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วันแรก
22.30 น.

กรุงเทพ ฯ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง
02.05 น.

โดฮา – เวียนนา (ออสเตรีย) – ซิตทัี้ วร์ – โบสถ์สตีเฟ่ นส์ – ถนนคาร์ทเนอร์
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR183
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
ถึง สนามบินเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 6
ชัว่ โมง) นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา
ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้ น
ในช่วง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของ
ราชสํานักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้ นในช่วง ค.ศ.
1873-1883 นําชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สตีเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์
ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อ
ความทุ ก ข์ ย ากของประชาชน จากนั้ นเชิ ญ ช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้า ใน ย่ า นถนนคาร์ท เนอร์
(Kartnerstrasse) ใจกลางกรุ งเวียนนา สินค้านานาชนิ ด อาทิ เช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้
Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้ อแฟชัน่ วัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M
ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิม ของหวานที่รา้ น THE DEMEL
ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อคโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูไส้กรอกเวียนนา
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN HOTEL SMART , VIENNA หรือเทียบเท่า

05.15 น.
08.00 น.
12.35 น.

คํา่

วันที่สาม
เช้า

ปราสาทเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮบั สบ
วร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า
ให้สร้างขึ้ นใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749
เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั
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เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่สี่
เช้า

การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรัง่ เศส มีเวลาให้อย่าง
เต็มที่พร้อมพาเดินถ่ายรูปสวนด้านหลังซึ่งสวยงามตระการตามาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) นําท่านชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.
1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยูร่ ิมฝั ่งแม่น้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นํ้า ฝั ่งตรง
ข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นชมเมืองเก่าที่ Unesco ขึ้ นเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1992 กับบรรยากาศอันโรแมนติก
หลังจากนั้นนําคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30
นาที) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
 นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั EXPO HOTEL , PRAGUE หรือเทียบเท่า
ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า – บูดาเปสต์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าเข้าชม ปราสาทแห่ งปราก (Prague Castle) ที่ สร้างขึ้ นอยู่บนเนิ นเขาตั้งแต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทําเนี ยบ
ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงาม
สง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นั บว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่
ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่
เก็บพระศพของกษัตริยส์ าํ คัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ
พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่ งในส่วน
ที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปั จจุบนั มีรา้ นขายของที่ระลึก วางจําหน่ ายอยู่
มากมาย จากนั้ นนํ า ท่ า นเดิ น เล่ นบน สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่า แก่ ขา้ ม
แม่น้ํ าวัลตาวา สไตล์โกธิ คที่ สร้างขึ้ นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4
ชมรูปปั้ นโลหะของเหล่านั กบุ ญที่ ต้งั อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้ อสินค้า
พื้ นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้ นนํ าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมา
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เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและ
ยังตีบอกเวลาทุกๆชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํ า เดิ น ทางโดยรถโค้ชข้า มพรมแดนเข้า สู่ กรุ ง บู ด าเปสต์ (Budapest) (ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 5 ชัว่ โมง) นําชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้ อชาติที่มีอารยธรรม
รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น้ําดานู บ” ชมเมือง
ที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก ด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั ง่ แม่น้ําดานู บ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูซุปกุลาซ
 นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ – ป้ อมชาวประมง – จตุรสั ฮีโร่ – ล่องแม่น้ าํ ดานูบ - สนามบินบูดาเปสต์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธี
สวมมงกุ ฎให้กษั ตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่ อโบสถ์มาจากชื่อกษั ตริ ยแ์ มทเธี ยส ซึ่ ง เป็ น
กษัตริยท์ ี่ ทรงพระปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ูท้ รงสร้างสิ่ งก่อสร้างที่ งดงามใน
เมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่ งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ น
จุดเด่นที่ สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรม
รู ป ทรงม้า ผลงานประติ ม ากรรมที่ ง ดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่ห น้ า ป้ อมชาวประมง
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนื อเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ําดานู บ
ได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้ นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง กาเรียน จากนั้ นชม
จัตุรสั วีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั ่งเปสต์ ที่ต้งั ของ Millenary Monument อนุ สาวรียท์ ี่
สร้างขึ้ นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ ชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วย
สถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ จากนั้นนํา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้ นนํ า ท่านล่อ งเรือแม่ น้ าํ ดานู บอันลือ ชื่ อ ชมความงามของทิ วทัศน์ และอารยธรรม
ฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้วที่ต้งั เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั ่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชม
ความตระการตาของอาคารต่ า งๆ อาทิ อาคารรั ฐ สภา ซึ่ ง งดงามเป็ นที่ รํ า่ ลื อ ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ ท่านจะได้
ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่ สร้างข้ามแม่น้ํ าดานู บ โดยนาย WILLIAM TIERNEY
CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้ นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
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16.00 น.
19.10 น.

วันที่หก
01.25 น.
02.20 น.
12.40 น.

นําเดินทางสู่ สนามบินกรุงบูดาเปสต์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund)
และมีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR202
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

20-25 กันยายน 2560
11-16 ตุลาคม 2560
18-23 ตุลาคม 2560
25-30 ตุลาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
39,999
39,999
39,999
39,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พัก
เด็กไม่มีเตียง เดี่ยว
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
เพิ่ม
ปี )
39,999
39,999
39,999
39,999

39,999
39,999
39,999
39,999

6,000
6,000
6,000
6,000

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
19,999
19,999
19,999
19,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
หลังจากทาการจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
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ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว
(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าทํา หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 8 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัว ร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่ว มเดิ น ทางหรื อใช้บริ การตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการ ไม่ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด หรื อถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ว งหน้า อย่า งน้อย 7 วันก่ อนการเดิ นทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มี วีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษัท จะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่ มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกันทุ ก ชิ้ นไม่ เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ตาํ ่ กว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุ
ไม่ เ กิ น 3 เดื อ น) / ใบจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ห รื อ ใบจด
ทะเบียนการค้า
 กรณี พนั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการทํา งานจากนายจ้า ง ระบุ ตํา แหน่ ง วันเริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่ วยงาน
 กรณี เกษี ยณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับ
การเกษี ยณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจาก
วันที่ยนื่ วีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่เกิน
15 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
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5.
6.
7.
8.

สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่ องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สําเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 20 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดย
ที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้ น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู ้
รับรอง) และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุดไม่เกิน
15 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่ องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
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หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทําการ
 หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาํ การยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผูส้ มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจําเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คําร้องวีซ่า: ศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ที่ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยนื่ ไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลี ม
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ใบกรอกข้อมูลคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น ออสเตรีย
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิ ด(หากต่างปั จจุบนั )...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุ
กรุณาระบุ...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..................ถึงวันที่......................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
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การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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