OSAMU INTERNATIONAL CO.,LTD
7/90 Watcharapol road, Tarang, Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand
Tel : +66-029455920-1 Fax : +66-029455922 Mobile : +66-090-3366-963
E-mail : osamutravel@gmail.com www.osamutravel.com
License No.11/06112

ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก
ั
สโลว ัค ฮงการี
9 ว ัน 6 คืน
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)

กําหนดว ันเดินทาง: ปี 2560
พฤษภาคม : 9 – 17,11-19, 16-24, 18-26, 20-28, 23-31,
25พ.ค.-2 มิ.ย., 27 พ.ค.-4 มิ.ย., 30 พ.ค.-7 มิ.ย.
มิถน
ุ ายน : 6-14, 8-16, 13-21

59,900.-
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ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

้
เชา

เทียง

คํา

โรงแรมทีพ ัก หรือ
เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ

-

-

✈

2

กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก

✈

O

O

MERCURE CITY

3

ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค

O

O

O

INNSBRUCK HOTEL

O

O

O

NH NEUE MESSE

4

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตรุ ัสมาเรียนพลาสท์

5

มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก

O

O

O

6

ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า

O

O

O

7

บราติสลาว่า – Outlet – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นําดานูบ

O

X

O

O

O

✈

✈

-

-

8

บูดาเปสต์ – จัตรุ ัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – เวียนนา –

INTERNATIONAL
HOTEL
FALKENSTEINER
HOTEL BRATISLAVA
NOVOTEL BUDAPEST

สนามบิน
9

โดฮา – กรุงเทพฯ

์ วร์ก (Salzburg) บ ้านเกิด ของนั ก ดนตรีเ อก “โมสาร์ท ” ถ่ า ยรู ป กั บ หล งั คาทองคํ า
เดิน เล่น เมือ งซาลส บ
์ รูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอย
(Golden Roof) สัญลั กษณ์ สําคัญของเมืองอินสบ
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต ้นแบบของปราสาทเจ ้าหญิงนิทรา

ชมจ ัตุร ัสมาเรีย นพลาสท์

(Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริมต ้นของประวัตศ
ิ าสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) เดินเล่นเมืองนํ าแร่สุด
แสนโรแมนติกทีคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ หข
์ องกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย

เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมือ งหลวงและเมือ งทีใหญ่ทสุ
ี ด ของ

ื
ื
ประเทศสโลว ัค ล่องเรือแม่นําดานูบอ ันเลืองชอเพื
อชมความงามของทิวทัศน์แ ละอารยะธรรมฮังการี ชนชม
ิ บรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ทีวิจต
กับความงามของพระราชว ังเชน
ิ รตระการตา
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ว ันแรกของการเดินทาง
16.30 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร ้อมกัน ณ สนามบินสุว รรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารระหว่า งประเทศประตู 8
เคาน์เ ตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเ จ ้าหน า้ ทีคอยต ้อนรั บ และ
อํานวยความสะดวก

19.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR 833

22.55 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพือรอเปลียนเครือง

ว ันทีสองของการเดินทาง

์ วร์ก
ิ บรุนน์ – ซาลสบ
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชว ังเชน

02.45 น.

่ รุงเวียนนา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR 189
ออกเดินทางสูก

06.30 น.

ถึงสนามบินเวทชาท กรุง เวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท ้องถินช ้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชัวโมง) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมือง จากนั นนํ าเข ้าชมความ
งดงามของพระราชว งั เชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัป
สเบิรก
์ ซึงมีประวัตก
ิ ารสร ้างมาตังแต่กลางคริสต์ศตวรรษที 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ให ้สร ้างขึนใหม่อย่า งสง่ างามด ้วยจํ า นวนห ้องถึง 1,441 ห ้องใน
ระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพือใช ้เป็ นพระราชวั งฤดูร ้อน ชมความโอ่อา่ ของท ้อง
พระโรงและพลับพลาทีประทับ ซึงได ้รับการตกแต่งอย่างวิจต
ิ รบรรจง ซึงสวยงาม
ไม่แพ ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศส

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

์ วร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ ้านเกิด
เดินทางสูเ่ มืองซาลสบ
ื
ของนักดนตรีเอก “วูลฟ
์ กัง อมาดิอส
ุ โมสาร์ท” ทีมีชอเสี
ยงก ้องโลก นํ าเทียวชม

ระยะทาง 295 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช.ม.

ความงามของเมืองซาลส์บวร์กทีมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่า
ศิลปะบารอคทีตังอยู่บนฝั งแม่นําซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นทีประทับถาวร
ของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกทีสําคัญยิง
ของบรรดาประเทศที ใช ้ภาษาเยอรมั น ชมสวนดอกไม้ม ิร าเบล(Mirabell
Garden) ซึงเป็ นฉากหนึงในการถ่ายทําภาพยนตร์เรือง “มนต์ร ักเพลงสวรรค์”
(The Sound of Music) ทีโด่งดังไปทัวโลก
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (หมูทอดสไตล์ออสเตรีย)
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม MERCURE CITY หรือเทียบเท่า

ว ันทีสามของการเดินทาง
เช้า

์ วร์ก – ฮลสต
์ รูค
ั
ซาลสบ
ัท – อินสบ

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
่ ัลสต ัท (Hallstatt) หมู่บ ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า
ออกเดินทางสูฮ

4,500

ปี เมืองทีตังอยูร่ ม
ิ ทะเลสาบ โอบล ้อมด ้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ

ระยะทาง 187 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.
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ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองทีโรแมนติกทีสุดใน Salzkammergut เขตทีอยู่บน
อัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให ้ฉายาเมืองนีว่า
เป็ นไข่มุกแห่ง ออสเตรีย และเป็ นพืนทีมรดกโลกของ

UNESCO

Cultural-

Historical Heritage เพียงเดินเทียวชมเมืองเสมือนหนึงท่านอยู่ในภวังค์แห่ง
ความฝั น
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
์ รู ค (Innsbruck)
ออกเดิน ทางต่ อ สู่เ มือ งอิน ส บ

เป็ นเมือ งหลวงของแคว น
้ ระยะทาง 239 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ทีโรล เป็ นเมืองเอกด ้านการท่องเทียวของประเทศออสเตรีย ตังอยู่รม
ิ ฝั งแม่นําอิน
ประมาณ 3 ชม.
ซึงคําว่าอินส์บรูคนั น แปลว่า สะพานแห่งแม่นําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่
ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหล ังคาทองคํา(Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สําคัญ
ของเมืองอินส์บรูค ซึงตังอยูใ่ นเขตเมืองเก่า สร ้างขึนโดยจักรพรรดิ Friedrich ที 4
ในช่วงต ้นศตวรรษที 15 สําหรั บเป็ นทีประทับของผู ้ปกครองแคว ้นทิโรล ต่อมา
จักรพรรดิ Maximilian
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม INNSBRUCK HOTEL หรือเทียบเท่า

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง
เชา้

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จ ัตุร ัสมาเรียนพลาสท์

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางขึนปราสาทเพือเข ้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส
ไตน์

(Neuschwanstein

Castle) นํ า ชมต ้นแบบของปราสาทเจ ้าหญิงนิท รา

ในดิสนีย ์แ ลนด์ ซึงปราสาทนอยชวานสไตน์

ตั งตระหง่ า นอยู่ บนยอดเขาดุ จ

ระยะทาง 113 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ปราสาทในเทพนิยาย ซึงเป็ นปราสาทของพระเจ ้าลุดวิคที 2 หรือ เจ ้าชายหงส์ขาว
ชมความวิจต
ิ รพิสดารของห ้องต่า งๆ

ทีได ้รั บการตกแต่งอย่ างงดงามด ้วยการ

ออกแบบของริชาร์ด ว ้ากเนอร์ ซึงเป็ นนั กประพันธ์เพลงทีทรงโปรดปรานยิง
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (ขาหมูเยอรม ัน)

บ่าย

จากนั นเดิน ทางสู่ เ ข ้าสู่ น ครมิว นิค (Munich) นํ าชมจ ต
ั ุร ส
ั มาเรีย นพลาสท์
(Marienplatz) ถือ ว่ า เป็ นจุด เริมต ้นของประวั ต ศ
ิ าสตร์แ ละธุ ร กิจ ของนครมิว นิค
บริเ วณนี เป็ นทีตั งของศาลาว่ า การเมืองทีมีรู ปแบบสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิค ที
งดงามซึงสร ้างขึนในช่ว งปลายคริสต์ศตวรรษที 19 ใช ้เวลาสร ้างถึง 42 ปี มีห อ
ระฆัง สูง 85 เมตร ซึงจะมีนักท่องเทียวรอคอยเฝ้ าชมตุ๊ก ตาไขลานทีจะออกมา
ิ
เต ้นรํา เมือนาฬกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม NH NEUE MESSE หรือเทียบเท่า

ระยะทาง 131 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช.ม.
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ว ันทีห้าของการเดินทาง
เชา้

มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าเดินทางโดยรถโค ้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ทีได ้ชือว่าเป็ นเมือง
ื
แห่งสปาทีใหญ่ทสุ
ี ดของสาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองทีมีชอเสี
ย งไปทัวโลกว่าเป็ น

ระยะทาง 314 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช.ม.

ศูนย์กลางบํ าบัดโรคภัยต่างๆ นํ า เดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึงปั จจุบันเป็ นทีนิย ม
ของผู ้คนทัวโลกทีจะมาใช ้บริการรักษาสุขภาพตามความเชือทีมีมาแต่สมัยโบราณ
ึ ้องดืมกับแก ้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก ้ว
เชิญทดลองดืมนํ าแร่ซงต

พอร์ซเลน

ทีมีปากยืนออกมาเหมือนกานํ า
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน)
่ รุงปร๊าก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก
นํ าคณะเดินทางสูก
อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได ้สมญานามมากมาย เช่น
นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีหกของการเดินทาง
เชา้

ปราสาทปราก – กรุงบราตส
ิ ลาว่า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นําเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ทีสร ้างขึนอยู่บนเนินเขาตังแต่
สมัยคริสต์ศ ตวรรษที 9 ในสมัยเจ ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึง
ปั จจุบันเป็ นทําเนียบประธานาธิบดีมาตังแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร

เซนต์

วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่า ด ้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัย
ศตวรรษที 14

นั บว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคทีใหญ่ทสุ
ี ดในกรุงปร๊าก

ซึง

พระเจ ้าชาร์ลที 4 โปรดให ้สร ้างขึนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นทีเก็บพระศพของ
กษั ตริยส
์ ําคัญในอดีต เช่น พระเจ ้าชาร์ลที 4, พระเจ ้าเฟอร์ดน
ิ านด์ที 1 และ พระ
เจ า้ แมกซิม ิเ ลียนที 2 เป็ นต ้น (กรณี ม พ
ี ธ
ิ ภ
ี ายในมหาวิห าร อาจไม่ไ ด้ร บ
ั
อณุ ญาตให้เข้าชม) แล ้วชมพระราชว ังหลวง (Royal Palace) ทีเป็ นหนึงใน
ส่วนทีเก่า แก่ทีสุดของปราสาท ใช ้เป็ นทีประทั บของเจ ้าชายโบฮีเมีย นทังหลาย
แล ้วเดิน ชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึงปั จจุบันมีร ้านขายของที
ระลึก วางจํ า หน่ า ยอยู่ ม ากมาย จากน นนํ
ั า ท่า นเดิน เล่น บนสะพานชาร์ล
(Charles Bridge) สะพานเก่า แก่ข ้ามแม่นําวั ลตาวา สไตล์โกธิคทีสร ้างขึนตังแต่
กลางคริสต์ศตวรรษที 14 สมัยพระเจ ้าชาร์ลที 4 ชมรูปปั นโลหะของเหล่านั กบุญที
ตังอยูส
่ องข ้างราวสะพานกว่า 30 องค์
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ระยะทาง 125 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช.ม.
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Tel : +66-029455920-1 Fax : +66-029455922 Mobile : +66-090-3366-963
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่ ระตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ระยะทาง 330 กม.
จากนั นนํ าท่านเดินสูป
ศาลาว่าการเมืองหล ังเก่า (Old Town Hall) ทีสร ้างมาตังแต่ปี ค.ศ.1338 มี ใ ช เ้ ว ล า เ ดิ น ท า ง
ประมาณ 4.30ช.ม.
ิ
จุดเด่นคือ นาฬกาดาราศาสตร์
(Astronomical Clock) ทีสวยงามและยังตีบอก
เวลาทุกๆชัวโมง ให ้เวลาท่านเดิน อิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า สมควรแก่เวลานํ า
ท่านเดินทางโดยรถโค ้ชสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที
ใหญ่ท ีสุดของประเทศสโลว ัค ตังอยู่รม
ิ ฝั งแม่นําดานู บทีบริเ วณพรมแดนของ
สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล ้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
่ พั
เข ้าสูท
ี ก ณ โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

ว ันทีเจ็ดของการเดินทาง
เชา้

บราติสลาว่า – Outlet – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นําดานูบ

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให ้
เวลาท่านได ้อิสระช ้อปปิ งสินค ้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY,
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS,
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืนๆอีกมากมาย
*** เนืองจาก OUTLET จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงก ับ
ว ันอาทิตย์ในว ันนน
ั ทางบริษ ัทขอสล ับโปรแกรมไปในว ันถ ัดไปแทน***

เทียง

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย

บ่าย

นํ าท่านเดินทางโดยรถโค ้ชผ่า นย่านเกษตรกรรมข ้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์
ั
(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮงการี
(Hungary) ซึงได ้ชือว่าเป็ นเมืองที
ทันสมัยและสวยงามด ้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือชาติทมี
ี

อารยธรรม

รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได ้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่นําดานู บ”
ชมเมืองทีได ้ชือว่างดงามติดอันดับโลกด ้วยทัศนียภาพบนสองฝั งแม่นําดานู บ นํ า
ื ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรม
ท่านล่องเรือแม่นําดานูบอ ันเลืองชอ
ฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล ้วทีตังเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั ง ชมความตระการตา
ของอาคารต่า งๆ อาทิ อาคารรั ฐ สภา ซึงงดงามเป็ นทีรํ าลือ ด ้วยสถาปั ตยกรรม
แบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด ้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท่านจะได ้ชม
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีสร ้างข ้ามแม่นํ าดานู บ โดยนาย WILLIAM
TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชินทีใช ้ในการสร ้างได ้ถูกนํ ามา
จากประเทศอังกฤษเช่นกัน
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (ซุปกูลาซหมู)
่ พั
นํ าเข ้าสูท
ี ก โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่า

ระยะทาง 41 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที
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E-mail : osamutravel@gmail.com www.osamutravel.com
License No.11/06112

ว ันทีแปดของการเดินทาง
เชา้

บูดาเปสต์ – จ ัตุร ัสวีรบุรษ
ุ – CASTLE HILL – เวียนนา – สนามบิน

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ชมจ ัตุร ัสวีรบุรษ
ุ (Heroes’ Square) บนฝั งเปสต์ ทีตังของ Millenary Monument
อนุ สาวรีย์ท ีสร ้างขึนฉลอง 1,000 ปี แห่งชัย ชนะของชาวแมกยาร์ นํ า ท่า นชม
บริเวณ CASTLE

HILL ซึงเต็ มไปด ้วยสถาปั ต ยกรรมโบราณอัน ทรงคุณ ค่ า

ถ่ายรูปด ้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล ้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมท
เธียส (Matthias

Church) ซึงเคยใช ้เป็ นสถานทีจั ด พิธีสวมมงกุฎให ้กษั ตริย ์

มาแล ้วหลายพระองค์ ชือโบสถ์มาจากชือกษั ตริยแ
์ มทเธียส ซึงเป็ นกษั ตริยท
์ ทรง
ี
พระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษั ตริยผ
์ ู ้ทรงสร ้างสิงก่อสร ้างทีงดงามในเมือง
หลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึงสร ้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอัน
เป็ นจุดเด่นทีสุดในศตวรรษที 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรียข
์ องพระเจ ้าสตีเฟ่ นที
1 พระบรมรูปทรงม ้า ผลงานประติม ากรรมทีงดงามของศตวรรษที 11 อยู่ ห น า้
ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาทีท่านสามารถ
ชมความงามของแม่นําดานู บได ้อย่างดีป้อมแห่งนีสร ้างขึนตังแต่ ค.ศ.1905 โดย
กลุ่ม ชาวประมงฮั ง กาเรีย น นํ า เดิน ทางข ้ามพรมแดน เช็ ก – ออสเตรีย สู่ก รุ ง
เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่า นชมเส ้นทางธรรมชาติ
ของทิวเขาสูง และพืนทีอันเขียวชอุม
่ ของป่ าไม ้แห่งออสเตรีย
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ชมถนนสายวงแหวน

(Ringstrasse)

ทีแวดล ้อมไปด ้วยอาคารอั น งดงาม

สถาปั ต ยกรรมเก่า แก่ ผ่า นชมโรงละครโอเปร่า ทีสร ้างขึนในระหว่ า งปี ค.ศ.
1863-1869 แต่ตัวอาคารได ้ถูกทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครังที 2 และเปิ ด
ใหม่อก
ี ครังในปี ค.ศ.1955, ผ่านพระราชว ังฮอฟเบิรก
์ (Hofburg Palace) ซึงเป็ น
กลุ่มอาคารทีเคยเป็ นทีประทับของราชสํานั กฮัปสบูร์ก มาตังแต่คริสต์ศ ตวรรษที
13 จนถึงต ้นคริสต์ศ ตวรรษที 20 จากนั นนํ า ชมบริเ วณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่ นส ์
(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ ของกรุงเวียนนา ซึงพระเจ ้าคาร์ลที 6
โปรดให ส
้ ร า้ งขึนในปี ค.ศ.1713 เพื อเป็ นการแก ้บนต่ อ ความทุ ก ข์ ย ากของ
ประชาชน จากนั นเชิญช๊อปปิ งสินค ้าเครืองแก ้วสวาร็ อฟสกี หรือสินค ้านานาชนิด
ิ Bucherer ,สิน ค ้าเสือแฟชันวัยรุ่ น
อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร ้านนาฬกา
ทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค ้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือ
แวะชิมของหวานทีร ้าน THE DEMEL ร ้านเบเกอร์รีในย่านถนนคาร์น ท์เนอร์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
15.00 น.

นํ าเดิน ทางสู่ ส นามบิน ชเวทชาท กรุ ง เวี ย นนา เพื อให ท
้ ่ า นมี เ วลาในการทํ า

ระยะทาง 243 กม.
ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช.ม.
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คืน ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือสินค ้าในร ้านค ้าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน
18.00 น.

่ รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR184
ออกเดินทางกลับสูก

ว ันทีเก้าของการเดินทาง

โดฮา – กรุงเทพฯ

01.05 น.

ถึงสนามบินกรุงโดฮา เพือรอเปลียนเครือง

02.30 น.

่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์
ออกเดินทางสูส
เทียวบินที QR834

12.30 น.

****คณะเดินทางว ันที 27 พ.ค.-4 มิ.ย., 30 พ.ค.-7 มิ.ย. 60 ออกเดินทาง
โดยเทียวบิน QR836***
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิการย้ายเมืองทีเข้าพ ัก เช่น กรณี ท ี
เมืองน นมี
ั การจ ด
ั งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้า พก
ั เมืองทีใกล้เคีย งแทน และ โปรแกรมอาจมีก าร
ปร ับเปลียนตามความเหมาะสม)

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

ั ทีทาง
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึง
กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณีทท่
ี านจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
4. กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง

ื
5. เมือท่านทําการซอโปรแกรมท
ัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านร ับทราบและ
ยอมร ับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข้อแล้ว
ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
้ า่ ยใดๆ ทงส
ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ัทฯ ก่อนทุกครงั มิฉะนนทางบริ
ั
ษ ัทฯจะไม่ขอร ับผิดชอบค่าใชจ
ั น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว
และเหตุสด
ุ วิสยต่
่ งหน้าโดยทางบริษ ัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสําค ัญ
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ั
โปรแกรม : ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลว ัก ฮงการี
9 ว ัน 6 คืน
โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
กําหนดว ันเดินทาง : ปี 2560
พฤษภาคม : 9-17,11-19, 16-24, 18-26, 20-28, 23-31,
25 พ.ค. -2 มิ.ย., 27 พ.ค.-4 มิ.ย., 30 พ.ค.-7 มิ.ย.
มิถน
ุ ายน : 6-14, 8-16, 13-21
อ ัตราค่าบริการ

ราคา

ผู ้ใหญ่ พักห ้องคู่ (ห ้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

59,900.-

ผู ้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห ้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก)

59,900.-

พ ักห้องเดียว เพิมท่านละ

7,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก)
้ วเครื
ในกรณีไม่ใชต
ั
องบิน ลดท่านละ

59,900.59,900.16,000.-

่ แล้วหรือดําเนินการยืนวีซา
่ เอง
ในกรณีทม
ี วี ซ
ี า

3,500.-

ั รกิจเพิมเงินจากราคาท ัวร์ เริมต้นทีท่านละ
ชนธุ
(ราคาสามารถยืนย ันได้ก็ตอ
่ เมือทีนงั confirm เท่านน)
ั

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็ กอายุตากว่
ํ
า 7 ปี เข้าพ ักแบบไม่มเี ตียงเสริม **

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต ้องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ
่ ายใต ้เงือนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ
4. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า
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5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
ื
** ลูกค้า ท่า นใดสนใจ...ซอประก
ันการเดินทางสํา หร บ
ั ครอบคลุ ม เรืองสุข ภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิมเติมก ับทางบริษ ัทได้ **
- เบียประก ันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 ว ัน]
- เบียประก ันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 ว ัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุตงแต่
ั
แรกเกิด ถึง 85 ปี **
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสย
ิ หรือเสย
8.

มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

9. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศเชงเก ้น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11. ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

อ ัตรานีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,

ค่า

นํ าหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วย
จากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3. ค่าธรรมเนียมนําม ันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปร ับขึนราคา
4. ค่าทิปม ัคคุเทศก์จากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อว ัน : 9 x 3 = 27 ยูโร หรือ ประมาน 900 บาท)
ึ านจะต้องดูแลกระเป๋าและทร ัพย์สน
ิ ด้วยต ัวท่านเอง
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซงท่

เงือนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข ้าบัญชี ทีนงจะยื
ั
นย ันเมือได้ร ับ
เงินม ัดจําแล้วเท่านน
ั
2. ส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซา่ ภายใน
่ สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษท
3 วันนั บจากวันจอง หากไม่สง
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองท ัวร์โดยอ ัตโนม ัติ
3. เมือได ้รับการยืนยันว่ากรุป
๊ ออกเดินทางได ้ ลูกค ้าจัดเตรียมเอกสารให ้การขอวีซา่ ได ้ทันที
4. หากท่านทีต้องการออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
(กรณีลก
ู ค้าอยูต
่ า่ งจ ังหว ัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
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5. การยืนวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมูค
่ ณะและยืน
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข ้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได ้จากทางเจ ้าหน ้าที
6. หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจํ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่า นและครอบครั ว ต ้องให ้การดูแ ลสมาชิก
ภายในครอบครั ว ของท่ า นเอง เนื องจากการเดิน ทางเป็ นหมู่ค ณะ หั ว หน า้ ทั ว ร์มีค วามจํ า เป็ นต ้องดูแ ลคณะทั ว ร์
ทังหมด

่ นทีเหลือ
เงือนไขการชําระค่าท ัวร์สว
่ นทีเหลือ 20 ว ันก่อนการเดินทาง
ทางบริษ ัทขอเก็บค่าท ัวร์สว
่ หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
หากท่านไม่ผา่ นการอนุม ัติวซ
ี า
้ า่ ยทีเกิดขึนจริงเห
ทางบริษ ัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ
่ และการยืนขอวีซา
่
ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซา
1. ทางสถานทูตมีก ารแจ้งเงือนไขการเตรียมเอกสารในการขอยืนวีซ่า ด ังนนควรเตรี
ั
ยมเอกสาร
ตามทีสถานทูตแจ้งเงือนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้
่ ได้หรือถูกปฏิเสธการอนุม ัติวซ
่ ทางบริษท
ิ ธิไม่คน
ไม่สามารถยืนวีซา
ี า
ั สงวนสท
ื เงินม ัดจําหรือค่า
ท ัวร์ทงหมด
ั
ิ ท งนี
2. การอนุ ม ัติว ซ
ี ่า เป็ นดุล พิน จ
ิ ของทางสถานทู ต ทางบริษ ท
ั ไม่ม ส
ี ่ว นเกียวข้อ งใดๆท งส
ั น
ั
บริษ ท
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอํ า นวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทางเท่า น น
ั อต
ั รา
ค่าธรรมเนีย มวีซ่าทางสถานทูต เป็ นผูเ้ รีย กเก็ บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุม ัติว ซ
ี ่า ทาง
่ และมีสท
ิ ธิไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซา
่
สถานทูตไม่คน
ื อ ัตราค่าธรรมเนียมในการยืนวีซา

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
1. ทางบริษัทได ้สํารองทีนั งพร ้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด ้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล ้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ
ค่าใช ้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช ้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
3. นังที Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนังต ้องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเครื
ี องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นํ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให ้ทีนั ง Long leg ขึนอยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั น
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

2. แจ ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

3. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง

เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์

4. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด

ิ ธิในการเก็ บค่าใชจ
้ า่ ยทงหมดกรณี
5. บริษ ัทขอสงวนสท
ั
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจํานวนทีบริษ ัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทาง
อืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ
่ แล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติวซ
่ จากทางสถานทูต (วีซา
่ ไม่ผา
7. กรณียนวี
ื ซา
ี า
่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแล ้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืนวีซา่ / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน
หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ป
๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณี ว ซ
ี ่า ผ่านแล้ว แจ้ง ยกเลิก ก่อนหรือหล งั ออกตวโดยสาร
ั
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิในการ ไม่คน
ื ค่า ท วั ร์
ทงหมด
ั
9. กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่วา่ เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
1.

เนืองจากการวางแปลนห้องพ ักของแต่ละโรงแรมแตกต่างก ัน จึงอาจทําให้หอ
้ งพ ัก
แบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพ ักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
ั ัน และบาง
(Triple Room) ห้องพ ักต่างประเภทอาจจะไม่ตด
ิ ก ัน หรือ อยูค
่ นละชนก
ึ าเข้าพ ัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียง
โรงแรมอาจจะไม่มห
ี อ
้ งพ ักแบบ 3 ท่าน ซงถ้
ใหญ่ก ับ 1 เตียงพ ับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพ ักเนืองจากโรงแรมนนไม่
ั
สามารถจ ัดหา
ิ ธิในการเรียกเก็ บเงินเพิมเติมในกรณีทอาจมี
ได้ ทางบริษ ัทขอสงวนสท
ี
การแยกห้องพ ัก

2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา

3.

กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบนํ า ซึงขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (ออสเตรีย)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 15 ว ันทําการ
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศูนย์ยนวี
ี มคอมเพล็กซ)์
ยืนวีซา
ื ซา่ VFS Global(สล
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

1. หน ังสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า
้
อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชํารุด(หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณา
และหนั งสอ
นํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครืองประดับ ไม่ใสค
3.

หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง ใช ้ สําเนาสมุดเงินฝาก
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสําเนาย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี
ี ายใน 15 วัน ก่อนยืนวีซา่ (ก่อนยืนวีซา่
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชภ
อาจจะขอให ้ท่านปรับอัพเดทอีกครัง)
ี าทังสองเล่ม (ทังเล่มเก่า –เล่ม
3.2 กรณีเปลียนบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชม
ใหม่)
้ า่ ยเอง
3.3 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
3.3.1. ต ้องทํา BANK GUARANTEE ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ื
ื – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และ
ระบุชอเจ
้าของบัญช ี (บุคคลทีออกค่าใชจ่้ าย) ต ้องสะกดชอ
ี อกค่าใชจ่้ ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชอ
ื – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
บุคคลทีเจ ้าของบัญชอ
กรุณายืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใช ้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช ้ยืนได ้ไม่เกิน 15 วัน
หลังจากธนาคารออกให ้
ื รับรองค่าใชจ่้ ายทีมีการชแจงความส
ี
ั พันธ์อก
3.3.2. ต ้องทําหนั งสอ
ม
ี หนึงฉบับ (Sponsor Letter)
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ี ระแสรายว ันและบ ัญชฝ
ี ากประจํา**
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชก
4. หล ักฐานการทํางาน
ื
- เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่า
ที โฉนดทีดิน เป็ นตัน
- เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน
หนั งสอ

ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ื
ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอสถานทู
ตทียืน)
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศก
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
5. เอกสารส่วนต ัว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื
ใบเปลียนชอ-นามสกุ
ล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนั งสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
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-

ื บรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตากว่
ํ
า 20 ปี บิดา-มารดาลงชอรั
ั ภาษณ์กบ
สม
ั บุตรทีสถานทูตด ้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)

7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

่ เชงเกนประเทศออสเตรีย
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ื – นามสกุล ผู ้เดินทาง
ชอ
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..

1. นามสกุล
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชือตัว
[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.)
เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด)
……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศที
เกิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจาก
ปั จจุบน
ั …………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย
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อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
ื ว นามสกุล ทีอยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ั ชาติของผู ้มีอํานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอตั
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
.
11. ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
……………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………
รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปั จจุบน
ั (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
........................................................................................................
ื
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื ทีอยูข
13. ชอบริ
ษัทหรือร ้านค ้า ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนั กเรียน นักศก
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก

……………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………
รหัสไปรษณีย…
์ ……………
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตังแต่วันที........................................ถึงวันที.......................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที หากทราบ)................................................
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16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื
กรุณาระบุชอ.................................................

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

…………………………………………………..….
ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

เงินสด
็ เดินทาง
เชค

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทังหมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกียวข้องใดๆทงสิ
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั
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