EBR01 WONDER EAST EUROPE

AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วัน คืน
ออสเตรีย เยียมบ้านเกิดของนักดนตรีชอดั
ื ง โมสาร์ท เทียวเมืองหลวงทีมีสถาปตั ยกรรมสวยงาม
ทังพระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟน โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา และ เมืองเมืองซาลซ์บูรก์
เช็ก
ชมเมืองมรดกโลกเชสกี ครุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ
เมืองปรากทีได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณทีใหญ่ทสุี ดในโลก
สโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ตนิ
ฮังการี
เมืองบูดาเปสต์ การล่องเรือชมความงามของแม่นําดานูบ และชมสถปตั ยกรรมอันสวยงาม

เดินทางโดยสายการบิน EVA AIRWAYS
นําหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครืองรวม :; kg. / CARRY ON 7 kg
(สามารถโหลดกระเป๋าได้ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 kg)
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคา
เด็ก J-L ปี

เด็ก 2-11 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดียวเพิม

ทีนัง

JN-JO ก.ย. ;P

53,900

12,000

49,400

12,500

20

15-22 ก.ย. ;P

53,900

12,000

49,400

12,500

20

JO-NP ต.ค. ;P

53,900

12,000

49,400

12,500

20

LL-LV ต.ค. ;P

53,900

12,000

49,400

12,500

20

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่ และค่าบริการ P,500 บาท <<

FLIGHT
BR061 BKK-VIE 02:20-08:35
BR062 VIE-BKK 18:35-10:00
วันทีหนึง

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

หมายเหตุ

23.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน : ประตู 4 เคาน์เตอร์ J สายการ บิน EVA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีบริษทั ฯคอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรทีนังโหลดสัมภาระ
วันทีสอง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา-เมือง Melk-Melk Benedictine Abbey-เมืองฮัลล์สตัทท์-เซ็นทรัลสแควร์-เมืองซาลซ์บูรก์
อาหาร เทียง,เย็น
02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เทียวบินที BR061
08.35 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย นํ าท่านผ่านขันตอน
การตรวจคนเข้าเมือง และพิธกี ารทางศุ ลกากร จากนันนํ าทุกท่านเดิน ทางสู่ เมือง
กม. / ชม.
นาที) เพือถ่ า ยภาพด้ า นนอก กับ Melk
Melk (ระยะทาง
Benedictine Abbey สร้างอยู่เหนือแม่นําดานู บ ส่วนทีโดดเด่นทีสุดของทีนีคือมีความ
ั
ยาวรวม 325 เมตร อยู่ทางฝ งตะวั
นตกพร้อมด้วยโบสถ์ทมี
ี ฝ าแฝดสูง ตระหง่า นอยู่
เหนือระเบียงครึงวงกลม ประตูทางเข้าทีมีรปู ทรงแปดเหลียมซึงเป็ นรูปสีเหลียมผืนผ้า
ั
ขนาบข้างด้วยรูปปนของ
St. Koloman และ St. Leopold ถือเป็ นโบสถ์บาร็อคทีดีทสุี ด
ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์
เทียง
รับประทานอาหารเทียง (มือทีN)
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 202 กม. / ชม.) เมือง
ทีตัง อยู่รมิ ทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด
กล่ า วกัน ว่ า เป็ น เมือ งทีโรแมนติก ทีสุ ด ใน Salzkammergut เขตทีอยู่ บ นอัพ เพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว่าเป็ นไข่มุกแห่ง
ออสเตรีย และเป็ นพืนทีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูป
สวยๆที เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรสั กลางเมืองทีโดดเด่นด้วย
ั
รูปปนโฮลี
ทรินิตที
ี แสดงเรืองราวและเอกลักษณ์ ของเมืองและยังเป็ นสถานทีจัดงาน
เทศกาลต่างๆด้วย จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง
71 กม. / 1 ชม. นาที) มีววิ ทิวทัศน์ สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขา
หญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง ทีมีชอเสี
ื ยงในเรืองสถาปตั ยกรรมบาร็อค ซึงได้รบั
การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดก
ั นําซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์รก์ ตังอยูบ่ นฝงแม่
18 นันก็คอื โมสารท
เย็น
รับประทานอาหารเย็น (มือทีL)
ทีพัก : Holiday Inn Salzburg City 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีสาม เมืองซาลซ์บูรก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดของโมสาร์ท-มหาวิหารซาลซ์บูรก์ -จัตุรสั ศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์-เมืองมรดกโลกเชสกี ครุมลอฟ- ปราสาทครุมลอฟ-อนุ สรณ์
สถาน Jan Hus-เมือง Ceske Budejovice
อาหาร เช้า,เทียง,เย็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที•)
จากนันนําท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) สวนดอกไม้ สุดแสนโรแมนติกสไตล์ฝรังเศส
ทีได้ช ือว่าร่มรืนและสวยงามทีสุดในออสเตรีย สวนมิราเบลตังอยู่ภายในพระราชวังมิราเบล
ภายในตกแต่งและออกแบบอย่างเป็ นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตล์บาโรก (baroque) และ
ั
ั สะท้อน
แต่งด้วยพันธุไ์ ม้หลากสี อีกทังยังมีรปู ปนออตตาวิ
โอ มอสโต (Ottavio Mosto) รูปปนที
ั
ถึง ดิน นํา ลม ไฟ และรูปปนคนตั
วเล็กในสวนทีจําลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ.1700 รวมถึง
นํ าพุมา้ ปี กาซัส (The Pegasus Fountain) นํ าพุทสะ
ี ท้อนความเป็ นยุโรปรวมถึงร่อยรอยทาง
ศิลปะทีโดดเด่นและน่ าหลงใหล นอกจากนีภายในยังมีทศั นียภาพและบรรยากาศทีสวยงาม
ด้วยสีสนั แห่งไม้ดอกทีพร้อมใจบานสะพรังสวยงามดุจภาพวาด อีกทังฉากหลังของไม้ดอก
นานาพันธุท
์ ปรากฏยอดวิ
ี
หารและป้อมปราการโฮเฮนซาลบวร์ก (Hohensalzburg) บนยอดเขา
ความสวยงามดัง กล่า วช่ ว ยสร้า งบรรยากาศ ความมีช ีว ิต ชีว าจนได้เ ป็ น ส่ว นหนึ งในฉาก
คลาสสิก ของภาพยนตร์เ รือง The Sound of Music ภาพยนตร์ท ีได้ช ือว่า เป็ น ตํา นานของ
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด (Hollywood) บ้านเกิดของโมสาร์ท (Mozart Birthplace) อาคารสีเหลือง
คือบ้านเลขที9 เป็ นสถานทีทีโมสาร์ทเกิดและเขาอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนี โดยตอนแรกครอบครัว

เทียง

เย็น

วันทีสี
เช้า

เทียง

โมสาร์ทเช่าห้องเล็กๆ ชันสามในอาคารหลังนีและอยู่รวมกัน 4 คน พ่อ แม่ พีสาว และตัวเขาเอง จนมีอายุได้ 17 ปี ต่อมาเขาได้ยา้ ยไปอยู่อกี หลังหนึงทีมีพนที
ื มากกว่า
ั บนั ทางการได้ขอซือทังอาคารเพือจัดทําเป็ นพิพธิ ภัณฑ์โมสาร์ท ทีนีมีขนาดเล็กกว่าพิพธิ ภัณฑ์แห่งทีสอง แต่เป็ นทีรูจ้ กั มากกว่าเพราะทําเลทีตังอยู่ใจกลาง
ต่อมาจนถึงปจจุ
เมืองเก่าบนถนน Getreidegasse ภายในบ้านหลังนีออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบให้เหมือนตอนทีโมสาร์ทยังมีชวี ติ อยูใ่ ห้มากทีสุด
ภายในได้รวบรวมเรืองราวและเครืองดนตรีในสมัยเด็กของโมสาร์ท ไม่ว่าจะเป็ นไวโอลินหรือเปียโนและยังมีรปู ภาพและจดหมายทีเขียนถึงกันในครอบครัวด้วย มหาวิหาร
ซาลซ์บูรก์ (Salzburg Cathedral) เป็ นโบสถ์สไตล์บาโรกสมัย ศตวรรษทีN‹ของอัครสังฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่งซาลซ์บูรก์ อุทศิ ให้กบั นักบุญรูเพิรต์ และนักบุญแวร์จลิ อิ ุส
นักบุญรูเพิรต์ ก่อตังโบสถ์ขนในปี
ึ
774 บนพืนทีทีเหลืออยูข่ องเมืองโรมัน และมหาวิหารแห่งนีก็ถูกสร้างขึนใหม่ในปี 1181 หลังจากเกิดเพลิงไหม้ในศตวรรษทีN‹ โบสถ์แห่งนี
ั
า
สร้างขึนใหม่ในสไตล์บาโรกภายใต้การนําของเจ้าชาย-บิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนา จัตุรสั ศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์ (Mozartplatz) ตรงกลางจัตุรสั มีรปู ปนในความทรงจํ
ของนักแต่งเพลง Wolfgang Amadeus Mozart ทีเกิดในเมืองและหลังจากนันก็ได้ตงชื
ั อจัตุรสั แห่งนีสร้างขึนโดยเจ้าชาย-อาร์คบิชอปวูลฟ์ ดีทริช ฟอน ไรเตเนาซึงสังให้รอื
ั
ถอนบ้านหลายหลังเมือต้นศตวรรษที 17 เดิมทีสว่ นตรงกลางของจัตุรสั เป็ น นํ าพุ สไตล์บาโรกทีมีรปู ปนของนั
กบุญไมเคิล แต่ถูกถอดออกในปี 1841 เพือเปิดทางให้รปู ปนั
ของโมสาร์ท ทางด้านทิศเหนือของจตุรสั เป็ นทีตังของสํานักงานข้อมูลการท่องเทียวของเมือง ด้านหลังImhofstöcklเป็ นส่วนหนึงของกําแพงเมืองเก่า ซึงมีอายุตงแต่
ั สมัยของ
ั
Prince-Archbishop Paris Lodron ฝงตรงข้
ามคือNeue Residenz ซึงเป็ นทีตังของพิพธิ ภัณฑ์Salzburg ทางด้านตะวันออกของจัตุรสั มีบา้ นสามหลังทีมีสว่ นหน้าเหมือนกัน
และสร้างขึนตังแต่ศตวรรษที 17
รับประทานอาหารเทียง (มือที:)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
(ระยะทาง
กม. / ชม.) นําท่านชมเมืองทีได้ชอว่
ื าเป็ นเพชรนํางามแห่งโบฮีเมียเมืองทีได้รบั
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.NVVL (World Heritage) เมืองนี
ั
ตังอยู่รมิ สองฝงของแม่
นําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีมีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ยุคกลางกว่า
•JJ ปี หลังได้รบั การอนุ รกั ษ์และขึนทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานทีสําคัญแห่งหนึงของโลก นํ าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) สิงก่อสร้างทีเด่นทีสุดใน
เมืองเชสกีครุมลอฟ เมืองเล็กๆ ในสาธารณรัฐเช็ก ซึงสร้างขึนเมือปีค.ศ.NLPJ ถือเป็ นปราสาทที
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า ‹JJ ปี ซึงตังอยู่
ั นําวอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุ้งนํ าฝงตรงข้
ั
ริมฝ งแม่
ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค
Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง แวะถ่ายภาพกับ อนุ สรณ์ สถาน Jan Hus ตังอยู่ท ี
ปลายด้านหนึงของจัตุรสั เมืองเก่ากรุงปรากในสาธารณรัฐเช็ก อนุ สาวรียข์ นาดใหญ่แสดงให้เห็น
นักรบHussite ทีได้รบั ชัยชนะและโปรเตสแตนต์ซงถู
ึ กบังคับให้ตอ้ งลีภัย LJJ อนุ สาวรียม์ ขี นาด
ใหญ่มากจนประติมากรออกแบบและสร้างวิลล่าและสตูดโิ อของตัวเองซึงสามารถทํางานได้ มัน
ถูกเปิดเผยในปี NVNP เพือเฉลิมฉลองวันครบรอบ PJJ ปีของการพลีชพ
ี ของ Jan Hus อนุ สรณ์
ได้รบั การออกแบบโดย Ladislav Šaloun นําท่านเดินทางสู่ เมือง Ceske Budejovice (ระยะทาง
ั นําวัลตาวา เมืองนีก่อตังขึนเมือราว ค.ศ. 1265 เป็ นเมืองต้น
กม. / นาที) ตังอยู่บนฝงแม่
กําเนิดของเบียร์บดั ไวเซอร์อกี ด้วย
รับประทานอาหารเย็น (มือทีP)
ทีพัก : Grand hotel Zvon 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
เมือง Ceske Budejovice-กรุงปราก-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วติ สั -สะพานชาร์ลส์-ย่านเมืองเก่า-โบสถ์ตนิ -นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก- เมืองเบอร์โน
อาหาร เช้า,เทียง,เย็น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที;)
นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง
กม. / ชม.) อดีต
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย
เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ นําท่านเข้าชม ปราสาทปราก
(Prague Castle) ทีสร้างขึนอยู่บนเนินเขาตังแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที V
ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึงปจั จุบนั เป็ นทําเนียบ
ประธานาธิบ ดีม าตังแต่ ปี ค.ศ.NVNO ปราสาททีเปี ยมไปด้ว ยความ
ั
หลากหลายทางสถาปตยกรรม
เพราะผ่านกาลเวลาแห่งการเปลียนแปลง
มายาวนานกว่า N,JJJ ปี ทําให้ปราสาทแห่งนี เป็ นเหมือนภาพสะท้อน
ของอารยธรรมในแต่ละยุค ทีเคยเข้ามามีอทิ ธิพลกับเมืองปราก โดยอาณา
บริเวณของปราสาทปรากนัน กินพืนทีมากถึง ‹J,JJJ เมตร ภายในเต็ม
ไปด้ว ยพระราชวัง สวน อาคารทํา การ โบสถ์ ฯลฯ ทีมีโ ครงสร้า งทาง
สถาป ตั ยกรรมทังสไตล์โ กธิค (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance)
สไตล์ในยุคศตวรรษทีLJ ตัวปราสาทหลักมีความกว้าง NLO เมตร ยาว
P‹J เมตร เคยเป็ นทีประทับหลักของกษัตริย์โบฮีเมีย จักรพรรดิโรมัน
ฯลฯ ปจั จุบนั ถูกใช้เป็ นทําเนียบประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กอีกด้วย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ตัวปราสาทหลักก็ได้รบั การบูรณะ ปรับปรุง ต่อเติมเรือยมาผ่าน
ั
ความต้องการของผูป้ กครองทีมาประทับหลายคน แต่กย็ งั คงสวยงาม เป็ นเอกลักษณ์ ทําให้ตวั ปราสาทกลายเป็ นสถาปตยกรรมจากทุ
กยุคทีมาผสานกันได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหารเทียง (มือที‹)

เย็น

นํ าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์วติ สั (St.Vitus Cathedral) โบสถ์แห่งนีเป็ นตัวอย่างทีโดดเด่นของสถาปตั ยกรรมแบบโกธิกและเป็ นโบสถ์ทใหญ่
ี ทสุี ดและสําคัญทีสุดใน
ประเทศตังอยูภ
่ ายในปราสาทปรากและมีสุสานของกษัตริยโ์ บฮีเมียน และจักรพรรดิโรมันอันศักดิ ’สิทธิ ’จํานวนมาก สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็ นสะพานเก่าแก่สไตล์
โกธิกทีทอดข้ามแม่นําวัลตาวาทีเชือมระหว่าง ย่านเมืองเก่า (Old Town) และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท ี 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้น
ั
ศตวรรษที 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อคํายัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนีก็คอื รูปปนโลหะของเหล่
านักบุญสไตล์บารอกทีตังอยูส่ องข้างสะพานราว 30
ั
ั เก่าแกทีสุดบนสะพานสร้างเมือปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งนีเปรียบเสมือนเป็ นอีก
องค์ ซึงหนึงในจํานวนนีมีรปู ปนของเซนต์
จอห์น เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็ นรูปปนที
สัญญลักษณ์หนึงของกรุงปราก โบสถ์ตนิ (Church of Our Lady before Týn) อาคารทางศาสนาแบบโกธิกทีน่าประทับใจทีสุดแห่งหนึงในปราก สร้างขึนตังแต่กลางศตวรรษ
ที 14 ถึงต้นศตวรรษที 16 ในช่วงปลายศตวรรษที 17 การตกแต่งภายในได้รบั การปรับปรุงใหม่ในสไตล์บาร็อค อาสนวิหารทําหน้าทีเป็ นแกลเลอรีขนาดใหญ่ของงานกอธิค
ั
เรเนซองส์ และบาโรกยุคแรก ซึงน่าสนใจทีสุดซึงรวมถึงภาพวาดบนแท่นบูชาของคาเรล เชคเรตา และหลุมฝงศพของนั
กดาราศาสตร์ไทโค บราห์ ออร์แกนซึงมีอายุตงแต่
ั ปี
1673 เป็ นสถานทีทีเก่าแก่ทสุี ดในปราก นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก (Astronomical clock) เป็ นหอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ ตังอยู่ทกรุ
ี งปราก เมืองหลวงของประเทศเช็ก ตังอยู่ทางกําแพงด้านใต้ของ
ศาลาว่าการในจัตุรสั เมืองเก่า เป็ นสถานทีท่องเทียวของเมืองทีได้รบั ความนิยมมาก ส่วนประกอบ
หลักของหอนาฬิกา ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึงจะแสดงวิถกี ารโคจรของดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปดั แสดงเดือนในปจั จุบนั และด้านบนสุดมีรูปปนั
สาวกของพระเยซู นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 205 กม. / 3ชม.) จัดเป็ นเมือง
ใหญ่อนั ดับสองรองจากกรุงปราก
รับประทานอาหารเย็น (มือทีO)
ทีพัก : Hotel Vista 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีห้า
เมืองเบอร์โน-เมืองบราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา-โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ-มหาวิหารเซนต์มาร์ตนิ -เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการีั าหญิงน้อย
ของแม่นําดานูบ-รูปปนเจ้
อาหาร เช้า,เทียง,เย็น
เช้า

การล่องเรือชมความงาม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือทีV)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง
กม. / ชม.) เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทสุี ดของประเทศสโลวาเกีย มีประชากรประมาณ
430,JJJ คน เป็ นเมืองหลวงทีเล็กทีสุดแห่งหนึงของทวีปยุโรป บราติสลาวาอยูท
่ างตะวันตก
เฉียงใต้ของสโลวาเกีย มีพรมแดนติดกับออสเตรียและฮังการีโดยเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียวใน
โลกทีมีพ รมแดนติดกับสองรัฐเอกราช นํ าท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา
(Bratislava castle) เป็ นปราสาทหลักของบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็ นอาคาร
รูป สีเหลียมผืน ผ้า ขนาดใหญ่ ท ีมีหอคอยอยู่ส ีมุม ตังอยู่บ นเนิ น เขาหิน Little Carpathians
เหนือแม่นําดานู บกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและทีตังทําให้เป็ นจุดเด่นของเมืองมานาน
หลายศตวรรษ สถานทีตังสามารถเห็นมุมมองทียอดเยียมของบราติสลาวา ออสเตรีย และ
บางส่วนของฮังการีในวันทีสภาพอากาศดี มีตาํ นานหลายเรืองเชือมโยงกับประวัตศิ าสตร์ของ
ปราสาท โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ (The Blue church) หรือทีรูจ้ กั กันทัวไปในชือโบสถ์สนี ําเงิน
เนืองจากสีของส่วนหน้า , โมเสค , majolicas และหลังคาเคลือบสีฟ้า สร้างขึนเพือถวายแก่อลิซาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของแอนดรูว์ทสอง
ี ผูเ้ ติบโตขึนมาในปราสาทเพรส

เบิร์ก ปจั จุบนั เป็ นส่วนหนึงของโรงยิมเนเซียมทีอยู่ใกล้เคียง และทําหน้าทีเป็ นโบสถ์ของโรงเรียน (โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) มหาวิหารเซนต์มาร์ตนิ (St.Martin’s
cathedral) เป็ น โบสถ์ใ นเมืองบราติส ลาวาสโลวาเกียและมหาวิห ารแห่ง อัค รสัง ฆมณฑลคาธอลิก แห่ง บราติส ลาวาตังอยู่ท ีชายแดนด้า นตะวัน ตกของใจกลางเมือง
ประวัตศิ าสตร์ เป็ นโบสถ์ทใหญ่
ี ทสุี ดและเก่าแก่ทสุี ดแห่งหนึงในบราติสลาวา โดยเฉพาะอย่างยิงเป็ นทีรูจ้ กั ในฐานะโบสถ์พธิ บี รมราชาภิเษกของราชอาณาจักรฮังการีระหว่าง
ปี 1563 ถึง พ.ศ. 2373

เทียง

เย็น

รับประทานอาหารเทียง (มือทีNJ)
ั
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง
กม. / ชม.) ประเทศในยุโรปกลางทีมีสถาปตยกรรมสวยงามอลั
งการมากมาย และ
ั นําดานูบ ฝงตะวั
ั
ั ดา
เมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงประจําประเทศฮังการีทมีี ชอเรี
ื ยกเล่นๆว่า ไข่มุกแห่งแม่นําดานูบ เพราะเมืองนีตังอยูร่ มิ สองฝงแม่
นตกของแม่นําเรียกว่าฝงบู
ั
ั
(Buda) ส่วนฝงตะวันออกของแม่นําเรียกว่าฝงเปสต์ (Pest) พาทุกท่านทําอีกหนึงกิจกรรมทีไม่ควรพลาดคือ การล่องเรือชมความงามของแม่นําดานูบ ใช้ระยะเวลาล่องเรือ
ั นํา ทีเราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament), ป้อมชาวประมง (Fisherman’s
ประมาณ N ชม. ในช่วงทีเราล่องเรือ จะเห็น วิว L ฝงแม่
Bastion), สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, โบสถ์ Matthias, อนุ สาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะทีล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต (Margaret Island) ตังอยู่กลาง
ั าหญิงน้อย (Little Princess Statue) รูปปนสั
ั ญลักษณ์ของ
แม่นําดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะและสิงอํานวยความสะดวกเพือการพักผ่อนหย่อนใจ และใกล้กนั รูปปนเจ้
ั นําดานูบ ประติมากรรมดังเดิมถูกสร้างขึนในปี NV‹L โดย László Marton ศิลปินได้รบั แรงบันดาลใจจากลูกสาวคนโตทีเกิดจากการแต่งงานครังแรกของ
บูดาเปสต์รมิ ฝงแม่
ั กวางไว้ในทีบนทางเดินเล่นแม่นําดานู บ กลายเป็ นสัญลักษณ์
เขา เธอมักจะเล่นในทาบันสวมชุดเจ้าหญิงและสวมมงกุฏทีทําจากหนังสือพิมพ์โดยพ่อของเธอมันถูกรูปปนถู
ั บนั
ของบูดาเปสต์ตงแต่
ั อดีตจนถึงปจจุ
รับประทานอาหารเย็น (มือทีNN)
ทีพัก : Verdi Grand Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีหก
เมืองบูดาเปสต์-ปราสาทบูดาเปสต์-โบสถ์ Matthias Church- Fisherman's Bastion- Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย
อาหาร เช้า,เทียง
เช้า

เทียง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือทีNL)
จากนันนําท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คต่างๆ เริมต้นทีแวะถ่ายภาพด้านนอก
กับ ปราสาทบูดาเปสต์ (Castle hill) สร้างขึนในศตวรรษที N• ปราสาทแห่งแรกตังอยู่ทาง
ใต้ข อง Castle Hill เพือป้ องกัน การโจมตีข อง Mongols และ Tartarsปราสาทบูดาเปสต์
(บางครังเรียกว่า Castle Palace) เป็ นอาคารสไตล์ Neo-Baroque ขนาดใหญ่ในศตวรรษที
NO ทีมีมากกว่า LJJ ห้อง จัดเรียงไว้ในรูปแบบสมมาตรรอบโดมกลางสูง ;L เมตรหันหน้า
เข้าหาแม่นําดานู บ ปราสาทได้ร บั ความเสียหายอย่างมากในสงครามโลกครังทีสอง แต่
ส่ว นมากของด้า นนอกได้ร บั การบู ร ณะแล้ว โบสถ์ Matthias Church (เรีย กอีก อย่า งว่า
Church of Our Lady) เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1269 สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์บาร็อคทีชัดเจน
โบสถ์คาทอลิกนีเป็ นมัสยิดในรัชสมัยของตุรกี ทางเดินด้านข้างของมันได้รบั การขยายใน
ั นทีถูกเล่าให้เห็นถึง
ศตวรรษที 14 เมือประตูทางเข้าด้านทิศใต้อนั งดงามพร้อมกับรูปปนนู
ความตายของพระแม่ ม ารี ในปี ค.ศ. 1309 หลั ง คริ ส ตจั ก ร Matthias Church มี
Fisherman's Bastion สร้างขึนระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ พ.ศ. 2445 มีหอคอยเจ็ดเสาและ
ซุม้ ประตูทได้
ี รบั การออกแบบในสไตล์นีโอ - โรมันโดย Frigyes Schulek จากทีนีทุกท่านจะ
ได้เห็นทัศนียภาพทีดีทสุี ดของเมืองและแม่นําดานูบ
รับประทานอาหารเทียง (มือทีN•)
จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง
194 กม. ใช้เวลา ชม.) ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น
GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืนๆอีกมากมาย
อิสระอาหารเย็น เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิงของท่าน
ทีพัก Best western plus Amedia Wien :* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมายP-‹วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีเจ็ด
กรุงเวียนนา-มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-พระราชวังฮอฟบวร์ก-ถนน Karntner Strasse-ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
อาหาร เช้า,เทียง
เช้า

เทียง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือทีN:)
จากนันนํ าท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็ นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็ นทีตังอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่ง
ั
ั บนั เป็ นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริมโดยรูดอล์ฟที 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ทอุี ทศิ ให้กบั นักบุญสตีเฟนในบริเวณนีมาตังแต่ปี
เวียนนา สถาปตยกรรมที
เห็นอยูใ่ นปจจุ
1147 นํ าท่านถ่ายรูปด้านนอกที พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็ นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึงของพระราชวังใน
ปจั จุบนั เป็ นทีพํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รบั การยอมรับมากทีสุดแห่งหนึงของโลก ด้านหน้าของ
ั
ั งสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดทีมีความงดงามชวนหลงใหล
อาคารเป็ นสถาปตยกรรมในสไตล์
เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปนเชิ
รับประทานอาหารเทียง (มือทีNP)
อิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็ นถนนช้อปปิงหลักในเวียนนาและเป็ นถนนช้อปปิงทียาวทีสุดในยุโรปเชือมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมี
ร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชันต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัตศิ าสตร์ตา่ งๆในกรุงเวียนนา

ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพือเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
NO.•P น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เทียวบินที BR062
วันทีแปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
10:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************

เงือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update N มิถุนายน LP;P )
► เอกสารที(ต้องทําการเตรียมก่อนเดิ นทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate หรือวัคซีนพาสปอร์ต ทีออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ทีได้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
► ผู้เดิ นทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบั วัคซีน ครบ<โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-NV ทีประเทศไทยรับรอง มี ดังนี
1. CoronaVac (Sinovac)
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
4. Moderna
5. COVILO (Sinopharm)
6. Janssen (Johnson & Johnson)
7. Sputnik V
8. Covaxin
9. Novavax / Covavax
10. Medigen
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC
► สําหรับคนต่างชาติ ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
► สําหรับผูเ้ ดินทางทีไม่ได้รบั วัคซีน หรือได้รบั วัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน ‹L ชม. ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย

เงือนไขการเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย ( update N; พฤษภาคม LP;P )
ตังแต่วนั ที N; พฤษภาคม เป็ นต้นไป ข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรียได้ถูกยกเลิก ไม่จาํ เป็ นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน หรือ ลงทะเบียนการการ
เดินทางล่วงหน้า ข้อมูลจาก สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ
เงือนไขการเดินทางเข้าประเทศ เช็ก สโลวาเกีย และ ฮังการี รายละเอียดเงือนไข ดังนี ( update JO มิถุนายน LP;P )
►เช็ก
ไม่จาํ เป็ นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน
ต้องได้รบั การฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส
►สโลวาเกีย
(โดยได้รบั วัคซีนไม่เกิน L‹J วัน)

►ฮังการี ไม่จาํ เป็ นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน
เงื(อนไขการให้บริ การ
► การเดินทางครังนีจะต้องมีจาํ นวน NJ ท่านขึนไป กรณีไม่ถงึ จํานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทวั ร์กบั บริษทั ทีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทั จะทําการแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง NP วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ ’ในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทผูี เ้ ดินทางไม่ถงึ NPท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษทั จะทําการแจ้งให้ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีทลูี กค้าต้องออกตั žวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ LP,JJJ บาท + ค่าบริการทําวีซา่ P,PJJ บาท (•J,PJJ)
กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืนวีซา่ พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
- ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือชําระ LJ-LP วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทั ฯต้องออกตั žวหรือวีซา่ ออกใกล้วนั เดินทางท่านจําเป็ นต้องชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือตามทีบริษทั กําหนดแจ้งเท่านัน
**สําคัญ**สําเนาหน้ าพาสปอร์ตผู้เดิ นทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า H เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดิ นทางไป-กลับและจํานวนหน้ าหนังสือเดิ นทางต้องเหลือ
ว่างสําหรับติ ดวีซ่าไม่ตาํ( กว่า Jหน้ า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษท
ั มิ ฉะนัน
O ทางบริ ษท
ั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐาน
การโอนเงิ นมัดจํา
เงื(อนไขการยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบริษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที เกิดขึนจริงเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตั žวเครืองบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวี
ซ่า หรืออืนๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจํา 50% (ทางบริษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึน จริงเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครืองบิน ค่ามัดจําโรงแรม หรือ
อืนๆ )
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ยทังหมดตามราคาทัวร์ทตามระบุ
ี
ใน โปรแกรม
4. กรณีผเู้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ’ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
5. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ’ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา
คืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ’เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริง
7. กรณีวซี า่ ถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) ทางบริษทั จะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริง
8. ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. LPPN หมวด L ธุรกิจนําเทียว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเทียว ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทียวมีคา่ ใช้จา่ ยทีได้จา่ ย
จริงเพือเตรียมการจัดนําเทียว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการทีต้องจ่าย ทังนี ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้นกั ท่องเทียวทราบ เช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตั žวเครืองบิน
ค่าโรงแรม หรืออืนๆ
อัตราค่าบริ การนีO รวม
ั เป็นเงินหรือการบริการอืนๆได้)
(บริษทั ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออย่างใดอย่างหนึง ไม่สามารถรีฟนด์
1. ค่าตั žวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าทีพักห้องละ L-• ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณีพกั • ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มหี อ้ ง TRP (•ท่าน) อาจจําเป็ นต้องแยกพัก L ห้อง (มีคา่ ใช้จา่ ยพักเดียวเพิม) หรือเป็ นการเพิมเตียงเสริม หรือ SOFA
BED และกรณีหอ้ งพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษท
ั ขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่ม ี
เครืองปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนืองจากสภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็นเกือบทังปี
4. ตั žวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีนังเป็ น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั žวกรุป๊ เท่านันไม่สามารถเลือนวันได้ ใน กรณีทท่ี านต้องการแยกวัน
เดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง และการจัดทีนังของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษทั ไม่สามารถ
เข้าไปเพือแทรกแซงได้
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
6. เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่านําหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือง :; กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ O กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการ
เรียกเก็บ และกรณีนําหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ
8. การประกันการเดินทาง บริษท
ั ฯได้จดั ทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-NV หรืออุ บตั เิ หตุต่างๆ ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกัน
ครอบคลุมการรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลกู ค้าต้องการซือประกันเพิม
วงเงินคุม้ ครอง เพิมความคุม้ ครอง สามารถแจ้ง บริษท
ั ฯ ซึงความคุม้ ครองและข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทังนีการทําประกันนีจาก
บริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทียว ทีบังคับให้บริษทั นําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านัน แต่ทงนี
ั ท่านสามารถศึกษาเงือนไข

9.

ความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีทา่ นต้องการซือความคุม้ ครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษทั ฯค่าภาษีสนามบิน และ
ค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน NL ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริ การนีO ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
2. ค่าบริการและยืนวีซา่ เชงเก้น (ประเทศออสเตรีย) P,PJJ บาท
3. ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั žวเครืองบิน และได้ทาํ การขายโปรแกรมไปแล้ว
6. ค่า Vat ‹% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย •%
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโรงแรม
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ ‹J EUR หรือ ประมาณ L,;JJบาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณี วีซ่าไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริ ษท
ั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที(เกิ ดขึOนจริ ง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริ การยื(นวี
ซ่า/ค่ามัดจําตั Vวเครื(องบิน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
ค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
N. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ’ทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทมีี ผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ LJท่าน
L. ขอสงวนสิทธิ ’การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
•. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ’ในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
:. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของ
ผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
P. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียว
เอง
;. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
‹. รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง
อาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
O. การจัดการเรืองห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ บู บุหรี/ปลอดบุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของ
ผูท้ พั
ี ก ทังนีขึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
V. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อยN:วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ลว่ งหน้าได้
NJ. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทังสินแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
NN. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผูี เ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื ๆ
NL. การประกันภัย บริษทั ฯได้จดั ทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูกี ซึงความคุม้ ครองและ
ข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทังนีการทําประกันนีจากบริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทียว ทีบังคับให้บริษทั นําเทียว ทําประกันเฉพาะ
อุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านัน แต่ทงนี
ั ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีทา่ นต้องการซือความคุม้ ครองเพิมเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษทั ฯ
N•. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทังสินแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
N:. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผูี เ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมืองไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื ๆ

เอกสารประกอบการยืนคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Austria)
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า NP วันทําการ

** ผูเ้ ดินทางต้องมาโชว์ตวั และสแกนลายนิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีนัดหมาย **โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที เนืองจากสถานทูตมี
การเปลียนแปลงข้อกําหนดเงือนไข
รวมถึงเอกสารทีใช้สําหรับยืนคําร้องขอวีซ่าอยู่เป็ นประจํา
1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ตํากว่า ; เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจาํ นวนหน้าเหลืออย่างน้อย L-• หน้า เพือให้ทางสถานทูต
ติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กบั เจ้าหน้าที) หากผูส้ มัครเคยได้รบั วีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กบั ทาง
บริษทั ทัวร์ เพือ: นําไปแสดงต่อสถานทูต

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด Lx1.5นิว หรือ :.Px3.5cm จํานวนLใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน •เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครืองประดับ,ห้าม
ใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็ นรูปทีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึงอาจส่งผลให้รปู ถ่ายชํารุด และไม่สามารถใช้งานได้ **
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน B % ของขนาดภาพ)

3. เอกสารส่วนตัว (ถ้ามี)
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอืนๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป็ นต้องยืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ )
- สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลียน)
กรณีเด็กอายุตํากว่าLJปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป็ นต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี
- สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีเด็กอายุตํากว่าLJปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป็ นต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี
- สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูตบิ ตั ร
- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครอง บิดา-มารดาเท่านัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตร
เดินทางกับบุคคลทีสาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุ นค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กบั เด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทสํี านักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานทีอยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเด็กแสดงตัวยืนคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป็ นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทีรับยืนวีซ่า กรณีบดิ า-มารดา
หย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูม้ อี าํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ทีทํางานปจั จุบนั (เอกสารมีอายุ

วัน ก่อนยืน: คําร้องขอวีซ่า)

ั บนั โดยระบุตําแหน่งงาน, เงินเดือนทีได้รบั , วัน เดือน ปี ทีเริม
4.1 กรณีเป็ นพนักงานทัวไป ทังภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่านทํางานปจจุ
ทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียวยุโรป (โดยไม่ตอ้ งระบุชอื : ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบตั งิ านตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตรา
บริษทั และลงนามผูม้ อี าํ นาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันT )
:.L กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.J:J•), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ฯ (DBD), (คัดสําเนาไม่เกิน

วัน พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)

:.• กรณีทเป็
ี นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านัน สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการ
เรียน (เอกสารมีอายุ วัน ก่อนยืน: คําร้องขอวีซ่า)
:.: กรณีทเกษี
ี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
:.P กรณีเป็ นแม่บา้ น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีทไม่
ี ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป็ นต้องมี
จดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชอ-สกุ
ื
ล วัน เดือน ปี เกิด ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์รว่ มกัน (จดหมายชีTแจงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันT )

:.; กรณีกิจการทีไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัวไป, อาชีพ อิส ระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป็ นต้องเขีย นจดหมายแนะนํ าตนเอง ชีแจง
รายละเอีย ดการทํางาน แหล่งทีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดทีดิน ฯลฯ เป็ นต้น (จดหมายชีTแจงเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านันT )

5. หลักฐานการเงิน
P.N กรณีออกค่าใช้จา่ ยเอง
5.1.1 Bank Certificate หนังสือรับรองสถานะการเงิน จากธนาคาร ระบุสกุลเงิน Euro (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
5.1.2 Statement รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง ; เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทมีี ประวัตกิ ารเดินบัญชีทสมบู
ี รณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่
ในบัญชีนนๆไม่
ั
ตํากว่า 6หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมลิ ําเนา
** หมายเหตุสําคัญ **
เอกสารการเงิน จําเป็ นต้องใช้ทงั Bank Certificate และ Statement รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง ; เดือน คู่กนั เท่านัน โดยใช้เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ออกจากธนาคาร
เท่านัน และต้องมีตราประทับจากธนาคาร เท่านัน หากผูย้ นคํ
ื าร้องวีซ่า ปรินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจําเป็ นต้องนําเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครัง
P.L ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป็ นต้องเขีย นหนังสือรับรอง ชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านัน โดยให้บุค คลทีเป็ นผู้ส นับสนุ น (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
Bank Sponsor/Bank Guarantee ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน โดยระบุชอผู
ื ้ส นับสนุ นทีเป็ นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชอผู
ื ้เดินทาง/ผู้ทได้
ี รบั การสนับ สนุ น
เอกสารต้องเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ: - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใ: ช้เดินทางเท่านันT (กรุณายืนขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดําเนินการนานถึง
• วัน)
ทังนี ผูท้ สามารถสนั
ี
บสนุนค่าใช้จา่ ยให้ผเู้ ดินทางได้ ต้องเป็ นบิดา / มารดา / พี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัน!! กรุณาระบุ ชือ-สกุล ลงในจดหมายชีแจ้ง
เป็ นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ: - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใ: ช้เดินทาง
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็ นยอดล่าสุด ครอบคลุม P-‹ วัน ก่อนวันนัดหมายยืนวีซา่
** สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีตดิ ลบ และกองทุนทุกประเภท **

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่าเชงเก้น
เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็ นจริง เนืองจากบริษทั ฯ ต้องนํ าส่งข้อมูลให้กบั ทางสถานทูต
พิจารณา เพืออนุมตั คิ ําร้องขอวีซ่า และทางบริษทั ฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิ ข้อมูลส่วนตัวแทนผูส้ มัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็ นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับ
ความเป็ นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิงขึน
เมือท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กบั บริษทั ฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการ
พิจารณาวีซ่า บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ’ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือ นข้อ เท็จจริง ประการใดก็ตาม อาจจะถู ก ระงับมิใ ห้เ ดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึง แม้ว่าท่านจะถูก ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชาํ ระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ทจะยื
ี นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้ มัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง
บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผสู้ มัครบางท่าน ทางบริษท
ั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามทีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ)
ทังนีบริษท
ั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทาง
บริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ทา่ นจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กบั ทางบริษทั เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั วีซ่าแล้ว ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ ’นําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
เอกสารทุกฉบับทีใช้ประกอบการยืนคําร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน !!
พร้อมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จาํ เป็ นต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
เพือความสะดวกในการยืนวีซา่ กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษทั ไม่มนี โยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืนวีซ่าเชงเก้น (Austria)
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
N. ชือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
L. ชือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)
•. เพศ

ชาย

...................................................................................................
หญิง

:. ทีอยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................

................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
P. ทีอยู่พํานักปจั จุบนั กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
;.โทรศัพท์มอื ถือ (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพท์บา้ น (ถ้ามี) ..........................................
‹. อาชีพปจั จุบนั ....................................................
ตําแหน่งงาน (ตรงกับทีระบุในหนังสือรับรองการงาน) ......................................................................
O. ชือสถานทีทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)
..............................................................................................................................................................
ทีอยู่ททํี างาน ...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ททํี างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ ..........................
V. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า

แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)
ม่าย

อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา

แยกกันอยู่

NN. ชือ-สกุลคูส่ มรส (ถ้ามี) ............................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเกิด .....................
NL. ชือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเกิด ......................
N•. ชือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเกิด ......................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ...................
NP. ท่านเคยได้รบั วีซ่า Schengen ในระยะเวลา • ปี ทผ่ี านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที ..............................................

ถึงวันที ..................................................

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ Schengen ก่อนหน้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั /เดือน/ปี ทีดําเนินการ หากทราบ) ………………………………………

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

NO. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู้ นออกค่
ื
าใช้จา่ ยให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั /องค์กร)

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุชอื .............................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ............................................................

เงินสด

หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษทั ฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต
กําหนดวันเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ’ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี

กรณีวซี ่าของท่านไม่ได้รบั การอนุ มตั ทิ นั ตาม

เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) พร้อมจัดส่งให้กบั บริษทั ฯทันที !! หากดําเนินการ
ล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ’ ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยนสถานทู
ื
ต เนืองจากข้อมูลทังหมด บริษท
ั ฯจําเป็ นต้อง
ดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า

- หากหน่ วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชดั เจน (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชือบริษัท,
ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีได้รบั และวันเดือนปี ทเริ
ี มงาน

เมือท่านได้รบั ยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืนวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ
- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กบั บริษทั ฯ อย่างช้าไม่เกิน L สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยืนวีซ่า
- ท่านจําเป็ นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัตกิ ารเดินในช่วงทีผ่านมา

หมายเหตุ: การอนุ มตั วิ ซี ่าเป็ นดุลพินจิ ของทางสถานทูต บริษทั ฯไม่มสี ว่ นเกียวข้องใดๆทังสิน ทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางทีคอยให้บริการ และอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผเู้ ดินทางเท่านัน

