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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
23.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ Eva 

Airways เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 
 

วนัทสีอง สนามบนิสวุรรณภมู ิ - สนามบนิเวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - เมอืงฮลัสตทั - หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั - 
โบสถแ์พรชิ - โบสถป์ระจําเมอืงฮลัสตทั - จตัรุสักลางเมอืง - เมอืงซาลซบ์รูก์ - รปูปนัโฮลทีรนิติ ี - มหาวหิารแหง่เมอืง
ซาลซบ์รูก์ - บา้นเกดิโมสารท์ - ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส 

 
02.45 น. นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิ Eva Airways เทยีวบนิท ีBR061 

(เทยีวบนิตรง) 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

 
08.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 5 ชวัโมง) หลงัจาก

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 50 นาท)ี เมอืงทอ่งเทยีวเล็กๆของประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงทไีดรั้บการกลา่วถงึวา่ เป็นเมอืงทตีังอยูร่มิทะเลสาบทสีวยทสีดุในโลก เป็นทตีังของ หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัส
ตทั (Hallstatt) อายกุวา่ 4,500 ปี ตงัอยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจแีสนสวยงามราวกับภาพวาด ตังอยูท่าง
ฝังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรอื ฮัลสตัทเทอร ์ซ ี(Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภมูภิาคซาลซ์
คัมเมอรก์ทุ (Salzkammergut) ภมูภิาคทางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญมากแหง่หนงึของประเทศออสเตรยี ไดร้บัการขนึทะเบยีนให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบ่า้นมรดกโลก ฮัลสตัท ทมีเีทอืกเขา
เป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลงัเป็นภาพทถีกูเผยแพรม่ากทสีดุของประเทศออสเตรยี 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถแ์พรชิ (Parish Church) โบสถส์วยรมิทะเลสาบมอีายกุวา่ 500 ปี ตังแตส่มัยศตวรรษท ี
12 กอ่สรา้งขนึทา่มกลางซากปรักหักพังของป้อมโรมัน ผา่นชม โบสถป์ระจําเมอืงฮลัสตทั (Hallstatt Lutheran Church) ที
มยีอดแหลมสงูเดน่เป็นสง่าจากทกุมมุมองของเมอืง เป็นโบสถน์กิายโปรเตสแตนต ์สรา้งขนึเมอืประมาณปี ค.ศ. 1785 เพอืใชเ้ป็น
สถานทฟัีงเทศนา พระราชกฤษฎกีาโดยจักรพรรดโิยเซฟท ี1 ผา่นชม จตัรุสักลางเมอืง (Central Square Marktplatz) ที
โดดเดน่ดว้ย รปูปนัโฮลทีรนิติ ี(Holy Holy Trinity Statue) เป็นสถานทจัีดงานเทศกาลสําคญัตา่งๆของเมอืง 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) พเิศษ !! เมนู ปลาเทราตย์า่ง 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 20 นาท)ี เป็นเมอืงทใีหญท่สีดุลําดับท ี4 ใน 
ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบ์รูก์ เมอืงเกา่ของเมอืงซาลซบ์รูก์และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนงึใน
ใจกลางเมอืงทถีูกดแูลรักษาอยา่งดทีสีดุในกลุม่ประเทศทพีดูภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1996  

 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg Cathedral) มหาวหิารใหญ่กลางเมอืง สรา้งขนึ
ตังแตส่มัยเรอเนอซองสต์อนปลายตอ่บาร็อคตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์าร็อคยคุแรก โดยสรา้งขนึใหมเ่พอืแทนโบสถห์ลังเดมิทถีูกไฟ
ไหมใหญจ่นเกนิซอ่มแซมและถกูระเบดิสมัยสงครามโลกครังท ี2 ถลม่เสยีหาย แตต่อ่มาไดรั้บการบรูณะใหง้ดงามดงัเดมิ 
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นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรยี 
ปัจจบุนันเีป็น พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเทยีวชมยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซอืสนิคา้บน ถนนเก็ตเต
รยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืงทมีคีวามสวยงาม มรีา้นคา้จําหน่ายของทรีะลกึ และ สนิคา้แฟชนัมากมาย  
  

เย็น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

พกัท ี  Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม เมอืงซาลซบ์รูก์ ประเทศออสเตรยี - เมอืงเชสก ีครมุลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครมุลอฟ - ยา่นเมอืงเกา่ - 

จตัรุสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แกเ่มอืงเชสก ีครมุลอฟ - เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทปราก 
- มหาวหิารเซนตว์ติสั - สะพานชารล์ - ประตเูมอืงเกา่ - ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่เมอืงปราก - หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสก ีครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงขนาดเล็กใน
ภมูภิาคโบฮเีมยีนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) มชีอืเสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของเขต
เมอืงเกา่ ดว้ยทําเลทตีงัของตวัเมอืงทมีคีนํูาลอ้มรอบ ทําใหก้ลายเป็นปราการทสํีาคัญในการป้องกันขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลาง
ดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทไีดรั้บการอนุรักษ์และ
ภายหลังจากมกีารเปลยีนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครังใหญ่โดย
ยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชนืชม จากประวัตศิาสตรท์ยีาวนาน มคีวามสําคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน
ทรงคุณค่าถื อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งโบฮเีมยีน” ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1992 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็น
ปราสาททใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี ซงึตังอยูร่มิฝังแมนํ่าวอลตาวา 
(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํา ฝังตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) และโบสถเ์กา่กลางเมอืง ผา่นชม จตัรุสักลาง
เมอืง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง เป็นทตีังของรา้นคา้มากมาย บรเิวณเดยีวกัน 
ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แกเ่มอืงเชสก ีครุมลอฟ (City Hall of Cesky Krumlov) และยังคงเป็นททํีาการของ
หน่วยงานรัฐบาลอยูจ่นถงึปัจจบุนั  

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) พเิศษ !! เมนูเป็ดโบฮเีมยีน  
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 10 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก 
(Czech Republic) เมอืงซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และ โรมแหง่อดุรทศิ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1992   
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแตส่มัยครสิตศ์ตวรรษท ี9 ในสมัย
เจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซงึปัจจบุันเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตังแตปี่ ค.ศ. 1918 ผา่นชม มหาวหิารเซนต์
วติสั (St. Vitus Cathedral) อันสงา่งามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษท ี14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที
ใหญท่สีดุในประเทศ ซงึพระเจา้ชารล์ท ี4 โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ 
พระเจา้ชารล์ท ี4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี1 และ พระเจา้แมกซมิเิลยีนท ี2 เป็นตน้  
 
นําท่านเดนิทางสู ่สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแม่นําวัลตาวา สะพานทอีอกแบบสไตลก์อธคิทสีรา้งขนึ
ตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี14 สมัยพระเจา้ชารล์ท ี4 ชมรปูปันโลหะของเหลา่นักบญุทตีังอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และ
เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงทเีรยีงรายอยูต่ลอดแนวสะพาน   
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ประตเูมอืงเกา่ (Powder Gate) ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่เมอืงปราก 
(Old Town Hall of Prague) ทสีรา้งมาตังแตปี่ ค.ศ. 1338 เป็นทตีังของ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) 
ทสีวยงามและยังตบีอกเวลาทกุๆชัวโมง อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆมากมายในยา่นประตเูมอืงเกา่ มทัีงสนิคา้ของฝาก ของที
ระลกึ รวมทังรา้นคา้แฟชนัชนันํา แบรนดเ์นม อาท ิเชน่ Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop 
, Dior, Nespresso ฯลฯ  

 
เย็น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

พกัท ี  Ibis Praha Wenceslas Square Hotel, Prague, Czech Republic หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี เมอืงปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - เมอืงบราตสิลาวา ประเทศสโลวาเกยี  - ปราสาทบราตสิลาวา - ยา่นเมอืงเกา่ - 

ประตมูคิาเอล - โรงละคร - ศาลากลางเกา่เมอืงบราตสิลาวา - อาคารรฐัสภาแหง่ประเทศสโลวาเกยี - พระราชวงัไพรเมท 
- โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ - เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่
ทสีดุของ ประเทศสโลวาเกยี (Slovakia) หรอืชอือยา่งเป็นทางการคอื สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เป็นประเทศทไีมม่ี
ทางออกสูท่ะเล ตังอยูใ่นภมูภิาคยโุรปกลาง มอีาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือตดิตอ่กับประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือตดิตอ่
กับประเทศโปแลนด ์ทางตะวันออกตดิต่อกับประเทศยูเครน ทางใตต้ดิต่อกับประเทศฮังการ ีและทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิต่อกับ
ประเทศออสเตรยี ปัจจบุนัสโลวาเกยีเป็นรัฐสมาชกิรัฐหนงึของสหภาพยโุรป และไดเ้ปลยีนสกลุเงนิของประเทศจากกอรนูาสโลวักมา
เป็นยโูร เมอืวันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2552  
 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเกา่แกท่ตีังอยูเ่หนือแมนํ่าดานูบ บนเนนิ
เขาร็อกกฮีลิล ์(Rocky Hill) ซงึเป็นจดุสงูสดุของเมอืงบราตสิลาวา เมอืขนึไปบนจดุทตีังของปราสาทจะมองเห็นววิทวิทัศน์เมอืงสโล
วาเกยีไดทั้วทังเมอืง  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) เป็นทตีังของ ประตมูคิาเอล (Michael’s Gate) เป็นประตแูละป้อมปราการของ
เมอืงเพยีงแหง่เดยีวทยีังคงถกูเก็บรักษาไวต้ังแตส่มัยศตวรรษท ี14 ผา่นชม โรงละคร (Opera House) ทใีชจั้ดการแสดงตา่งๆ
ของเมอืง ผา่นชม ศาลากลางเกา่เมอืงบราตสิลาวา (Old Town Hall of Bratislava) ซงึถกูเปลยีนเป็นพพิธิภัณฑต์ังแตปี่ 
1868 ทนีีถือว่าเป็นพพิธิภัณฑท์เีก่าแก่ทสีุดของเมอืง ผ่านชม อาคารรฐัสภาแห่งประเทศสโลวาเกยี (Parliament of 
Slovakia) สถานททํีาการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกยี  
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัไพรเมท (Primate’s Palace) ถกูสรา้งขนึในศตวรรษท ี18 เป็นสถานททีใีชใ้นการ
ลงนามสนธสิัญญาสนัตภิาพของเพรซเบริก์ (Pressburg) หลังจากทนีโปเลยีนมชีัยในสงครามออสเตอรล์ทิซ ์(Austerlitz) ระหวา่ง
ตัวแทนจักรพรรดปิระเทศฝรังเศสและประเทศออสเตรยี พระราชวังแหง่นียังเป็นทเีก็บสะสมผา้ทอจากประเทศอังกฤษทมีลีักษณะ
พเิศษจากสมัยศตวรรษท ี17 และยังทําหนา้ทเีป็นศาลาวา่การของนายกเทศมนตรอีกีดว้ย  
 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ (St. Martin's Church) สรา้งตงัแตปี่ ค.ศ. 1204 โดยกษัตรยิช์าวฮงัการทีี
สมัยนันปกครองเมอืงบราตสิลาวาอยู ่ดว้ยทําเลทตีังของเมอืงอยูจ่ดุกงึกลางระหวา่งเมอืงเวยีนนากบัเมอืงบดูาเปสต ์ในสมัยทยีังเป็น
จักรวรรดฮิงัการอียู ่โบสถแ์หง่นจีงึถกูใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับพธิรีาชาภเิษกสําหรับกษัตรยิข์องประเทศออสเตรยีและประเทศฮงัการ ี
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อยา่งพระเจา้แมกซมิลิานท ี2 แหง่ราชวงศฮ์อฟบวรค์ รวมไปถงึสมเด็จพระนางเจา้มาเรยี เทเรซา่ แหง่ประเทศออสเตรยี พระมารดา
ของพระนางมารอีงัตวัเน็ต จักรพรรดนิทีทีรงอทิธพิลทสีดุของทวปียโุรป 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) 
ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพนืทอีนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ละขนุเขาหมิะแหง่ประเทศออสเตรยี  

 
เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
  
พกัท ี Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
วนัทหีา้  เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา่ - อาคารรฐัสภา ออสเตรยี - นําพุพลัลสั อะธนีา่ - 

- พระราชวงัเชนิบรุนน ์- พระราชวงัเบลวเีดยีร ์- พระราชวงัฮอฟบวรค์ - สนามบนิเวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศ
ออสเตรยี - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านเดนิทางสู ่ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเทยีวสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซงึแวดลอ้มไปดว้ยอาคาร
สถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม เชน่ ผา่นชม โรงละครโอเปรา่ (Opera House) ทสีรา้งขนึในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 ผา่นชม 
อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชมอาคารสดุบรรเจดิ ซงึเป็นทปีระชมุสภาออสเตรยีมานับตังแตศ่ตวรรษท ี
19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ เป็นอาคารโออ่า่ใหญ่โตทสีดุหลังหนงึบนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนกิ 
Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนีในรปูแบบสถาปัตยกรรมฟืนฟกูรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ ่รปูปัน ภายนอกอาคารตกแตง่
ดว้ยรปูปันเทพและทตูสวรรคก์วา่ 100 องค ์รวมถงึรถมา้ทําศกึขนาดใหญส่คีันบนหลังคา บรเิวณดา้นหนา้ เป็นทตีังของ นําพุพลัลสั 
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อะธนีา่ (Pallas Athena Fountain) อันโดง่ดัง นําพนุีเป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เชน่กัน โดยมี
เทพอีะธน่ีายนืเด่นเป็นสง่า เสรมิดว้ยรูปปันเทพและเทวดาอนืๆอกีมากมายหลายองค ์ซงึเปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของ
จักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิงัการ ี 
 
นําทา่น เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์อฟบวรค์ซงึมปีระวัตกิารสรา้ง
มาตงัแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและโถงพลับพลาทปีระทับ ซงึไดรั้บการ
ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝรังเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถูกรายลอ้มดว้ย
สวนทจัีดตกแตง่ประดบัประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดกูาล ไดอ้ยา่งสวยงามตระการตา ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี 1996 (รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณี
ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บั
ทา่นไดท้กุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด) 
 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแหง่นีไดรั้บการออกแบบ และสรา้งขนึ
เมอืตน้ศตวรรษท ี18 ตวัพระราชวังประกอบดว้ยพระตําหนัก 2 สว่นในรปูแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หนัหนา้เขา้หากันโดยคันกลาง
ดว้ยสวนสวยทตีกแตง่อยา่งงดงาม สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระทับของเจา้ชายยจูนีแหง่ซาวอย ผูนํ้ากองทัพในการตอ่สูจ้นไดรั้บชัยชนะ
จากการคกุคามของจักรวรรดอิอตโตมัน ปัจจบุนัพระราชวังเป็นสถานทตีงัของพพิธิภัณฑจั์ดแสดงและเก็บรักษาผลงานศลิปะทดีทีสีดุ
ของเมอืงเวยีนนา โดยจัดแสดงผลงานชนิเอกของศลิปินออสเตรยีตังแตย่คุกลางจนถงึยคุปัจจบุัน เชน่ ผลงานภาพวาดของ กสุตาฟ 
คลมิท ์Klimt ทมีชีอืเสยีงระดบัโลกและผลงานชนิสําคญัของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 
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นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางเมอืงเวยีนนา 
ตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13-20 สว่นหนงึของพระราชวังปัจจุบันเป็นทพํีานักและทําเนียบของประธานาธบิดแีหง่ประเทศออสเตรยี ถูก
สรา้งขนึในศตวรรษท ี13 และมกีารตอ่เตมิขยายสว่นเรอืยมา พระราชวังแหง่นีเสมอืนศนูยร์วมอํานาจการปกครองทยีงิใหญ่ทสีดุใน
ทวปียโุรปและเป็นศนูยร์วมประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยคุของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซงึปกครองจักรวรรด ิ
โรมันอันศักดสิทิธ ิจักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการี สมาชกิของราชวงศม์ักจะพํานักทพีระราชวังแห่งนีในฤดูหนาว และ 
พํานักทพีระราชวงัเชนิบรนุนใ์นฤดรูอ้น 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลา
ในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
 

18.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva Airways เทยีวบนิท ีBR062 (เทยีวบนิ
ตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

วนัทหีก สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
 
10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 
รายละเอยีดเทยีวบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น ราคาพกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตวัเครอืงบนิ 

14 - 19 มนีาคม 2563 15MAR BR061 BKK-VIE 02.45-08.25 
18MAR BR062 VIE-BKK 18.25-10.30+1 35,999 9,999 25,999 

13 - 18 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

14MAR BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
17MAR BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 47,999 12,999 37,999 

27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

28APR BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
01MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 39,999 9,999 29,999 

11 - 16 พฤษภาคม 2563 12MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
15MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 38,999 9,999 28,999 

30 พ.ค. - 04 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

31MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
03JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 39,999 9,999 29,999 

13 - 18 มถินุายน 2563 14JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
17JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 38,999 9,999 28,999 

27 ม.ิย. - 02 ก.ค. 2563 28JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
01JUL BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 38,999 9,999 28,999 

 
 

** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 
 

** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท 
(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 
 

** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 
สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บางกรณี
สว่นใหญ ่อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาต
ใชห้นงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธ

ผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั
เดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัดาํเนนิการ

ขอวซีา่ให ้รวมไปถงึ กรณีททีา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไม่
สามารถยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออกบตัร

โดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอื
หนงึ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเรอืงของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีที
ทา่นมคีวามประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทสีถานทดีงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทาง
บรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนอืงจากเงอืนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทจีะตอ้ง

เป็นไปตามกาํหนดการเทา่นนั ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทยีวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพอืเขา้ถงึสถานทบีางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทคีอ่นขา้งไกลจาก
จดุทรีถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทสีามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการ

เดนิทาง เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทใีชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย 
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เพอืคอยดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทบีางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนื
คา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 

 
** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Eva Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้
ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชนิ 7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพัีกระดบัมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ หรอื ผา่นชม ทังนีขนึอยูก่ับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกันเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึ
เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซี่าทอ่งเทยีว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท และคา่ธรรมเนยีม

ยนืวซี่า ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท รวมเป็น ทา่นละ 23,500 บาท (กรณีทา่น มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครงั หรอื 
หลายครงั (Multiple) ทยีงัไมห่มดอาย ุไมชํ่ารุด และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชง
เกน้ตามวตัถปุระสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบบันนัๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นชําระเฉพาะเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท) ตัวอยา่งเชน่ ทา่น
ทําจองวันท ี1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนภีายในวันท ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจํา
ตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มี
ควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มา
ตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ 
หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั กรณีที
อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ททํีาใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวัน
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
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เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมา
ทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนงึ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ กรณี
ออกบตัรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้(Refunds) 
จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชนักัน และบางโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพมิ
ตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากกว่ากําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรับเปลยีนหรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็นอาคารแบบดงัเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา 

ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูย์

รับคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัวของ
ท่านในช่วงใดบา้ง ซงึอาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน
ระหวา่งการพจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที
ท่านสะดวกจะยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืว่างชว่งทที่านสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่งน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 
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3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน  
** สาํหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษอกีครงั อาจมกีารเปลยีนแปลง 
** 

4. กรณีททีา่นไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนอืงจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการยนื
ก่อนคณะ แต่คณะทที่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี ทา่นจําเป็นตอ้ง
ดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถชดเชยคา่เสยีหาย
ใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพอืเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขันตอนการพจิารณาวซีา่ อาจ
ทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่นันหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหมทั่งหมด โดยคํานงึถงึ
ระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชง
เกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทยีวกับคณะนี สามารถ
ใชไ้ด ้หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่นแลว้อย่าง
นอ้ยหนึงครัง หากไม่เป็นไปตามเงือนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ 
คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้งอยู่
ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักในประเทศ
เชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซีา่ ทังนี ขนึอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทมีกีารประทับตราเขา้
ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่
รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นืองจากอายหุนังสอื
เดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งในครัง
ตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่วีัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดทั้งสนิ เพราะ
เนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสาํนกังานเขต หรอื อําเภอ 
ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตูตอ้งการ 
เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่านนั ซงึจะมคี่าใชจ้่ายเพมิ ฉบบัละ 
ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีุด สําหรบัเด็กทอีายุตํากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น 
เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ
ไมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวย
ความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตวัเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 
ตัวเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนือจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ กลับ 
เพอืใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนื
ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบ
หมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัด
หมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการ
ยกเลกิทังหมด  
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14. กรณีทที่านมแีผนการเดนิทางทจีะเดนิทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี และ ท่านมคีวามประสงคข์อวซี่าเชงเกน้ใหค้รอบคลุมวัน
เดนิทางในทรปิสดุทา้ย ทา่นจําเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทใีหท้ราบตังแตข่ันตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซีา่ทชีว่ยอํานวยความสะดวกใหก้ับ
ท่านอกีครัง ก่อนตังแต่ขันตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตัวเครืองบนิ จําเป็นจะตอ้งเรยีบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตังแต่
ขันตอนการขอเก็บเอกสาร เพอืเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลมุ และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยนืขอวซีา่ในควินัด
หมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข (ขอ้ 3) และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมูค่ณะ 
ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิสว่นน ีหรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัดหมายเพอื
ยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิ
ทังหมด 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทกุกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ลว่งหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน กรณีทที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที
เดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนงึ) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยู่ในเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเท่านัน ไมว่่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พอืประกอบการโฆษณาเทา่นัน  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทมีคีดคีวาม คําสังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทเีคยรับรอง หรอื คําประกัน 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทกีระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ 
วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทตีังครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพอืตรวจสอบอายุครรภท์แีน่นอน กับ วันทเีดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ชีดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หากอายุ
ครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครอืงบนิไดท้กุกรณี หากท่านตังครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ 
สายการบนิมสีทิธปิฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่ากับวี

ซา่ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่งน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรัีบยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยนืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บตุร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสาํคญัดงัน ี** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทกีารเดนิทาง เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
สถานทยีนืคาํรอ้งวซีา่ : ศนูยย์นืคาํรอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศออสเตรยี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชนั 15 ถนนสลีม 
ทางอาคารมสีถานทจีอดรถรับรอง แตท่างศนูยย์นืวซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราทจีอดรถฟร ี
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบอุาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
 
 
 


