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ว ันทีห
่ นึง่
23.00 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
้ 4 ประตู
ขอเชิญคณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน
ทางเข ้าหมายเลข 8 เคาน์เ ตอร์ R สายการบิน Eva Airways โดยมีเ จ ้าหน ้าที่ของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คาแนะนาเพือ
่ เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง

ว ันทีส
่ อง

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารร ัฐสภา ออสเตรีย - นา
้
พุพ ัลล ัส อะธีน่า - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - พระราชว ังเชินบรุนน์ - พระราชว ังเบลวีเดียร์ - พระราชว ังฮอฟบวร์ค - โบสถ์
เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
(-/L/-)
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ท่า อากาศยานนานาชาติเวียนนา เมือ งเวีย นนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน Eva Airways
เทีย
่ วบินที่ BR061 (เทีย
่ วบินตรง)
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
นาท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิน
่ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
40 นาที) ผ่านชมเส ้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน
้ ทีอ
่ ันเขียวชอุ่มของป่ าไม ้และขุนเขาหิมะแห่งประเทศออสเตรีย
นาท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส ้นทางท่อ งเทีย
่ วสายหลัก ของเมืองเวียนนา ซึง่ แวดล ้อมไปด ้วยอาคาร
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น ผ่านชม โรงละครโอเปร่า (Opera House) ที่สร ้างขึน
้ ในช่วง ค.ศ. 1863-1869 ผ่านชม
อาคารร ัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจิด ซึง่ เป็ นทีป
่ ระชุมสภาออสเตรียมานับตัง้ แต่ศตวรรษที่
19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ เป็ นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีส
่ ด
ุ หลังหนึง่ บนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนิก
Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปั ตยกรรมฟื้ นฟูกรีก ด ้วยเสาต ้นใหญ่ รูปปั ้น ภายนอกอาคารตกแต่ง
ด ้วยรูปปั ้นเทพและทูตสวรรค์ก ว่ า 100 องค์ รวมถึง รถม ้าทาศึก ขนาดใหญ่สี่คันบนหลัง คา บริเ วณด ้านหน ้า เป็ นที่ตัง้ ของ นา
้
พุ พ ล
ั ลส
ั อะธีน่ า (Pallas Athena Fountain) อั น โด่ ง ดั ง น้ า พุ นี้ เ ป็ นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen
เช่นกัน โดยมีเทพีอะธีน่ายืนเด่นเป็ นสง่า เสริมด ้วยรูปปั ้นเทพและเทวดาอืน
่ ๆอีกมากมายหลายองค์ ซึง่ เปรียบเสมือนเป็ นเขตแคว ้น
ต่างๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี

02.45 น.

08.25 น.
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กลางว ัน

นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ (St. Charles's Church) ในปี 1713 สมเด็จจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 6 แห่ง
ิ ธิส
ื่ ชาร์ลส์ โบร์โรเมโอ อาคาร
จักรวรรดิโรมันอันศักดิส
์ ท
์ าบานว่าจะสร ้างโบสถ์เพือ
่ เป็ นเกียรติให ้แก่นักบุญอุปถัมภ์ของพระองค์ทช
ี่ อ
ทีม
่ โี ครงสร ้างแปลกตาหลังนี้เต็มไปด ้วยภาพปูนเปี ยกและแท่นบูชาอันวิจต
ิ รตระการตาภายใต ้โดมอันงดงาม ซึง่ มีพพ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์ขนาด
เล็กเปิ ดให ้บริการอยู่ภายในด ้วย โดมและหอคอยในสไตล์บารอกแบบเวียนนาผสมผสานหน ้ามุขแบบกรีก และเสาแบบโรมาเนสก์
ซึง่ ทาให ้โบสถ์แห่งนี้กลายเป็ นโบสถ์ทด
ี่ ูสะดุดตาทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่ ในเมืองเวียนนา
้ เมือง) พิเศษ !! เมนูไส้กรอกเวียนนา
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน

นาท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชว ังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึง่ มีประวัตก
ิ ารสร ้าง
มาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให ้สร ้างขึน
้ ใหม่อย่างสง่างามด ้วยจานวนห ้องถึง 1,441 ห ้อง
ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ
่ ใช ้เป็ นพระราชวังฤดูร ้อน ชมความโอ่อ่าของท ้องพระโรงและโถงพลับพลาทีป
่ ระทับ ซึง่ ได ้รับ
การตกแต่งอย่างวิจต
ิ รบรรจงสวยงามไม่แพ ้พระราชวัง แวร์ซายส์ใ นประเทศฝรั่งเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล ้อม
ด ้วยสวนที่จัดตกแต่ง ประดับประดา จากต ้นไม ้ ดอกไม ้ตามฤดูก าล ได ้อย่างสวยงามตระการตา ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี 1996 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย ไม่วา
่ ส่วนใด
ส่วนหนึง่ ให้ก ับท่านได้ทุกกรณี เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วทงหมด
ั้
**
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ พระราชว ังเบลวีเดียร์ (Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ได ้รับการออกแบบ และสร ้างขึน
้
เมื่อ ต ้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวัง ประกอบด ้วยพระตาหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปั ตยกรรมร็อ คโคโค หันหน ้าเข ้าหากันโดย
คั่นกลางด ้วยสวนสวยทีต
่ กแต่ง อย่างงดงาม สร ้างขึน
้ เพื่อ เป็ นที่ประทับของเจ ้าชายยูจน
ี แห่ง ซาวอย ผู ้นากองทัพในการต่อสู ้จน
ได ้รับชัยชนะจากการคุก คามของจัก รวรรดิอ อตโตมัน ปั จจุบันพระราชวัง เป็ นสถานที่ตัง้ ของพิพิธ ภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษา
้ เอกของศิลปิ นออสเตรียตัง้ แต่ยุคกลางจนถึง ยุคปั จจุบัน เช่น
ผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของเมือ งเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิน
้ สาคัญ ของ Monet, Kokoschka, Renoir และ
ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิม ท์ Klimt ที่ม ีช ื่อ เสียงระดับโลกและผลงานชิน
Schiele
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นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ พระราชว ังฮอฟบวร์ค (Hofburg Palace) เป็ นอดีตพระราชวัง หลวงใจกลางเมืองเวียนนา
ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ส่วนหนึง่ ของพระราชวังปั จจุบน
ั เป็ นทีพ
่ านักและทาเนียบของประธานาธิบดีแห่งประเทศออสเตรีย ถูก
สร ้างขึน
้ ในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรือ
่ ยมา พระราชวังแห่งนี้เสมือนศูนย์รวมอานาจการปกครองทีย
่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน
ทวีปยุโรปและเป็ นศูนย์รวมประวัตศ
ิ าสตร์ชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮอฟบวร์ค ซึง่ ปกครองจักรวรรดิ
ิ ธิ์ จัก รวรรดิอ อสเตรีย และ จัก รวรรดิฮัง การี สมาชิกของราชวงศ์มักจะพานักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และ
โรมันอันศักดิส
์ ท
พานักทีพ
่ ระราชวังเชินบรุนน์ในฤดูร ้อน

น าท่ า น ถ่ า ยรู ป เป็ นที่ร ะลึก กั บ โบสถ์เ ซนต์ สตีเ ฟ่ น แห่ ง เมือ งเวีย นนา (St. Stephen’s Cathedral of Vienna)
สัญ ลัก ษณ์ของเมืองเวียนนา ซึง่ พระเจ ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให ้สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ. 1713 เพื่อ เป็ นการแก ้บนต่อ ความทุกข์ยากของ
ประชาชน ต่อมาจึงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองจนปั จจุบัน
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์น ท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมือ งเวียนนา เป็ นย่านจาหน่ายสินค ้านานาชนิด อาทิเ ช่น
ื่ เสียง สินค ้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci ร ้านนาฬิก า Bucherer, สินค ้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย
เครื่อ งแก ้วสวาร็อฟสกีท
้ ี่มช
ี อ
เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค ้าของฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสาร์ท เป็ นต ้น
** อิสระอาหารคา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า
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ว ันทีส
่ าม

เช้า

กลางว ัน

เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณร ัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า จตุร ัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอ ันเก่าแก่ - เมืองพ ัสเซา ประเทศเยอรม ัน - ป้อมปราการแห่งเมืองพ ัสเซา - โบสถ์
เซนต์ สตีเฟ่นแห่งเมืองพ ัสเซา
(B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เป็ นเมืองขนาดเล็ก
ื่ เสียงจากสถาปั ตยกรรม และศิลปะของ
ในภูมภ
ิ าคโบฮีเมียนทางตอนใต ้ของ ประเทศสาธารณร ัฐเช็ก (Czech Republic) มีชอ
เขตเมือ งเก่า ด ้วยทาเลที่ตัง้ ของตัวเมืองทีม
่ ี คูน้ าล ้อมรอบ ทาให ้กลายเป็ นปราการทีส
่ าคัญในการป้ องกันข ้าศึก ในอดีตเคยเป็ น
ศูนย์กลางด ้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ได ้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองทีไ่ ด ้รับการ
อนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลีย
่ นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได ้มีการบูรณะอาคารและปราสาท
ครัง้ ใหญ่โ ดยยัง คงรัก ษารูปแบบเดิม ไว ้อย่างน่าชื่นชม จากประวัตศ
ิ าสตร์ที่ยาวนาน มีความสาคัญ และโดดเด่นในการอนุ รั ก ษ์
สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได ้รับการขนาดนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน” ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1992
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกสร ้างขึน
้ เมือ
่ ปี ค.ศ. 1250 ถือเป็ น
ปราสาทที่ใ หญ่เ ป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอ ายุเ ก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ ตัง้ อยู่ริม ฝั่ งแม่น้าวอลตาวา
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุ ้งน้า ฝั่ งตรงข ้ามเป็ น ย่านเมืองเก่า (Old Town) และโบสถ์เก่ากลางเมือง ผ่านชม จ ัตุร ัสกลาง
เมือง (Center Square) แสนสวยงาม รายล ้อมด ้วยสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็ นทีต
่ งั ้ ของร ้านค ้ามากมาย บริเวณเดียวกัน
ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอ ันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็ นทีท
่ าการของหน่วยงานรัฐบาลอยู่จนถึงปั จจุบัน
้ เมือง) พิเศษ !! เมนูเป็ดโบฮีเมียน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองพ ัสเซา (Passau) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็ นเมือ งชายแดนของ ประเทศเยอรม ัน
(Germany) มีอ าณาเขตติดกับ ประเทศออสเตรีย เป็ นเมือ งที่ตัง้ อยู่ที่จุด ตั ดของแม่น้ า สามสาย ที่ม าบรรจบกันพอดี ได ้แก่
Danube, Inn และ Ilz เมืองนี้จงึ ได ้รับการกล่าวถึงว่าเป็ น เมืองแห่งแม่นา้ สามสาย (City of Three River) ก่อตัง้ ขึน
้ มาตัง้ แต่
ชาวเคลต์ (Celts) ที่ม าจากทางตอนเหนือของบาวาเรีย แล ้วเข ้ายึดพืน
้ ทีแ
่ ถวนี้ได ้สาเร็จ ก่อ นสมัย โรมัน ต่อ มายุคโรมัน จึง มาตัง้
ป้ อมไว ้บนเนินเขาที่ปัจจุบันเรียกว่า Veste Oberhaus ซึง่ เป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีม าก สิง่ ที่ทาเงินมหาศาลให ้เมืองพัสเซา ก็คอ
ื
การค ้าเกลือ มีก ารทาการค ้าขายกับชาวโบฮีเมีย หรือ ในสมัยนี้ก็คอ
ื ประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยแหล่ง เกลือก็คือเมืองซาลซ์บูรก
์
เพราะมีแม่น้าสามสายมาบรรจบกัน สินค ้าก็สามารถลาเลียงมาจากทุกแห่งได ้
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ ป้อมปราการแห่งเมืองพ ัสเซา (Veste Oberhaus) หรือ “Former Castle of Prince-Bishops
of Passau” เป็ นป้ อมปราการที่สร ้างขึน
้ เมือ
่ ปี 1219 เพื่อ ป้ องกันข ้าศึกจากประเทศออสเตรียในสงครามของนโปเลียน หากดูจาก
แผนทีจ
่ ะเห็นว่า บริเวณนี้เป็ นทาเลทีด
่ ใี นการสอดส่องป้ องกันภัย เพราะสามารถเห็นแม่น้าทัง้ สามสายทีไ่ หลมารวมกันอย่างชัดเจน
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นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นแห่ง เมืองพ ัสเซา (St. Stephen’s Cathedral, Dom St. Stephan
of Passau) เป็ นโบสถ์ประจาเมืองพัสเซา ภายในมีออแกนซ์ (Organ) เครือ
่ งดนตรีชนิดหนึง่ ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก ใช ้ในการบรรเลง
ขณะประกอบพิธก
ี รรมทางศาสนา
* อิสระอาหารคา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Rilano Hotel Deggendorf, Passau, Germany หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ ี่

เช้า

เมืองพ ัสเซา ประเทศเยอรม ัน - เมืองซาลซ์บูรก
์ ประเทศออสเตรีย - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร ์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮ ัลสต ัท - หมู่บา
้ นมรดกโลก ฮ ัลสต ัท - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจาเมืองฮ ัลสต ัท - จ ัตุร ัส
กลางเมือง - รูปปั้นโฮลีท
่ รินต
ิ ี้ - เมืองลินซ์ - จ ัตุร ัสเฮาพท์ พล ัทซ์ - อาคารร ัฐสภาประจาเมืองลินซ์ - มหาวิหารแห่งเมือง
ลินซ์
(B/-/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดินทางสู่ เมือ งซาลซ์บูรก
์ (Salzburg) (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 2 ชั่ ว โมง) เป็ นเมือ งที่ใ หญ่ที่สุด ล าดับที่ 4 ใน
ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็ นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์บูรก
์ เมืองเก่าของเมืองซาลซ์บูรก
์ และสถาปั ตยกรรมบาโรกเป็ นหนึ่ง
ในใจกลางเมืองทีถ
่ ูกดูแลรักษาอย่างดีทส
ี่ ด
ุ ในกลุ่มประเทศทีพ
่ ูดภาษาเยอรมันด ้วยกัน ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1996
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูรก
์ (Salzburg Cathedral) มหาวิหารใหญ่กลางเมือง สร ้างขึน
้
ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต ้น ถือเป็ นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร ้างขึน
้ ใหม่เพือ
่ แทนโบสถ์หลังเดิมทีถ
่ ูกไฟ
ไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได ้รับการบูรณะให ้งดงามดังเดิม
นาท่าน ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปั จจุบันนี้เป็ น
้ สินค ้าบน ถนนเก็ตเตรียกาส
พิพธิ ภัณฑ์ทจ
ี่ ัดแสดงประวัตข
ิ องโมสาร์ทและครอบครัว อิสระเดินเทีย
่ วชมย่านเมืองเก่า เลือกซือ
เซส (Getreidegasse) ของเมืองทีม
่ ค
ี วามสวยงาม มีร ้านค ้าจาหน่ายของทีร่ ะลึก และ สินค ้าแฟชั่นมากมาย
** อิสระอาหารกลางว ัน เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
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คา
่

ว ันทีห
่ า้
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮ ัลสต ัท (Hallstatt) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เมือ งท่องเทีย
่ วเล็กๆของประเทศ
ออสเตรีย เป็ นเมืองทีไ่ ด ้รับการกล่าวถึงว่า เป็ นเมืองทีต
่ ัง้ อยู่รม
ิ ทะเลสาบทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ ในโลก เป็ นทีต
่ งั ้ ของ หมูบ
่ า้ นมรดกโลก ฮ ัลส
ต ัท (Hallstatt) อายุก ว่า 4,500 ปี ตัง้ อยู่รม
ิ ทะเลสาบโอบล ้อมด ้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตัง้ อยู่
ทางฝั่ งตะวันตกเฉียงใต ้ของทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมภ
ิ าค
ซาลซ์คั ม เมอร์กุท (Salzkammergut) ภู ม ิภ าคทางประวัต ิศ าสตร์ที่สาคั ญ มากแห่ ง หนึ่ง ของประเทศออสเตรีย ได้ร ับการขึน
้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมู่บ ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
ทีม
่ เี ทือกเขาเป็ นองค์ประกอบอยู่ด ้านหลังเป็ นภาพทีถ
่ ูกเผยแพร่มากทีส
่ ด
ุ ของประเทศออสเตรีย
นาท่าน ผ่านชม โบสถ์แพริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบมีอายุกว่า 500 ปี ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 12 ก่อสร ้างขึน
้
ท่ามกลางซากปรักหักพังของป้ อมโรมัน ผ่านชม โบสถ์ประจาเมืองฮ ัลสต ัท (Hallstatt Lutheran Church) ที่ม ียอดแหลม
สูงเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมมองของเมือง เป็ นโบสถ์นก
ิ ายโปรเตสแตนต์ สร ้างขึน
้ เมือ
่ ประมาณปี ค.ศ. 1785 เพือ
่ ใช ้เป็ นสถานทีฟ
่ ัง
เทศนา พระราชกฤษฎีกาโดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 ผ่านชม จ ัตุร ัสกลางเมือง (Central Square Marktplatz) ทีโ่ ดดเด่นด ้วย
รูปปั้นโฮลีท
่ รินต
ิ ี้ (Holy Holy Trinity Statue) เป็ นสถานทีจ
่ ัดงานเทศกาลสาคัญต่างๆของเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) เมือ งทีม
่ ีขนาดใหญ่อันดับ 3 ตัง้ อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย ริมฝั่ งแม่น้าดานูบ และเป็ นทีร่ ู ้จักกันดีว่าเป็ นเมืองแห่งฮิตเลอร์หรือในอดีตเคยเป็ นค่ายนา
ซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สัมผัสความสวยงามของศิลปะและสถาปั ตยกรรมสไตล์บาร์โร๊คและร็อคโคโค
นาท่าน ผ่านชม จ ัตุร ัสเฮาพท์ พล ัทซ์ (Haupt Platz Square) ย่านการค ้าสาคัญหรือจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง ที่ถูก
รายล ้อมด ้วย อาคารร ัฐสภาประจาเมืองลินซ์ (Parliament House) สร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ. 1513 และ มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์
(Postlingberg Church) ในนิก ายเยซูอต
ิ ที่มห
ี อคอยคู่สงู เสียดฟ้ าที่ในอดีต "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์" ตัง้ ใจสร ้างเพือ
่ เป็ นทีเ่ ก็บศพ
ของพ่อ และแม่ รวมไปถึง ความคิดแผนการใหญ่อ ย่าง การที่จะสร ้างเมือ งที่ยงิ่ ใหญ่แห่ง จัก รวรรดินาซีบนแม่น้ าดานูบ แต่ก็ไม่
สามารถทาสาเร็จ สัมผัสเมืองสวยงามดุจต ้องมนต์ขลัง
บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Hotel Ibis Style Linz, Linz, Austria หรือเทียบเท่า

เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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18.25 น.

ว ันทีห
่ ก
10.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง40 นาที) ผ่าน
ชมเส ้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน
้ ทีอ
่ ันเขียวชอุ่มของป่ าไม ้และขุนเขาหิมะแห่งประเทศออสเตรีย
น าท่ า นเดิน ทางสู่ แม็ คอาร์เ ธอร์เ กลน ดีไ ซน์เ นอร์ เอาท์เ ลท พาร์น ดอร์ฟ (McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช ้อปปิ้ งขนาดใหญ่ มีร ้านค ้ามากกว่า 120 ร ้าน สินค ้าแบรนด์
ชื่อ ดัง ต่างๆ จากทุก มุมโลก มีใ ห ้เลือ กมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท ้า เสื้อ ผ ้า เครื่อ งประดับ ของตกแต่งบ ้าน สินค ้าแบรนด์เนม
มากมาย ให ้ท่ า นได ้ช ้อปปิ้ งสิน ค ้าแบรนด์เ นม อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s,
Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ
** อิสระอาหารกลางว ัน เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อ ให ้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี
้ สินค ้าในร ้านค ้าปลอดภาษี หรือ ร ้านอาหาร
(Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Eva Airways เทีย
่ วบินที่
BR062 (เทีย
่ วบินตรง)
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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(-/-/-)

อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
ห้องละ
(เด็กอายุไม่เกิน 12
2-3 ท่าน
ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ราคา
ไม่รวม
ตว๋ ั

42,999

9,999

32,999

36,999

36,999

9,999

26,999

45,999

45,999

45,999

12,999

35,999

28APR BR061 BKK-VIE 02.20-08.35
01MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1

39,999

39,999

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

38,999

38,999

9,999

28,999

30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2563
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชิน)ี

31MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35
03JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1

39,999

39,999

39,999

9,999

29,999

13 - 18 มิถุนายน 2563

14JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35
17JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1

38,999

38,999

38,999

9,999

28,999

27 มิ.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

38,999

9,999

28,999

กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทีย
่ วบิน

15 - 20 กุมภาพ ันธ์ 2563

16FEB BR061 BKK-VIE 02.45-08.25
19FEB BR062 VIE-BKK 18.25-10.30+1

42,999

42,999

14 - 19 มีนาคม 2563

15MAR BR061 BKK-VIE 02.45-08.25
18MAR BR062 VIE-BKK 18.25-10.30+1

36,999

13 - 18 เมษายน 2563

14MAR BR061 BKK-VIE 02.20-08.35
17MAR BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1

(01 พ.ค. วันแรงงาน)

(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)

27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563

เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12
ปี )

** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ท้องถิน
่ **
่ ท่องเทีย
** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซา
่ ว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท
สาหร ับการยืน
่ วีซ่าแบบหมูค
่ ณะ จาเป็นต้องนาส่งหน ังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพือ
่ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 ว ันทาการ (บาง
กรณีอาจไม่รวมว ันเสาร์ - อาทิตย์ ทงนี
ั้ ข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับจานวนของผูส
้ ม ัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาด ังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้
หน ังสือเดินทางเพือ
่ เดินทางได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม หากจาเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสม ัครของท่าน และ ส่งหน ังสือเดินทางคืน
่ ครงใหม่
ท่านภายใน 3-5 ว ันทาการ เป็นอย่างน้อย ในลาด ับต่อไป จากนนระยะเวลาคงเหลื
ั้
อก่อนว ันเดินทางไม่เพียงพอสาหร ับยืน
่ วีซา
ั้
การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงือ
่ นไข ทุกกรณี **
** อ ัตราค่าบริการ สาหร ับเด็กอายุไม่ถ ึง 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท **
** หากท่านทีต
่ อ
้ งออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ (ตว๋ ั เครือ
่ งบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ครงก่
ั้ อนทาการออก
บ ัตรโดยสารเนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** อ ัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผเู ้ ดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึนไป
้
ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี เู ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษ ัท
ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทาง หรือเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) **
้ ใดมือ
้
** กรณีผเู ้ ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถร ับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาหนด ไม่วา
่ เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่วา
่ มือ
้ อาหาร เนือ
หนึง่ ทางบริษ ัทขอให้ทา
่ นผูเ้ ดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนต ัวของท่านมาเพิม
่ เติมขณะมือ
่ งจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมี
ข้อจาก ัดเรือ
่ งของว ัตถุดบ
ิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจ ัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผ ัดผ ัก ข้าวผ ัด และ บะหมีก
่ งส
ึ่ าเร็จรูป เท่านน
ั้ กรณีท ี่
ท่านมีความประสงค์ทีจ
่ ะสง่ ั เมนูนอกเหนือข้างต้น ผูเ้ ดินทางจะต้องชาระค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ เติมในส่วนนีด
้ ว้ ยตนเอง **

** ทางบริษ ัทขอความกรุณาให้ทา
่ นศึกษารายละเอียด ทงหมดก่
ั้
อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชัน
่ น เปลีย
่ นวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได ้
 ค่าภาษีน้ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน โดยสายการบิน Eva Airways อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบินได ้
้ โดยมีน้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก.
ท่านละ 2 ชิน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
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 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี่ รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี าน
เทรดแฟร์ การแข่ง ขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืน
่ ๆ ที่ทาให ้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ
่ ักไปเป็ น
เมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าเข ้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว ้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้
 ค่าอาหารตามทีร่ ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
้ ประกันเพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
่
ั
รวมถึง ค่าอาหาร เครื่อ งดืม
่ ที่สงเพิม
่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน ้าทัวร์
ก่อนการใช ้บริการทุกครัง้ )
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงหมด
ั้
ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คานวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึง
เด็ก อายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท งนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึนอยู
้
ก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา และ
ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีข
้ อความกรุณาลูกค้าผูเ้ ดินทางถือไปจ่ายในว ันทีย
่ น
ื่ เอกสาร
สแกนนิว้ ก ับเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัท โดยทางบริษ ัทจะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปดูแล และ อานวยความสะดวกในว ันนน)
ั้

เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่องเทีย
่ ว กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 ว ัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเงินม ัดจา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 ว ัน
หล ังจากว ันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภ ายในวันที่ 3 ก่อ นเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจาตามเวลาทีก
่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต ้องเช็คทีว่ ่าง
และทาจองเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง้ กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการให ้สิทธิล
์ ูกค ้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ทีท
่ ารายการจองเข ้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจานวนจากัด
นัก ท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมด ครบ 100% ก่อนว ันเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน กรณีนัก ท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ชาระ
เงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทงั้
กรณีทอ
ี่ ยูใ่ นช่วงรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า รอน ัดส ัมภาษณ์วซ
ี ่า ทีท
่ าให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาทีก
่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน
วันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นน
ั้ ๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเ มลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดัง นี้ วันจันทร์ ถึง ศุก ร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นน
ั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท

เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
่ ในเอกสารการ
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเ มลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ ลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลาย
้
ลักษณ์อักษรเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
่ ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทาง
2. กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
มาทีบ
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู ้เดินทาง)
พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของ
ผู ้รับมอบอานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ ้องการให ้นาเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 45 ว ัน ขึน
้ ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ัน
หนึง่ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 55 ว ัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา
่ ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทม
ี่ ค
ี า
่ ใช้จา
่ ยตามจริงมากกว่าก าหนด
ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทงหมด
ั้
**
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
1.

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก ออสเตรี ย เช็ก เยอรมัน 6D3N (BR)

3.
4.

5.

6.

** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
่ าระแล ้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเทีย
่ วให ้แก่นักท่องเทีย
่ ว เช่น การ
สารองทีน
่ ั่งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ัก เป็ นต ้น **
การเดินทางที่ต ้องการันตีมัดจาหรือ ซื้อ ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือ เที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ ผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน
้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีไ่ ม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีม
่ ีวซ
ี า่ แต่หากทางนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิม
่ จากการทีม
่ น
ี ักท่องเทีย
่ วร่ วม
เดินทางน ้อยกว่าทีท
่ างบริษัทกาหนดเพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะให ้บริการและดาเนินการต่อไป
ในกรณีทล
ี่ ูกค ้าดาเนินการยืน
่ วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี่ ูกค ้าชาระมาแล ้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเว ้นในกรณีทวี่ ี
ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน
้ จริง ทัง้ หมด โดยคานึง ถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
กรณีอ อกบัตรโดยสารเรียบร ้อยแล ้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง ได ้ และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จาเป็ นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช ้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็ นอย่างน ้อย
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.

2.
3.
4.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห ้องพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึง อาจท าให ้ห ้องพั ก แบบห ้องเดี่ย ว (Single) , ห ้องพั ก คู่ แ บบ 2 ท่ า น
้ กัน และบาง
(Twin/Double) และ ห ้องพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพัก แต่ละประเภท อาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยู่คนละชัน
โรงแรมอาจจะไม่ม ีห ้องพัก แบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ
จาเป็ นต ้องแยกห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
่ ว 1 ห ้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียก
เก็บค่าบริการเพิม
่ ตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ จากนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ
่ งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ อ
ี ุณหภูมต
ิ ่า
กรณี ที่ม ีง านจั ดประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่า โรงแรมสูง ขึ้นมากกว่ า ก าหนด หรือ ห ้องพัก เต็ ม บริษั ทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลีย
่ นหรือย ้ายทีพ
่ ักเป็ นเมืองใกล ้เคียงเป็ นการทดแทน
โรงแรมในยุโ รปที่ม ีลัก ษณะเป็ นอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) ห ้องที่เ ป็ นห ้องเดี่ยวอาจเป็ นห ้องที่มข
ี นาดกะทัดรัต และไม่ม ีอ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน
้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน
้ ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ การยืน
่ คาร้องขอวีซ่า ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.
2.
3.

3.1
3.2

4.

ผูส
้ ม ัครทุกท่าน จาเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยน
ื่ ร ับคาร้องขอวีซ่า เพือ
่ สแกนลายนิว้ มือทุกท่าน
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทาการเป็ นอย่างน ้อย (ไม่รวมเสาร์ -อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับ
จานวนของผู ้สมัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยืน
่ วีซา่ แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซา่ จะเป็ นผู ้ได ้รับกาหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ
ศูนย์รับคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้ หากท่านไม่สะดวกมาดาเนินการยืน
่ วีซา่ วันใดบ ้าง รวมไปถึงมีความจาเป็ นต ้องใช ้หนังสือเดินทางเพือ
่ กิจธุระส่วนตัว
ของท่านในช่วงใดบ ้าง ซึง่ อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ หรือ ซึง่ อาจทาให ้ให ้มีผลต่อการพิจารณาวีซา่ (เล่มหนังสือเดินทางอยูใ่ น
ระหว่างการพิจารณาทีส
่ ถานทูต) ท่านจาเป็ นจะต ้องแจ ้งล่วงหน ้าก่อน ตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการจอง หรือ ก่อนชาระเงินมัดจา พร ้อมแจ ้งวัน และ เวลาที่
ท่านสะดวกจะยืน
่ วีซ่ามาก่อน แผนกวีซา่ จะประสานงานให ้อีกครัง้ หากมีควิ ยืน
่ ว่างช่วงทีท
่ ่านสะดวก แผนกวีซา่ จะดาเนินการให ้ดีทส
ี่ ุดทีจ
่ ะช่วย
้
อานวยความสะดวกให ้ท่านเป็ นกรณีพเิ ศษ แต่ทงั ้ นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิ ศษต่างๆ จาเป็ นต ้องมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ท่านสามารถเลือกซือ
คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายทีเ่ ร็วขึน
้ หรือ สามารถเลือกเวลาได ้มากขึน
้
การยืน
่ แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช ้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
** การบริการพิเศษนีย
้ ังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทงหมด
ั้
**
้ บริการพิเศษนี้ได ้ ได ้แก่ อ ังกฤษ อิตาลี ฝรง่ ั เศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านัน
ประเทศทีท
่ ่านสามารถเลือกซือ
้
** ส าหร บ
ั การให้บ ริก าร และ ค่า บริก ารของแต่ล ะประเภท กรุ ณ าตรวจสอบก บ
ั เจ้า หน้า ที่เ ป็ นกรณี พ ิเ ศษอีก คร งั้ อาจมีก าร
เปลีย
่ นแปลง **
กรณีทท
ี่ ่านไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร ้อมคณะได ้ จาเป็ นต ้องยืน
่ ก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต ้องใช ้หนังสือเดินทางในช่วงทีท
่ างบริษัทจะเริม
่ ดาเนินการ
จัดเตรียมเอกสารเพือ
่ ขอยืน
่ วีซา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็ นอย่างน ้อย หรือ อาจเร็วกว่านัน
้ ) และหากเกิดค่าใช ้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริงทัง้ หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) จะต ้องออกก่อนกาหนด แต่วซ
ี า่ ยังไม่
ดาเนินการ หรือ วีซา่ ยังไม่ได ้รับการอนุมัต ิ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านดาเนินการยืน
่ วีซา่ หลังคณะ และหรือ กรณีทท
ี่ ่านต ้องการ
ยืน
่ ก่อนคณะ แต่คณะทีท
่ ่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิ รม
์ ออกเดินทาง หากสถานทูตต ้องการขอหลักฐานการพานัก ใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย
่ วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจาเป็ นต ้อง
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10.
11.
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ดาเนินการด ้วยตนเอง และหากท ้ายทีส
่ ด
ุ คณะไม่สามารถเดินทางได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชยค่าเสีย หาย
ให ้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทุกกรณี
มาตราฐานการพิจารณาวีซา่ แบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทาการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับจานวนผู ้สมัครในช่วงนัน
้ ๆ ซึง่ หากอยู่
ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย
่ ว ทีม
่ ผ
ี ู ้สมัครเป็ นจานวนมาก อาจต ้องใช ้ระยะเวลามากกว่าปกติ)
หลังจากทีผ
่ ู ้สมัครได ้ทาการยืน
่ ขอวีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้ผู ้สมัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช ้ระหว่าง
่
้ ดังนัน
ขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซาไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
้ หากท่านมีความจาเป็ นในการใช ้เล่มฯเพือ
่ เดินทาง กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ เพือ
่
วางแผนล่วงหน ้า กรณีที่ต ้องการใช ้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทาให ้ต ้องร ้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา่
อาจทาให ้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาเป็ นต ้องสมัครเข ้าไปใหม่ นั่นหมายถึง จะต ้องชาระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริก ารใหม่ทัง้ หมด โดย
คานึงถึงระยะเวลาทีเ่ หลือก่อนเดินทางสาหรับการพิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนินการ
กรณีท่าน มีวซ
ี า่ เชงเก ้นชนิดเข ้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ทีย
่ ังไม่หมดอายุ ไม่ชารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศ
เชงเก ้นเพียงพอ และใช ้เข ้าประเทศในกลุ่ม เชงเก ้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซา่ เชงเก ้นฉบับนั้นๆออก และต ้องการใช ้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้
สามารถใช ้ได ้ หากวีซ่านั้นถูกใช ้มาแล ้วตามเงือ
่ นไขของกลุ่มเชงเก ้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต ้องพานักประเทศนัน
้ ๆมากทีส
่ ด
ุ มาก่อน
แล ้วอย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ
่ นไขและลูกค ้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบเกีย
่ วกับความเสีย หาย
และ ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง
กรณีทท
ี่ ่านมีวซ
ี า่ ประเทศปลายทางทีส
่ ามารถเข ้าออกได ้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จาเป็ นจะต ้องเป็ นวีซา่ ชนิดท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ โดยจะต ้อง
อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปั จจุบันทีม
่ อ
ี ายุคงเหลืออย่างน ้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซา่ ชนิดทีอ
่ นุมัตโิ ดยระบุวันทีส
่ ามารถพานัก ใน
ประเทศเชงเก ้น จะต ้องไม่เ กินกว่าก าหนดที่อ นุมัตใิ นหน ้าวีซ่า ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับประเทศปลายทางอีก ครัง้ กรุณาส่ง หน ้าวีซ่าและหน ้าที่ม ีก าร
ประทับตราเข ้าประเทศมาแล ้วให ้กับเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเพื่อความถูกต ้อง หากไม่เ ป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค ้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบเกีย
่ วกับความเสียหาย และ ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญ าตให ้เช็ค อิน ได ้
เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นต ้น
การบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่มเชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
บางกรณีสถานทูตอาจขอให ้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล ้ว ซึง่ ขอให ้ท่านให ้ความร่วมมือในส่วนนี้เพือ
่ ให ้การยืน
่ คาร ้องใน
ครัง้ ต่อๆไปสะดวกมากขึน
้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีส
่ ถานทูตเป็ นสาคัญ
้
การที่วีซ่าจะออกให ้ทันวันเดินทางหรือ ไม่ หรือ ออกก่อ นเดินทางเพียงไม่กวี่ ัน เราไม่สามารถฟ้ องร ้องหรือเรียกร ้องค่าเสียหายใดๆได ้ทัง้ สิน
เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูตคุ ้มครองอยู่
เกีย
่ วก ับเอกสารทางราชการทีจ
่ าเป็นต้องแปล เช่น หน งั สือยิน ยอมให้บุตรเดิน ทางไปต่างประเทศทีอ
่ อกจากสาน ก
ั งานเขต หรือ
อาเภอ ทีอ
่ าศ ัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบด
ิ าและมารดา หย่าร้าง , ใบสาค ัญการหย่า กรณีศูนย์ร ับยืน
่ คาร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูต
่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม
ต้องการ เอกสารทีแ
่ ปลเรียบร้อย จาเป็นจะต้องได้ร ับการร ับรอง (มีตราประท ับ) จากกรมการกงสุลเท่านน
ั้ ซึง
่
ฉบ ับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ี้ จาเป็นทีส
่ ุด สาหร ับเด็กทีอ
่ ายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางก ับ มารดาและบิดา
(เช่น เดิน ทางก ับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูก ค้าจาเป็นต้องร ับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษ ัทฯขอ
สงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชาระค่าใช้จา
่ ยในส่วนนีใ้ ห้ทา
่ นได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จาเป็นต้องมีตราประท ับ) ทางบริษ ัท
ยินดีอานวยความสะดวกแปลให้ทา
่ นได้ตามปกติ
้ ตั๋วเครือ
กรณีลูกค ้าทีจ
่ องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบินแยกเอง) ท่านจาเป็ นจะต ้องเตรียมหลักฐานการ
จอง ตั๋วเครือ
่ งบิน โรงแรมทีน
่ อกเหนือจากคณะ ทีท
่ ่านพานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให ้ครอบคลุมวันทีท
่ ่านเดินทาง ไป และ
กลับ เพื่อ ใช ้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให ้ครบตามเงื่อนไข ด ้วยตนเองทุก กรณีไม่ว่ากรณีใ ดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยืน
่ ขอวีซา่ ในคิวนัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงือ
่ นไข และ หากมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน
่
ขอวีซา่ แบบหมู่คณะ ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึง่ ด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึง
กรณีทใี่ นวันนัดหมายเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไป
ตามเงือ
่ นไขการยกเลิกทัง้ หมด

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ สายการบิน ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.
2.
3.

เกี่ยวกับทีน
่ ั่งบนเครื่องบิน เนื่อ งจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบินทุก
กรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให ้มากทีส
่ ด
ุ ให ้ลูกค ้าผู ้เดินทางทีม
่ าด ้วยกัน ได ้นั่งด ้วยกัน หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะสามารถทาได ้
กรณีทท
ี่ ่านเป็ นอิสลาม หรือ แพ ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให ้ชัดเจนในขัน
้ ตอนการจอง กรณีทแ
ี่ จ ้งล่วงหน ้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี
ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เพือ
่ ชาระกับเมนูใหม่ทต
ี่ ้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้
บางสายการบินอาจมีเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับการให ้บริการอาหารบนเครือ
่ งแตกต่างกัน ขอให ้ท่านทาความเข ้าใจถึงวัฒนธรรมประจาชาติของแต่ละสาย
การบินทีก
่ าลังให ้บริการท่านอยู่

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก ออสเตรี ย เช็ก เยอรมัน 6D3N (BR)

เงือ
่ นไข และ ข้อควรทราบอืน
่ ๆ ทว่ ั ไป ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิส
์ าหรับผู ้เดินทางทีถ
่ อ
ื หนังสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน
้ กรณีทท
ี่ ่านถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีน้าเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว โดยไม่
่ มโยงเกีย
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ วกับการขออนุญาตการใช ้หนังสือเดินทางพิเศษอืน
่ ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์เ ช็คอิน
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ทัง้ ฝั่ งประเทศไทย (ต ้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข ้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่
รับผิดชอบความผิดพลาดทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่
ทัวร์นี้เ ป็ นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน ้าเรียบร ้อยแล ้วทัง้ หมด หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามที่ระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให ้แก่
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
่ นามสกุล คานาหน ้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทีว่ ซ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
ี า่
และอืน
่ ๆ เพือ
่ ใช ้ในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนังสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชาระเงินมัดจาหรือส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูม อ
ิ ากาศ และเวลา ณ
วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
่ เป็ นต ้น
อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
่ างบริษัทเสนอราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคา
ค่าบริการเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าภาษีน้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่ าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบิน ฯลฯ ทีท
่ าให ้ต ้นทุนสูงขึน
้
มัคคุเ ทศก์ พนัก งาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่ม ีอ านาจในการให ้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่ม ีเ อกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของ
บริษัทกากับเท่านัน
้
นักท่องเทีย
่ วต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเี่ กีย
่ วข ้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซา่ ไม่ผ่าน เกิดอุบัตภ
ิ ัยทีไ่ ม่สามารถควบคุม ได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่
บริษัทยังไม่ได ้ชาระแก่ทางคู่ค ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชาระตามข ้อตกลงแก่คู่ค ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
้
้ และรวมกันทุกชิน
้ ไม่เกิน 1,000
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ
่ ะนาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่ มีซป
่ รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ
ได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
้ ถ ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก
่ าหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ่ หลดใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน
เท่านัน
้
สิง่ ของที่มล
ี ักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที่โหลดใต ้ท ้อง
เครือ
่ งบินเท่านัน
้
คณะทัวร์นี้ เป็ นการชาระค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ ด ้รับการรับรองอย่างถูกต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่ บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจาเป็ นต ้องท่องเทีย
่ วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน
้ ๆ กรณี ทท
ี่ ่านไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมขึน
้ ตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์นี้ขน
ึ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
้ ตั๋วเครือ
กรณีลูกค ้าทีจ
่ องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบินแยกเอง) ในวันเริม
่ ทัวร์ (วันทีห
่ นึง่ ) ท่านจาเป็ น
จะต ้องมารอคณะเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่สามารถให ้คณะ รอท่านได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทไี่ ฟล์ท ของท่านถึงช ้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง
ท่านจาเป็ นจะต ้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วทีค
่ ณะอยู่ในเวลานัน
้ ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระ
ค่าใช ้จ่ายทีใ่ ช ้ในการเดินทางด ้วยตนเองทัง้ หมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก
ท่านไม่ได ้ท่องเทีย
่ วเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วใดๆ สถานทีห
่ นึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล ้วทัง้ หมด
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การเตรียมเอกสาร เพือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซ่าท่องเทีย
่ วเชงเก้น ประเทศออสเตรีย
หน งั สือเดิน ทางเล่มปัจจุบ ัน ฉบ ับจริง มีอ ายุก ารใช ้งานคงเหลือ ไม่น ้อยกว่า 6 เดือ น ณ วันเดินทางกลับ และมีหน ้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน ้า
(หน ังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านน)
ั้
2. รูปถ่ายสี หน ้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน ้าประมาณ 3 ซม. จานวน 2 รูป ฉากหลังต ้องเป็ นพืน
้ สีขาว ถ่ายมาแล ้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ากับ
วีซา่ ประเทศอืน
่ ๆทีเ่ คยได ้รับ เท่านัน
้
3. หล ักฐานการทางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็ นเจ ้าของกิจการบริษัท / ร ้านค ้า :
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน ้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค ้า
3.2 กรณีเป็ นพนักงาน : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ ้าง ระบุตาแหน่ง วันเริม
่ งาน เงินเดือน
ื่ ประเทศ ไม่
โดยจดหมายรับรองการทางานให ้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชอ
ื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต ้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ทีม
จาเป็ นต ้องระบุชอ
่ ห
ี ัว
จดหมาย ตราประทับ (ถ ้ามี) ทีอ
่ ยู่ และเบอร์ตด
ิ ต่ออย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีทเี่ ป็ นข ้าราชการ : หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ ้ามี) สาเนาบัตรข ้าราชการบานาญ
้ จงตนเองเกีย
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ
่ วกับหน ้าทีก
่ ารงาน เป็ นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนาตนเอง
พร ้อมรูปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได ้ แต่ทงั ้ นี้ อยู่ทด
ี่ ุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีร่ ับยืน
่ เท่านัน
้
3.6 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ
** หล ักฐานการทางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอ ังกฤษและต้อง
่ -นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหน ังสือเดินทาง เท่านน
สะกด ชือ
ั้ กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
4. หล ักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บ ัญชีออมทร ัพย์ เท่านน
ั้ กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3 เดือน
่ **
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซา
่ นต ัวเสมอ บ ัญชีบริษ ัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถ
** ผูท
้ ป
ี่ ระกอบอาชีพ มีหน้าทีก
่ ารงาน จาเป็นจะต้องมีบ ัญชีสว
่ นต ัวได้ ซึง่ หากมีแต่บ ัญชีบริษ ัท เจ้าหน้าทีอ
ใช้ยน
ื่ แทนบ ัญชีสว
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
5. สาเนาทะเบียนบ ้าน
6. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ ้ามี)
่ - เปลีย
7. สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ นนามสกุล (ถ ้ามี)
8. สาเนาสูตบ
ิ ัตร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
** เอกสารเพิม
่ เติมกรณีเป็นเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ **
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดาและมารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรือ
อาเภอ ตามสาเนาทะเบียนบ ้าน ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร ้อมลงนามสาเนาถูกต ้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ มารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
- สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
- สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
** กรณีร ับรองการเงินให้บุคคลในครอบคร ัว จาเป็นต้องเกีย
่ วข้องก ันทางสายเลือดเท่านน
ั้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , ภรรยา
สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาเป็นต้องแนบสาเนามาด้วย และจาเป็นต้องยืน
่ เอกสารสาค ัญด ังนี้ **
1.
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ื่ เจ้าของบ ัญชี (ผูร้ ับรอง) ยืนยัน
- หน ังสือร ับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ โดยระบุชอ
่ -นามสกุล ผูถ
รับรองให ้กับผู ้ถูกรับรอง จาเป็ นต ้องออกมาแล ้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า ** โดยสะกด ชือ
้ ูกร ับรอง ให้ถูกต้อง
ตามหน้าหน ังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3
่ **
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซา
** จาเป็นต้องใช้ทงผู
ั้ ร้ ับรอง และ ผูถ
้ ูกร ับรองไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงือ
่ นไข เจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
** หล ักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบ ัญชีเดียวก ันเท่านน
ั้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบ ัญชีเดียวก ัน **
- เอกสารเพือ
่ อ ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ ้าน/สมรส/สูตบ
ิ ัตร

แผนทีก
่ ารเดินทาง เพือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซ่าท่องเทีย
่ วเชงเก้น ประเทศออสเตรีย
้ 15 ถนนสีลม
สถานทีย
่ น
ื่ คาร้องวีซ่า : ศูนย์ยน
ื่ คาร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน
ทางอาคารมีสถานทีจ
่ อดรถรับรอง แต่ทางศูนย์ยน
ื่ วีซา่ VFS ไม่มบ
ี ริการประทับตราทีจ
่ อดรถฟรี
ี ม
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใต้ดน
ิ MRT สถานีสล
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

่ ท่องเทีย
้ งต้น เพือ
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซา
่ วเชงเก้น ประเทศออสเตรีย
่ - นามสกุล ปัจจุบ ัน ............................................................................................................
ชือ
่ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลีย
ชือ
่ น) ...................................................................................
วัน - เดือน - ปี เกิด ..................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม ้าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
หมายเลขพาสปอร์ต .................................................................................................................
วันทีอ
่ อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ
่ อก .............................................................
ั
ทีอ
่ ยูป
่ ัจจุบ ัน(ทีพ
่ ักอาศยอยู
จ
่ ริง) .............................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ .......................
ั มอ
เบอร์โทรศพท์
ื ถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................
อาชีพปัจจุบ ัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตาแหน่ง, หากเป็ นแม่บ ้าน/เกษี ยณอายุกรุณ าระบุ
ด ้วย .....................................................................................................................................
่ สถานทีท
ชือ
่ างาน/สถานศึกษา และทีอ
่ ยู่ .................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ......................
ั มอ
เบอร์โทรศพท์
ื ถือ ......................... อีเมลล์ .........................................................................
วีซา่ ยุโรป (เชงเก ้น) ทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้รับ
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู ้สมัคร
ตัวผู ้สมัครเอง
มีผู ้อืน
่ ออกค่าใช ้จ่ายให ้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
่ บุคคลทีเ่ ดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
ชือ

** ผูส
้ ม ัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด
ั
ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชดเจนที
ส
่ ุดเพือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง
่ เป็นดุลพินจ
การพิจารณาอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านน
ั้ ทางบริษท
ั เป็นเพียงต ัวกลางในการ
อานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้ **
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