซุปกุลาซ
นําคณะเข้าสู่ที่พัก DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโค๎ชสูํ กรุ งเวีย นนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผํานชม
เส๎นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้นที่อัน เขียวชอุํมของป่ าไม๎แหํงออสเตรีย (ระยะทาง
245 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
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เที่ยง

ค่ํา
วันที่แปด
เช้า

นําทํานเดินทางไปยัง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndolf Outlet) เอาท์เลทแหํงแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเป็นแหลํงช๎อปปิ้งใหญํ ตั้งอยูํกรุงเวียนนา มีร๎านค๎ามากกวํา 120 ร๎าน
สินค๎าแบรนด์ชื่อดังตํางๆ จากทุกมุมโลก มีให๎เลือกมากมายอยํางจุใจ เชํน รองเท๎า เสื้อผ๎า
เครื่องประดับ ของตกแตํงบ๎าน สินค๎าแบรนด์เนมมากมาย ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินค๎าแบรนด์
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 อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ผํานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส๎นทางทํองเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่ง
แวดล๎อมไปด๎วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเกําแกํงดงาม เชํน โรงละครโอเปรํา ที่สร๎างขึ้นในชํวง
ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูร์กมาตั้งแตํคริ สต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร๎างขึ้นในชํวง ค.ศ.
1873-1883 ผํานชม พระราชวัง เบลวีเดียร์ Belvedere Palace พระราชวังแหํงนี้ได๎รับ
การออกแบบ และสร๎างขึ้นเมื่อต๎นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด๎วยพระตําหนัก 2
สํวนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน๎าเข๎าหากันโดยคั่นกลางด๎วยสวนสวยที่ตกแตํง
อยํางงดงาม พระราชวังสร๎างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ๎าชายยูจีนแหํงซาวอย ผู๎นํากองทัพใน
การตํอสู๎จนได๎รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถาน
ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดง
ผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแตํยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เชํน ผลงานภาพวาดของ
กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสําคัญของ Monet, Kokoschka,
Renoir และ Schiele
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูไส้กรอกเวียนนา
นําคณะเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL SMART , VIENNA หรือเทียบเท่า
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา – โดฮา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเข๎าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แหํงราชวงศ์ฮับสบ
วร์ก ซึ่งมีประวัติการสร๎างมาตั้งแตํกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และตํอมาพระนางมาเรีย เทเรซํา
ให๎สร๎างขึ้นใหมํอยํางสงํางามด๎วยจํานวนห๎องถึง 1,441 ห๎องในระหวํางปีค.ศ.1744-1749
เพื่อใช๎เป็นพระราชวังฤดูร๎อ น ชมความโอํอําของท๎องพระโรงและพลับพลาที่ประทั บ ซึ่งได๎รับ
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การตกแตํงอยํางวิจิตรบรรจงสวยงามไมํแพ๎พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีเวลาให๎อยําง
เต็มที่พร๎อมพาเดินถํายรูปสวนด๎านหลังซึ่งสวยงามตระการตามาก

เที่ยง
บ่าย

16.00 น.
18.50 น.

วันที่เก้า
01.00 น.
02.10 น.

12.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุง
เวียนนา ซึ่งพระเจ๎าคาร์ลที่ 6 โปรดให๎สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก๎บนตํอความ
ทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๏อปปิ้งสินค๎าในยํานถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse)
ใจกลางกรุงเวียนนา สินค๎านานาชนิด อาทิเชํน เครื่องแก๎วสวาร็อ ฟสกี้ Louis Vitton, Gucci,
ร๎านนาฬิกา Bucherer, สินค๎าเสื้อแฟชั่นวัยรุํนทันสมัย เชํน Zara, H&M ฯลฯ และสินค๎าของ
ฝาก เชํน ช๏อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร๎าน THE DEMEL ร๎านเบเกอร์รี่ และ
ช๏อคโกแลตที่เกําแกํเริ่มกิจการตั้งแตํปี 1786
นําเดินทางสูํ สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อให๎ทํานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ
มีเวลาในการเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR184
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
** กรุ๊ปวันที่ 15-23 กพ ใช้ไฟล์ท QR186 เวียนนา – โดฮา 21.30 – 04.45**
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
** กรุ๊ปวันที่ 15-23 กพ ใช้ไฟล์ท QR832 โดฮา – กรุงเทพฯ 08.15 – 18.50**
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

09 – 17 มีนาคม 2561
12 – 20 เมษายน 2561

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
45,900
61,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

45,900
61,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคา
ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
ตั๋ว
45,900
9,500 36,900
61,900
10,500 46,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร๎อมคณะ
 คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไมํเกิน 30 กก.  คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ
 คําที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทําน
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
 คําอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คํ า จ๎ า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 คําธรรมเนียม+คําบริการยื่นวีซําเชงเก๎น (กรณีมีวีซําแล๎วลดราคา 3,000 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 คํ าใช๎จํ ายสํวนตั วนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เชํน คํ าทํ าหนัง สือ เดิน ทาง คํา โทรศัพท์ คําโทรศั พท์
ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต คําซักรีด มินิบาร์ในห๎อง รวมถึงคําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 20,000 บาทตํอทํานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องชําระเงินคําบริการสํวนที่เหลือทั้งหมดกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 21 วัน
กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมํชําระเงิน หรือชําระเงินไมํครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทําน
ถูกปฏิเสธการจํายเงินไมํวํากรณีใดๆ ให๎ถือวํานักทํองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทํองเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อแจ๎งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไมํรับ
ยกเลิกการจองผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณีใดๆ
2. กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู๎มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยํางใด
อยํางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร๎อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคําบริการตํางๆ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎นําเงินเข๎า
ให๎ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระ
แล๎ว***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิก การเดินทางไม่น้อยกว่า
45 วัน***
2.2 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 50 ของคําบริการที่ชําระ
แล๎ว
2.3 ยกเลิกกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ไมํคืนเงินคําบริการที่ชําระแล๎วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให๎แกํนักทํองเที่ยว เชํน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต๎องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคําบริการทั้งหมด
4. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทํองเที่ยวเดินทางไมํถึง 20 คน
6. ในกรณีที่ลูกค๎ายื่นวีซํากับทางบริษัทแล๎ว ทางบริษัทขออนุญาตไมํคืนคําทัวร์ที่ลูกค๎าชําระมาแล๎ว
ยกเว๎นในกรณีที่วีซําไมํผําน ทางบริษัทจะคิดคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง
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เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ น ทัวร์แ บบเหมา หากทํ านไมํ ไ ด๎รํ วมเดิน ทางหรื อใช๎ บริ การตามที่ ร ะบุ ไว๎ ในรายการไมํ วํา
บางสํ วนหรือทั้ ง หมด หรือ ถู ก ปฏิ เสธการเข๎ า -ออกเมื อ งด๎ ว ยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ทจะไมํ คื น เงิ น
คําบริการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมดให๎แกํทําน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวํา 20
ทํา น โดยจะแจ๎ง ให๎กั บ นัก ทํอ งเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ทราบลํ วงหน๎า อยํา งน๎อ ย 7 วั น กํอ นการเดิ นทาง
สําหรับประเทศที่ไมํมีวีซํา และอยํางน๎อย 10 วันกํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซํา แตํหาก
ทางนักทํองเที่ยวทุกทํานยินดีที่จะชําระคําบริการเพิ่มจากการที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวําที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีที่จะให๎บริการตํอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน๎าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได๎สํงหน๎าหนังสือเดินทางให๎กับทางบริษัทพร๎อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิน ทางจริ งของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้ งนี้ บริษั ท จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ มํ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ตํ อ ความเสี ย หายหรื อ คํ า ใช๎ จํ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
นักทํองเที่ยวที่มิได๎เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต๎น
7. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คําตั๋วเครื่องบิน คําภาษีเชื้อเพลิง คําประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว๎น
แตํมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น
9. นักทํองเที่ยวต๎องมีความพร๎อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวํางรอการ
เดินทาง อันมิใชํ ความผิดของบริษัท อาทิเชํน วีซําไมํผําน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคําทัวร์เฉพาะ
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สํวนที่บริษัทยังมิได๎ชําระแกํทางคูํค๎าของทางบริษัทหรือจะต๎องชําระตามข๎อตกลงแกํคูํค๎าตามหลัก
ปฏิบัติเทํานัน้
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตร
ตํอ ชิ้ น และรวมกั น ทุ ก ชิ้ น ไมํ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใสํ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ด สนิ ท และ
สามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎า
สิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎อง
เครื่องบินเทํานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบ
ใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตร
ตํอ ชิ้ น และรวมกั น ทุ ก ชิ้ น ไมํ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใสํ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ด สนิ ท และ
สามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎า
สิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎อง
เครื่องบินเทํานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มี ดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบ
ใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)

1.

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใช๎งานคงเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และมีหน๎าวํางไมํต่ํากวํา 2 หน๎า
2. รูปถ่ายสี หน๎าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน๎าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต๎องเป็นพื้นสีขาวเทํานั้น
3. หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีเป็นเจ๎าของกิจการบริษัท / ร๎านค๎า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน๎า
(มีอายุไมํเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบ
จดทะเบียนการค๎า
 กรณี เ ป็ น พนั ก งาน: จดหมายรั บ รองการทํ า งานจากนายจ๎ า ง ระบุ ตํ า แหนํ ง วั น เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให๎ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต๎องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ๎ามี) ที่อยูํ
และเบอร์ติดตํออยํางชัดเจน
 กรณีที่เป็นข๎าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหนํวยงานภาษาอังกฤษ
 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหนํวยงาน (ถ๎ามี) สําเนาบัตรข๎าราชการ
บํานาญ
 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมํจดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน๎าที่การ
งานเป็นภาษาอังกฤษ
 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต๎องเป็น
ภาษาอังกฤษเทํานั้นและต๎องสะกดชื่อ-นามสกุลให๎ถูกต๎องตามหน๎าพาสปอร์ต)
4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เทํานั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อ นหลัง 6 เดือ น ฉบั บจริ งจากธนาคาร
อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
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5.
6.
7.
8.

***ผู้ที่มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานทาต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ***
สําเนาทะเบียนบ๎าน
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยํา (ถ๎ามี)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ๎ามี)
สําเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมให๎เดินทางไป
ตํางประเทศ ซึ่งสามารถขอได๎ที่เขตหรือที่วําการอําเภอ และให๎ระบุในจดหมายวํา ยินยอมให๎
เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อยํางไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมให๎เดินทางไปตํางประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได๎ที่เขตหรือที่วําการอําเภอและให๎ระบุวํา มารดายินยอมให๎เด็กเดินทางกับบิดา
(ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต๎องทําหนังสือแสดงความยินยอมให๎เดินทางไปตํ างประเทศ ซึ่ง
สามารถขอได๎ที่เขตหรือที่วําการอําเภอ และให๎ระบุวํา บิดายินยอมให๎เด็กเดินทางกับมารดา
(ระบุชื่อมารดา)
 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูํในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 สําเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
 สําเนาทะเบียนมรณะบัตร
กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข๎องทางสายเลือดเทํานั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น๎อง,สามีภรรยา) ต๎องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง)
และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไมํเกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซํา (สะกดชื่อนามสกุลให๎ถูกต๎องตามหน๎าพาสปอร์ต)
 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดท
เป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
 เอกสารเพื่ออ๎างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สําเนาทะเบียนบ๎าน/สมรส/สูตบิ ัตร
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หมายเหตุ:
 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่าออสเตรีย เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซําของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทําการ
 หลังจากที่ผู้สมัครได้ทําการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูต
ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจําเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงหรือให๎ข๎อมูลเท็จแกํสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํม
เชงเก๎นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซํา และสถานทูตฯ ไมํมนี โยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซํา

แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคําร้องขอวีซ่า
สถานที่ยื่นคําร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่า VFS อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ทางอาคารมีสถานที่จอดรถรับรอง แตํทางศูนย์ยนื่ วีซําไมํมีบริการประทับตรา
ที่จอดรถฟรี
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม
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ใบกรอกข้อมูลคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น ออสเตรีย
!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และนําส่งก่อนหรือพร้อมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................................................................
4. เพศ
ชาย
หญิง
5. สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หยํา
หม๎าย
แยกกันอยูํ
6. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
7. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานทีอ่ อก......................................
8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง).............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนํง, หากเป็นแมํบ๎าน/เกษียณอายุกรุณาระบุด๎วย
....................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
12. วีซํายุโรป (เชงเก๎น) ที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา
ไมํเคย
เคยได๎รับ ประเทศ.........................ใช๎ได๎ตั้งแตํวันที่..................ถึงวันที่......................
13. ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ
ไมํเคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
14. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักของผู๎สมัคร
ตัวผู๎สมัครเอง
มีผู๎อื่นออกคําใช๎จํายให๎ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรํวมกับทําน..............................................ความสัมพันธ์..........................
หมายเหตุ ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุด
เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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