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วนัทีห่น ึง่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ       

 

23.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 

8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ EVA Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านยยคยามะะดยก 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี – ฮลัสตทั – ซาลซบ์ูรก์ – มหาวหิารแหง่

เมอืงซาลซบู์รก์ – บา้นเกดิโมสารท์  

 

02.20 น. น าทา่นเดนิทางะู ่สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเทีย่วบนิที ่BR061  (กรุณาเช็คเทีย่วบนิ

ในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี น าทา่นผ่านพธิกีารตรยจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เยลา

ทอ้งถิน่ชา้กยา่ประเทศไทย 5 ชัย่โมง) 
 

น าทา่นเดนิทางะู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลยงของ ประเทศออสเตรยี (Austria) เมอืงทีแ่ะนโรแมนตกิ ไดรั้บ

ะมญานามยา่เป็นเมอืงแหง่ศลิปะและการดนตร ีเพราะนักดนตรคีลาะะคิหลายๆท่าน อาทเิชน่ โมะารท์ บโีธเฟ่น ลย้นมา

จากเมอืงแหง่นี้ อกีทัง้ยังไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงทีม่คียามมั่นคงดา้นเศรษฐกจิ ยัฒนธรรมและการเมอืงอกีดย้ย น าทา่น

ผ่านชมเะน้ทางธรรมชาตขิองทยิเขาะงู และพืน้ทีอ่ันเขยียชอุม่ของป่าไมแ้ละขนุเขาหมิะแหง่ประเทศออะเตรยี  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

น าท่านเดนิทางะู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้ยลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่ยโมง 30 นาท)ี เมอืงท่องเทีย่ยเล็กๆของ

ประเทศออะเตรยี ทีไ่ดรั้บการกลา่ยถงึยา่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเละาบทีะ่ยยทีะ่ดุในโลก เป็นทีต่ัง้ของ หมู่บา้นมรดกโลก 

ฮลัสตทั (Hallstatt) อายเุกา่แกก่ยา่ 4,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเละาบโอบลอ้มดย้ยขุนเขาและป่าะเีขยียขจีแะนะยยงามราย

กับภาพยาด ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะยันตกเฉียงใตข้องทะเละาบฮัละตัท (Lake Hallstatt) หรอื ฮัละตัทเทอร ์ซ ี(Hallstatter 

See) ทะเละาบในเขตภูมภิาคซาลซค์ัมเมอรก์ุท (Salzkammergut) ภูมภิาคทางประยัตศิาะตรท์ีะ่ าคัญมากแห่งหนึ่งของ

ประเทศออะเตรีย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1997 ภาพของหมูบ่า้นมรดกโลก ฮัละตัท ทีม่เีทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยู่ดา้นหลังเป็นภาพทีถู่กเผยแพร่มากทีะ่ดุของ

ประเทศออะเตรยี  

 

 
 

 น าทา่นเดนิทางะู ่เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) (ใชเ้ยลาเดนิทางประมาณ 2 ชัย่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีะ่ดุล าดับที ่4 ใน 

ประเทศออะเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลยงของรัฐซาลซบ์ูรก์ เมอืงเก่าของเมอืงซาลซบ์ูรก์และะถาปัตยกรรมบาโรกเป็น

หนึง่ในใจกลางเมอืงทีถู่กดูแลรักษาอย่างดทีีะ่ดุในกลุ่มประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมันดย้ยกัน ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์าระหประชาชาต ิหรอื ยเูนะโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996  

 

น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg Cathedral) มหายหิารใหญ่กลางเมอืง 

ะรา้งขึน้ตัง้แตะ่มัยเรอเนอซองะต์อนปลายตอ่บาร็อคตอนตน้ ถอืเป็นโบะถบ์าร็อคยคุแรก โดยะรา้งขึน้ใหม่เพือ่แทนโบะถ์

หลังเดมิทีถ่กูไฟไหมใหญ่จนเกนิซอ่มแซมและถกูระเบดิะมัยะงครามโลกครัง้ที ่2 ถลม่เะยีหาย แตต่อ่มาไดรั้บการบรูณะให ้

งดงามดังเดมิ 

 

น าทา่น ผ่านชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กยเีอกของโลกชายออะเตรยี ปัจจบุัน

นี้เป็น พพิธิภัณฑท์ีจั่ดแะดงประยัตขิองโมะารท์และครอบครัย อะิระเดนิเทีย่ยชมยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซือ้ะนิคา้บน ถนนเก็ต

เตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืงทีม่คียามะยยงาม มรีา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และ ะนิคา้แฟชัน่มากมาย 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
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พกัที ่ BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART HOTEL, SALZBURG หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ ประเทศสาธาณรฐัเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ – ยา่นเมอืงเกา่ – จตรุสัวา่การเมอืง  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

 น าท่านเดนิทางะู ่เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้ยลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่ยโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืง

ขนาดเล็กในภูมภิาคโบฮเีมยีนทางตอนใตข้อง ประเทศะาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มชีือ่เะยีงจากะถาปัตยกรรม 

และศลิปะของเขตเมอืงเก่า ดย้ยท าเลทีต่ัง้ของตัยเมอืงทีม่ีคูน ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีะ่ าคัญในการป้องกัน

ขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการ

ประกาศย่าเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางะังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 

1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราะาทครัง้ใหญ่โดยยังคงรักษารปูแบบเดมิไยอ้ยา่งน่าชืน่ชม จากประยัตศิาะตรท์ีย่ายนาน 

มคียามะ าคัญและโดดเดน่ในการอนุรักษ์ะถาปัตยกรรมอันทรงคณุคา่ ทีไ่ดรั้บการขนาดนามยา่ “ไขม่กุแหง่โบฮเีมยีน” ไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าระหประชาชาต ิหรอื ยเูนะโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (พเิศษ!! เมนูเป็ดยา่งโบฮเีมยีน) 

 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิยณรอบนอกะรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถือ

เป็นปราะาททีใ่หญ่เป็นอันดับะองของประเทศรองลงมาจากปราะาทปราก มอีายุเก่าแก่กย่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า

ยอลตายา (Valtawa River) ตรงบรเิยณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเก่า (Old Town) และโบะถเ์ก่ากลางเมอืง น า

ทา่นผ่านชม จตัุรสักลางเมอืง (Center Square) แะนะยยงาม รายลอ้มดย้ยะถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมอืง เป็นทีต่ัง้

ของรา้นคา้มากมาย บรเิยณเดียยกันยังเป็น ศาลาว่าการเมอืงอนัเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที่ท าการของ

หน่ยยงานรัฐบาลอยูจ่นถงึปัจจุบัน  
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ไดเ้ยลาพอะมคยร น าท่านเดนิทางกลับะู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลยงของประเทศออะเตรยี (ใชเ้ยลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัย่โมง40 นาท)ี ผ่านชมเะน้ทางธรรมชาตขิองทยิเขาะงู และพืน้ทีอ่ันเขยียชอุ่มของป่าไมแ้ละขุนเขาหมิะแห่ง

ประเทศออะเตรยี  
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (พเิศษ !! เมนูหมูทอด Pork Schnitzel) 

พกัที ่ ARION CITY HOTEL, VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เวยีนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– พระราชวงัเบลวเีดยีร ์– พระราชวงัฮอฟบวรค์ – โบสถ์

เซนตส์ตเีฟ่นส ์– ถนนคารท์เนอร ์  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เะน้ทางท่องเทีย่ยะายหลักของเมอืงเยยีนนา ซึง่แยดลอ้มไปดย้ย

อาคาระถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม  

 

น าทา่น เขา้ชม คยามะยยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชยงศฮ์อฟบยรค์ซึง่มปีระยัติ

การะรา้งมาตัง้แตก่ลางคระิตศ์ตยรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหะ้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งะง่างามดย้ยจ านยนหอ้ง

ถงึ 1,441 หอ้ง ในระหย่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชยังฤดูรอ้น ชมคยามโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและโถง

พลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างยจิติรบรรจงะยยงามไม่แพพ้ระราชยังแยรซ์ายะใ์นประเทศฝร่ังเศะ โดยรอบ

ของพระราชยังเชนิบรนุน์ ถกูรายลอ้มดย้ยะยนทีจั่ดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างะยยงาม

ตระการตา ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี 1996 ** รอบ

ของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชยังแห่งนี้ไดรั้บการออกแบบ และ

ะรา้งขึน้เมือ่ตน้ศตยรรษที ่18 ตัยพระราชยังประกอบดย้ยพระต าหนัก 2 ะย่นในรปูแบบะถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้

หากันโดยคั่นกลางดย้ยะยนะยยทีต่กแตง่อยา่งงดงาม ะรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายยูจีนแห่งซายอย ผูน้ ากองทัพ

ในการต่อะูจ้นไดรั้บชัยชนะจากการคุกคามของจักรยรรดอิอตโตมัน ปัจจุบันพระราชยังเป็นะถานทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑจั์ด

แะดงและเก็บรักษาผลงานศลิปะทีด่ทีีะ่ดุของเมอืงเยยีนนา โดยจัดแะดงผลงานชิน้เอกของศลิปินออะเตรยีตัง้แต่ยุคกลาง

จนถงึยคุปัจจุบัน เชน่ ผลงานภาพยาดของ กะุตาฟ คลมิท ์Klimt ทีม่ชี ือ่เะยีงระดับโลกและผลงานชิน้ะ าคัญของ Monet, 

Kokoschka, Renoir และ Schiele 

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชยังหลยงใจกลางเมอืงเยยีนนา ตัง้แต่

คระิตศ์ตยรรษที ่13-20 ะย่นหนึง่ของพระราชยังปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธบิดแีห่งประเทศออะเตรยี 

ถูกะรา้งขึน้ในศตยรรษที ่13 และมกีารต่อเตมิขยายะ่ยนเรือ่ยมา พระราชยังแห่งนี้เะมอืนศูนย์รยมอ านาจการปกครองที่

ย ิง่ใหญ่ทีะ่ดุในทยปียโุรปและเป็นศนูยร์ยมประยัตศิาะตรช์าตขิองประเทศออะเตรีย โดยเฉพาะในยคุของราชยงศฮ์อฟบยรค์ 

ซึง่ปกครองจักรยรรดโิรมันอันศักดิะ์ทิธิ ์จักรยรรดิออะเตรีย และ จักรยรรดฮิังการี ะมาชกิของราชยงศ์มักจะพ านักที่

พระราชยังแหง่นี้ในฤดหูนาย และ พ านักทีพ่ระราชยังเชนิบรนุน์ในฤดรูอ้น 

 

จากนัน้น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) ะัญลักษณ์ของ

เมอืงเยยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหะ้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นต่อคยามทุกขย์ากของประชาชน 

ตอ่มาจงึเป็นศนูยร์ยมจติใจของชายเมอืงจนปัจจุบัน 

 

น าทา่นเดนิทางะู ่ถนนคารท์เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเยยีนนา เป็นยา่นจ าหน่ายะนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ 

เครือ่งแกย้ะยาร็อฟะกีท้ีม่ชี ือ่เะยีง ะนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬกิา Bucherer, ะนิคา้เะือ้แฟชั่นยัยรุ่น

ทันะมัย เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และะนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ็คโกแลตโมะารท์ เป็นตน้ 
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เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ ARION CITY HOTEL, VIENNA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เวยีนนา – แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซเนอร ์เอาทเ์ลท – สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทา่นเดนิทางะู ่แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ (McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf) เอาทเ์ล็ทแหง่แรกของประเทศออะเตรยี และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากกย่า 120 รา้น ะนิคา้

แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆ จากทกุมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอยา่งจุใจ เชน่ รองเทา้ เะือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแต่งบา้น ะนิคา้

แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงะนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 

Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, 

Versace ฯลฯ  
 

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

 

 ไดเ้ยลาพอะมคยร น าทา่นเดนิทางะู ่สนามบนิเวยีนนา กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่ใหท้่านมเียลาในการท าคนื

ภาษี (Tax Refund) มเียลาในการเลอืกซือ้ะนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

18.35 น. น าทา่นเดนิทางะู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่BR062 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  

 

10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยะยัะดภิาพและคยามประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

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 39,999 8,999 26,999 

11 - 16 พฤษภาคม 2563 
12MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 

15MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 
38,999 38,999 7,999 25,999 

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 39,999 8,999 26,999 

13 - 18 มถิุนายน 2563 
14JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 

17JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 
38,999 38,999 7,999 25,999 

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 38,999 7,999 25,999 

 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์60 ยูโร ตลอดทรปิ ** 
 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 4,000 บาท ** 

ส าหรบัการย ืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณี

อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอื

เดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 

3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัย ืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ 

คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยะารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่ะามารถเลือ่น เปลีย่นยันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีะนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าะมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยะายการบนิ EVA Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าะมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 

2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรยมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก.  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเะน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รยมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ย่าง) กรณีมีงานเท

รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมือง

ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและคยามเหมาะะมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นะ าคัญ 

 ค่าเขา้ชมะถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รยมจะชีแ้จงไยใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผา่นชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับคยามเหมาะะม

ของเยลา และ ะถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามคยามเหมาะะม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นะ าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านยยคยามะะดยกตลอดการเดนิทาง  
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหย่างเดนิทาง ยงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครองะุขภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายะย่นตัยนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังะอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 

รยมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีะ่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุยใ้นรายการ (กรุณาะอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัยหนา้ทัยร์ก่อน

การใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเะร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 ยูโร (EUR)  รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้

เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารย ืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศออสเตรยี ท่านละประมาณ 4,000 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่ย กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท (กรุณาช าระเงนิ

มดัจ าพรอ้มคา่วซีา่ 4,000 บาท )  ภายใน 3 วนัหลงัจากวนัจอง ตัยอย่างเช่น ท่านท าจองยันที ่1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า ะ่ยนนี้ภายในยันที ่3 

กอ่นเยลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเยลาทีก่ าหนด และหากท่านมีคยามประะงค์จะ

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีย่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคียิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการ

ใหะ้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามยัน และ เยลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีทีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านยนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่ย กรุณาช าระค่าทยัระ์ย่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วนั กรณีนักท่องเทีย่ยหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงนิ 

หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ย่าะย่นใดะย่นหนึง่ รยมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิะธการจ่ายเงนิไม่ย่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้กรณีทีอ่ยู่

ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเยลาทีก่ าหนดไม่ย่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นยันเดนิทางอย่าง

นอ้ย 30 ยัน ใหถ้อืย่านักทอ่งเทีย่ยะละะทิธกิารเดนิทางในทยัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในยันเยลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ ยันจันทร์ ถงึ ศุกร์ เยลา 9.00 น.–

18.00 น. และ ยันเะาร ์เยลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่ายและยันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืย่าเป็นยันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ย ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยยหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกะารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกะารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร

เทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ย่ากรณีใดๆทัง้ะิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ย ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ยหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกะารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาที่

บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังะอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาะปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ะ าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้ะมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถย้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหนึง่ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลย้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ยใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ย เช่น การะ ารองที่

น่ังตั๋ยเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่ยบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับะายการบนิ หรือผ่านตัยแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ย่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ะ าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านยน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านยนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

ะงยนะทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามคยามตอ้งการ) โดยทางบรษัิท

จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเย่นตท์ราบล่ยงหนา้อย่างนอ้ย 10 ยัน ก่อนการเดนิทางะ าหรับประเทศทีไ่ม่มียีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 ยัน ก่อนการ

เดนิทางะ าหรับประเทศทีม่ยีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่ยร่ยมเดนิทางนอ้ย

กย่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่ยซีา่เรยีบรอ้ยแลย้ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิไ์ม่คนืค่าทยัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลย้ไม่ย่าะ่ยนใดะ่ยนหนึ่ง ยกเยน้ในกรณีทีย่ีซ่า

ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางะถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นะ าคัญ กรณีออก

บตัรโดยะารเรยีบรอ้ยแลย้ บางะายการบนิ อาจไม่ะามารถคืนค่าบัตรโดยะารบา้งะ่ยน ะ่ยนใดะ่ยนหนึ่งได ้และ หากะามารถคืนได ้(Refunds) จ า

เป็นไปตามกระบยนการของะายการบนิ โดยใชร้ะยะเยลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 



 

ทวัร์ยโุรป ยโุรปตะวนัออก ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ไฮไลท์ฮลัสตทั] 6D 3N (BR)  

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในยันเยลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ ยันจันทร์ ถงึศุกร์ เยลา 9.00 น. - 

18.00 น. และยันเะาร ์เยลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่ายและยันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืย่าเป็นยันหยุดท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการยางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ย (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพัก

แบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตียงพับเะรมิ หรือ อาจมีคยามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 

หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยย 1 หอ้ง (Single) ไม่ย่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก

นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปะย่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมะงูขึน้มากกย่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอะงยนะทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยยอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ ืน่รบัค ารอ้งขอวซีา่ เพ ือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเยลาในการพจิารณายซีา่ของะถานทตู โดยประมาณ 15-20 ยัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รยมเะาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านยน

ของผูะ้มัครในแต่ละชย่งเป็นะ าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอะงยนะทิธิใ์นการยืน่ยซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกยีซ่าจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายยันและเยลาจากทางะถานทูตหรือศูนย์

รับค ารอ้งขอยซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่ะะดยกมาด าเนนิการยืน่ยซีา่ยันใดบา้ง รยมไปถงึมคียามจ าเป็นตอ้งใชห้นังะอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะะย่นตัยของท่าน

ในชย่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชย่งระยะเยลาการพจิารณายซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณายีซ่า (เล่มหนังะอืเดนิทางอยู่ในระหย่างการ

พจิารณาทีะ่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่ยงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้ยัน และ เยลาทีท่า่นะะดยกจะยืน่

ยซีา่มากอ่น แผนกยซีา่จะประะานงานใหอ้กีครัง้ หากมคียิยืน่ย่างชย่งทีท่า่นะะดยก แผนกยซีา่จะด าเนินการใหด้ีทีะุ่ดทีจ่ะช่ยยอ านยยคยามะะดยกให ้

ทา่นเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทา่นะามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็ยขึน้ หรอื ะามารถเลอืกเยลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้ยลาพจิารณาเร็ยกย่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นะามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไม่ะามารถยืน่ยซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังะอืเดนิทางในช่ยงทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนินการ

จัดเตรยีมเอกะารเพือ่ขอยืน่ยซีา่ (โดยประมาณ 25-30 ยัน กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็ยกย่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ย่ากรณีใดๆก็

ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยะารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ย) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่ยีซ่ายังไม่

ด าเนนิการ หรอื ยซีา่ยังไม่ไดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหย่างการพจิารณา) เนื่องจากท่านด าเนินการยื่นยีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการยื่น

กอ่นคณะ แต่คณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหย่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากะถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพ านักในประเทศ

ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทีย่ยภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในะย่นนี้ ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

ดย้ยตนเอง และหากทา้ยทีะ่ดุคณะไม่ะามารถเดนิทางได ้ไม่ย่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิไ์ม่ะามารถชดเชยค่าเะยีหายใหก้ับท่านไม่ย่า

ะย่นใดะย่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณายีซ่าแบบปกตทิั่ยไปคือ 15-20 ยันท าการ (ไม่รยมยันเะาร์ - อาทติย์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านยนผูะ้มัครในช่ยงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชย่งฤดูกาลทอ่งเทีย่ย ทีม่ผีูะ้มัครเป็นจ านยนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเยลามากกย่าปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ะ้มัครไดท้ าการยื่นขอยีซ่าเรียบรอ้ยแลย้ ทางะถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ะ้มัครท าการยืมหนังะอืเดนิทางจากะถานทูตออกมาใชร้ะหย่าง

ขัน้ตอนการพจิารณายีซ่าไม่ย่ากรณีใดๆทัง้ะิน้ ดังนัน้หากท่านมีคยามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อ

ยางแผนล่ยงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังะอืเดนิทางกะทนัหนั ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังะอืเดนิทางกลับคนืด่ยน ระหย่างขัน้ตอนการพจิารณายซีา่ อาจท า

ใหะ้ถานทูตปฏเิะธยีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งะมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ระยะเยลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางะ าหรับการพจิารณาเป็นะ าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มยีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกย่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมยีันคงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเก ้

นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามยัตถปุระะงคท์ีย่ซีา่เชงเกน้ฉบบันัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ยกับคณะนี้ ะามารถใชไ้ด ้

หากยซีา่นัน้ถกูใชม้าแลย้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื ยซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีะ่ดุ มากอ่นแลย้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ 

หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่ยกบัคยามเะยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ใน

ทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิะธจากด่านตรยจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูะง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมยีซีา่ประเทศปลายทางทีะ่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นยซีา่ชนดิทอ่งเทีย่ยเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ใน

หนังะอืเดนิทางเล่มปัจจุบนัทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ ยันเดนิทางกลับ รยมถงึยซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบยุันทีะ่ามารถพ านักในประเทศเชง

เกน้ จะตอ้งไม่เกนิกย่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้ยซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาะง่หนา้ยซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศ



 

ทวัร์ยโุรป ยโุรปตะวนัออก ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ไฮไลท์ฮลัสตทั] 6D 3N (BR)  

มาแลย้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รยจะอบเพือ่คยามถกูตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ

เกีย่ยกับคยามเะยีหาย และ ค่าใชจ่้ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์ะายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอินไดเ้นื่องจากอายุหนังะอืเดนิทาง

คงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิะธจากด่านตรยจคนเขา้เมอืง และ ถกูะง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่ะถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถายร ในกรณีถูกปฏเิะธยีซ่า 

ะถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกะ่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถายร ในกรณีถกูปฏเิะธยซีา่ ะถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีะถานทตูอาจขอใหม้าแะดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลย้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้ยามร่ยมมือในะ่ยนนี้เพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครัง้

ต่อๆไปะะดยกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีะ่ถานทตูเป็นะ าคัญ 

11. การทีย่ซีา่จะออกใหท้นัยันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพียงไม่กีย่ัน เราไม่ะามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้งค่าเะยีหายใดๆไดท้ัง้ะิน้ เพราะ

เนื่องจากมเีอกะทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ 

ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัย ืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ 

เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 

1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั

มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

ช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวก

แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทยัรไ์ม่รยมบตัรโดยะารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ยัร ์ซือ้ตั๋ยเครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง 

ตั๋ยเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ต่อจากคณะ ประกนัการเดนิทางใหค้รอบคลุมยันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อ

ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอยซีา่ใหค้รบตามเงือ่นไข ดย้ยตนเองทกุกรณีไม่ย่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่ะามารถยื่นขอยีซ่า

ในคยินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอยีซ่าแบบหมู่คณะ 

ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิะย่นนี้ หรอื ะย่นใดะย่นหนึง่ดย้ยตนเองทัง้หมดไม่ย่ากรณีไดก้็ตาม รยมไปถงึกรณีทีใ่นยันนัดหมายเพื่อ

ยื่นขอยีซ่า ท่านไม่ะามารถยื่นขอได ้ไม่ย่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบยนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก

ทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่ยกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยะาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) ะายการบนิจงึขอะงยนะทิธิใ์นการเลือกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุกกรณี 

แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีะ่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดย้ยกนั ไดน่ั้งดย้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีะ่ดุเทา่ทีจ่ะะามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอะิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่ยงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่ะามารถยกเลกิได ้

3. บางะายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่ยกบัการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกนั ขอใหท้า่นท าคยามเขา้ใจถงึยัฒนธรรมประจ าชาตขิองแต่ละะายการ

บนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทยัรน์ี้ะ าหรับผูม้ยีัตถปุระะงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ยเทา่นัน้ 

2. ทัยร์นี้ขอะงยนะทิธิะ์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังะอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกะนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั ้น กรณีทีท่่านถอืหนังะอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกะนี ้าเงนิเขม้) หนังะอืเดนิทางทตู (หนา้ปกะแีดงะด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัยร์อันมียัตถุประะงค์เพื่อการท่องเทีย่ย โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกะารใดเชือ่มโยงเกีย่ยกบัการขออนุญาตการใชห้นังะอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิ ด่าน

ตรยจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ย่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอะงยนะทิธิไ์ม่

รับผดิชอบคยามผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในะย่นนี้ ไม่ย่าะย่นใดะย่นหนึง่ 

3. ทยัรน์ี้เป็นทยัรแ์บบเหมาจ่ายล่ยงหนา้เรยีบรอ้ยแลย้ทัง้หมด หากทา่นไม่ไดร่้ยมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุยใ้นรายการไม่ย่าบางะย่นหรือทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิะธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดย้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอะงยนะทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ย่าบางะ่ยนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ย่า

กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเะยีหายจากคยามผดิพลาดในการะะกดชือ่ นามะกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังะอืเดนิทาง เลขทีย่ีซ่า และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋ยเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ยหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดะ้ง่หนา้หนังะอืเดนิ และ หนา้ยซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ าหรอืะย่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาะะม เพื่อใหะ้อดคลอ้งกับะถานการณ์ ภูมอิากาศ และเยลา ณ ยันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึคยามปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นะ าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อคยามเะยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีไ่ม่ไดเ้กดิจากคยามผดิของทางบรษัิท เช่น ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยิัต ิอุบตัเิหตุ คยามเจ็บป่ยย คยามะญูหายหรอืเะยีหายของะมัภาระ คยามล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการ

บรกิารของะายการบนิ เหตุะดุยะิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านยณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ ยันทีท่างบรษัิทเะนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ยเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีะนามบนิ ค่าประกันภัยะาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่ยบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุะงูขึน้ 
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8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัยแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าะัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เยน้แต่มีเอกะารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษัิท

ก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่ยตอ้งมคียามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุะดุยะิยัใดๆ ระหย่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่ยขอ้งกบัทางบรษัิท อาทิ

เชน่ ยซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่ะามารถคยบคุมได ้นอกเหนือการคยบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัยร์เฉพาะะ่ยนทีบ่รษัิทยัง

ไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลย เจล ะเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัยขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรยมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใะถ่งุพลาะตกิใะซึง่มซีปิล็อคปิดะนทิ และะามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รยจไดอ้ย่างะะดยก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืได ้

ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ะิง่ของดังกล่ายมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกย่าทีก่ าหนดจะตอ้งใะก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. ะิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอายุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใะ่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัยร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัยแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางะ่ยนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่ยอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาระย่นใดะย่นหนึง่ ไม่ย่ากรณีใดก็

ตาม จะไม่ะามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ย่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัยร์ไม่รยมบัตรโดยะารโดยเครื่องบนิ (จอยด์แลนด์ทัยร์ ซือ้ตั๋ยเครื่องบนิแยกเอง) ในยันเริม่ทัยร์ (ยันทีห่นึ่ง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่ะามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่ย่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กย่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื ะถานทีท่อ่งเทีย่ยทีค่ณะอยู่ในเยลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่

ใชใ้นการเดินทางดย้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่ย่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอะงยนะทิธิไ์ม่ะามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได ้

ทอ่งเทีย่ยเมอืง หรอื ะถานทีท่อ่งเทีย่ยใดๆ ะถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตัยแทนแลย้ทัง้หมด 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1.  หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) เลม่ปจัจบุนั  

(พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกยา่ 6 เดอืน มหีนา้ยา่งไมต่ ่ากยา่ 2 หนา้ และหนังะอืเดินทางตอ้งไม่ช ารุด 

ะ าเนาพาะปอรต์ฉบับเกา่ หากเคยมยีซีา่ในกลุ่มเชงเกน้/อเมรกิา/แคนาดา 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีใบหนา้ตรง หา้มยิม้เห็นฟัน หา้มเปิดปาก เปิดผมใหเ้ห็นหทัูง้ 2 ขา้ง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.  

ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลังะขีายเท่านัน้ จ านยน 2 รปู รปูไมซ่ ้ากับยซีา่เดมิในอดีต และรูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มอีายุ

ของรปูไมเ่กนิ 6 เดอืน  

*** หา้มะยมแยน่ตา, หา้มใะค่อนแทคเลนะ,์ หา้มใะเ่ครือ่งประดับ, หา้มเลอะหมกึ, หา้มมรีอยแม็กซ ์

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้:  

 หนังะอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราบรษัิทฯ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืะ าเนาใบจดทะเบยีนพาณิชย ์(DBD) / ะ าเนา

ใบจดทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ยันเริม่งาน เงินเดือน จดหมายรับรองการ

ท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชือ่ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรอื

บรษัิทฯ ทีม่หีัยจดหมาย ตราประทับ ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิต่อองคก์รอยา่งชัดเจน  

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนังะอืรับรองการท างานจากหน่ยยงานภาษาอังกฤษ 

 กรณีประกอบอาชพีอะิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน: จดหมายชี้แจงตนเองเกีย่ยกับหนา้ที่การงานเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มเอกะารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น, 

ะัญญาเชา่, โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

 กรณีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา: จดหมายรับรองการศกึษาภาษาอังกฤษ ทีอ่อกจากะถานบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรยีน มอีายุไมเ่กนิ 30 ยันเท่านัน้ นับจากยันนัดยืน่ยซีา่ จดหมายตอ้งเป็น 

ภาษาอังกฤษเท่านัน้และตอ้งะะกดชือ่-นามะกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาะปอรต์) 

4. หลกัฐานการเงนิ ะถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เท่านัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชะ้ าเนาะมดุบัญชเีงนิฝาก (Book Bank) ถา่ยะ าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน หรอื ขอ BANK STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน  

ฉบบัจรงิจากธนาคาร (ท ารายการเดนิบัญชโีดยการฝาก หรอืถอน แลย้ปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 ยัน กอ่นยืน่ยซีา่) 

 กรณียอดเงนิกระโดด  ใหลู้กคา้ขอ  BANK CERTIFICATE เท่านัน้ 

 กรณีมบีคุคลออกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งท า  BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากธนาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ ชือ่-นามะกุล เจา้ของบัญช ี(บุคคลที่ออก

ค่าใชจ้า่ยให)้ และ ชือ่-นามะกลุ บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ชือ่-นามสกลุ ตอ้งสะกดตามหนา้พาสปอรต์***ผูท้ีม่กีารประกอบอาชพี

มหีนา้ทีก่ารงานท าตอ้งมบัีญชะีย่นตัยเะมอ*** 

5. ะ าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ะ าเนาทะเบยีนะมระ / ะ าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ะ าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามะกลุ (ถา้ม)ี 

8. ะ าเนาะตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 
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เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ 

 หากเด็กเดนิทางกับพอ่หรอืแม ่คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังะอืแะดงคยามยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จากทางเขตหรอืทีย่า่การอ าเภอ 

(ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกะารใหร้ะบยุา่อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบคุยามะัมพันธย์่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน พรอ้ม

แนบะ าเนาหนา้พาะปอรต์ (ถา้ม)ี หรอื ะ าเนาบัตรประชาชนของพอ่และแม ่ 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีย หรอืกับบคุคลทีะ่าม ตอ้งมหีนังะอืแะดงคยามยนิยอมจากพอ่และแมใ่หเ้ดนิทางไปต่างประเทศได ้จากทางเขต

หรอืทีย่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านัน้) โดยเอกะารใหร้ะบยุ่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบคุยามะัมพันธย์า่เป็นอะไร

กันอยา่งชัดเจน พรอ้มแนบะ าเนาหนา้พาะปอรต์ (ถา้ม)ี หรอื ะ าเนาบัตรประชาชนของพอ่และแม ่

 กรณีบตุรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ใบะ าเนาบันทกึการหย่าทีร่ะบยุา่บตุรอยูใ่นการดูแลของใคร 

- เอกะารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเท่านัน้ 

 กรณีบตุรบญุธรรม 

- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีย่า่การอ าเภอ 

 
หมายเหต ุ: 

 กรณุาจัดเตรยีมเอกะารดังกล่ายทัง้หมด เพือ่จัดะง่ใหเ้จา้หนา้ทีย่ซีา่ผูดู้แลคณะ 

 การยืน่ยซีา่ยโุรปของแตล่ะประเทศ ณ ปัจจบัุน มขีอ้จ ากัดทางขัน้ตอนและเอกะารทีแ่ตกต่างกันทัง้นีก้รณุารับค าแนะน าจากเจา้หนา้ทีผู่ดู้แลคณะโดยตรง 

 ก าหนดคยิในการนัดหมายการยืน่ยซีา่ของผูะ้มัคร เป็นไปในรปูแบบกรุป๊เท่านัน้ (ตามจ านยนผูเ้ดนิทางทีบ่รษัิทฯ ก าหนด) ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึ

ยันทีะ่ถานทูตไดย้นืยันคยิใหท้างบรษัิทฯ แลย้ ในกรณีทีม่คียามจ าเป็นตอ้งแยกยืน่จากกรุป๊ (คยิเดีย่ย) กรณุาะอบถามเจา้หนา้ทีย่ซีา่ผูดู้แลคณะโดยตรงเพือ่ทีท่าง

เราจะอ านยยคยามะะดยกใหท้่านใหด้ทีีะ่ดุ 

 ผูะ้มัครทุกท่านตอ้งมาแะดงตนและะแกนลายนิย้มอื ณ ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอยซีา่ออะเตรยี 

 ระยะเยลาในการพจิารณายซีา่ของะถานทูตออะเตรยี โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ (ไมร่ยมยันหยดุของะถานทูต/ยันหยดุนักขัตฤกษ์/ยันหยดุเะาร-์อาทติย)์ 

 หลังจากทีผู่ะ้มัครไดท้ าการยืน่ขอยซีา่กับทางะถานทูตออะเตรยีแลย้ ทางะถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ะ้มัครท าการยมืหนังะอืเดินทางจากะถานทูตฯ ในขณะท าการ

พจิารณายซีา่ไม่ยา่กรณีใดๆ ทัง้ะิน้ ดังนัน้หากท่านมคียามจ าเป็นในการใชพ้าะปอรต์เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัยรใ์หชั้ดเจนถงึก าหนดการเดนิทางของท่าน 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกะ่ถานทูตฯ อาจน ามาซึง่การถกูปฏเิะธยซีา่ และอาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถายร 

ดังนัน้กรณุาด าเนินการจัดเตรยีมเอกะารประกอบการยืน่ยซีา่ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีย่ซีา่ผูดู้แลคณะ  

 ในกรณีถกูปฏเิะธยซีา่ ะถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 

 

แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า 

 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่: ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอยซีา่ประเทศออะเตรยี เดอะพลาซา่ ชัน้ 4 อาคารจามจุระีแคยร ์
การเดนิทางทีส่ะดวก: รถไฟใตด้นิ MRT ะถานีะามย่าน ทางออกประตูที ่2 

                               ทางอาคารมะีถานทีจ่อดรถรับรอง ไม่มบีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถฟรี 
 

 

กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั 

(ตอ้งเกีย่ยขอ้งทางะายเลอืด เชน่ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง ะามภีรรยาซึง่จดทะเบยีนะมระ หรอืมบีตุรร่ยมกนัเทา่นัน้)  

 เอกะารพะิจูน์คยามะมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ่้ายให ้ไดแ้ก ่ะตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ะมระ 

 

 



 

ทวัร์ยโุรป ยโุรปตะวนัออก ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ไฮไลท์ฮลัสตทั] 6D 3N (BR)  

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 

1. ชือ่ - นามะกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามะกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. ยัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. ะถานภาพะมระ        โะด     ะมระ            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาะปอรต์ ................................................................................................................. 

ยันทีอ่อก ................ ยันหมดอาย ุ............... ะถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัะไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดย้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัะไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทร ........................................เบอรแ์ฟกซ.์..................................................................... 

12. ยซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเยลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตย่ันที ่.................. ถงึยันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตยั่นที ่.................. ถงึยันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตยั่นที ่.................. ถงึยันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิะธยซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิะธ) ...................................................................... 

14. คยามรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหยา่งการเดนิทางและพ านักของผูะ้มัคร 

   ตยัผูะ้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... คยามะมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรย่มกับทา่น ..................................................... คยามะมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 

 

 

 

 

 

 


