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EAST EUROPE เชค ออสเตรยี ฮงัการ ี7วนั 4คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR)  

โปรโมช ัน่พเิศษ!!! เทีย่ว 3 ประเทศ  
เชค         เมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เปรยีบดงัเพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี 
               กรงุปราก ชมสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน่ า้วลัตาวา 
               ชม ปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) อลงัการสวยงาม 
ออสเตรยี เยอืน ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 
               เวยีนนาชมความงดงาม พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schonbrunn Palace)ทีป่ระทบัของราชวงศฮ์บัสเบริก์ 
ฮงัการ ี   บดูาเปสต ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู เป็นเมอืงงดงามตดิอนัดบัโลก 
               ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

16 -22 มนีาคม 61  49,900  47,900 

( Infant 50% ของราคาทวัร)์ 

10,500 25  

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 
 

วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

 
17.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์   



โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋ากอ่นเชค็อนิ 
20.40 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิกรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835 
 
วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานโดฮา – สนามบนิปราก - กรงุปราก - ปราสาทปราก มหาวหิารเซนตว์ติสั -   

                      สะพานชารล์ล ์- นาฬกิาดาราศาสตร ์Old Town     อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
00.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
02.30 น. ออกเดนิทางตอ่โดย สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR289 
06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานวาคราฟฮาเวลปราก  หรอื สนามบนิปราก 

สาธารณรฐัเช็ก  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ  5 ชัว่โมงและ
ชว่งฤดหูนาวจะ 6ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา ) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและสมัภาระแลว้ นําทําน
เดนิทางสูํ  กรงุปราก เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด  ตัง้อยูํรมิสองฟากฝ่ัง
แมน้ํ่าวัลตาวา  (Vltava River) ผํานชมทวิทัศนธ์รรมชาตทิีแ่สนงดงามตลอด
สองขา้งทาง กรงุปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญํทีส่ดุในสาธารณรัฐเชก็  
ประกอบดว้ยสองอาณาจักรโบราณ คอื อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักร
โมราเวยี ปัจจบุนักรงุปรากไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก  นําทา่นเดนิทาง
สู ่ปราสาทแหง่กรงุปราก ปราสาททีใ่หญํทีส่ดุในสาธารณรัฐเชคสรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบรโิวจ ปราสาทนีต้ัง้อยูํบนเนนิเขารมิฝ่ังแมํน ้าํวัลตา
วา ในอดตีเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดแิหํงโบฮเีมยี  ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบ
ประธานาธบิดี  นําทํานถํายรปูดา้นหนา้โบสถ์  ซึง่ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบ
ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ  .1918 มหาวหิารเซนตว์ติสั  St.Vitus 
Cathedral (คา่ทัวร์ ไมร่วม คา่เขา้ชมดา้นในตัวปราสาทและวหิารราคา
โดยประมาณทา่นละ 10-15 EUR) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
ในสมยัศตวรรษที ่14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่ 4 โปรดใหส้รา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ 
พระเจา้ชารล์ที ่ 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่ 1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่
2 เป็นตน้  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางไปชม สะพานชารล์ส ์( Charles Bridge) เป็นสะพาน
เกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน้ํ่าวัลตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ 
Little Town สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่ 4 มาเสร็จ
สมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษที ่ 15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มี
ตอมอ่ค้ํายนั 16 ตอ จดุเดน่ของสะพานนีก้็คอืรปูปัน้โลหะของเหลา่นักบญุสไตลบ์ารอกทีต่ัง้อยูส่องขา้งสะพานราว
30องค ์ซึง่หนึง่ในจํานวนนีม้รีปูปัน้ของเซนตจ์อหน์ เนโปมกุ ( St. John 
Nepomuk) เป็นรปูปัน้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุบนสะพานสรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1683 สะพาน
แหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นอกี  สญัลักษณ์หนึง่ของกรงุปราก แลว้ชมสะพาน
หอคอย,ประตเูมอืงเกา่ Powder Gate ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ , ศาลา
วา่การเมอืงหลังเกา่ มจีดุเดน่คอื  นาฬกิาดาราศาสตร์  (Astronomical 
Clock) ทีต่บีอกเวลาทกุๆชัว่โมง  มเีวลาใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ
มากมายในยา่นเมอืงเกา่ มทีัง้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้
นํา อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, 
Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 

   ทีพ่กั: Hotel International Prague 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม           ปราก - เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ – ยา่นเมอืงเกา่ – เมอืงลนิซ ์ออสเตรยี   

                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทางประมาณ170 กม. 2.30 ชม.) 
นําชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น เพชรน า้งามแหง่โบฮเีมยี  เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร ยเูนสโก ใหเ้ป็น เมอืง
มรดกโลกในปีค.ศ.1992 (World Heritage) ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคาร
เกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของโลก นํา
ทา่นถา่ยรปู ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.
1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ตรง



บรเิวณคุง้น้ําฝ่ังตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ  Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  นําทา่นถา่ยรปู
ดา้นหนา้ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมบรเิวณยา่นเมอืงเกา่ ชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

 
บา่ย                นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์(Linz) ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 85กม. 1.30 ชม.) เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ3

ของประเทศ ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนอื ตัง้อยูใ่นรัฐอปัเปอรอ์อสเตรยี  เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น
เมอืงหลวงทางวัฒนธรรมของยโุรป  มแีมน้ํ่าดานูบไหลผา่น  เป็นเมอืงทีม่เีรือ่งราวของผูนํ้าเผด็จการฮติเลอ่รเ์คยมา
พํานักอยูเ่กอืบสบิปีเป็นผูท้ีม่าสรา้งความเจ็บปวดทรมานใหแ้กค่นในประเทศนี ้นําทา่นชมเมอืงและใหท้า่นไดอ้สิระ
ทอ่งเทีย่วบรเิวณ main square ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 

   ทีพ่กั:   Star Inn Hotel Linz Promenadengalerien 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
วนัทีส่ ี ่            ลนิซ ์– ฮลัลส์ตทั – กรงุเวยีนนา ออสเตรยี – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนคารท์เนอร ์    

                       อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

นําทา่นออกเดนิทางสู่  ฮลัลส์ตทัท์  (Hallstatt) (ระยะทาง 130 กม. 2 
ชม. ) หมูบ่า้นมรดกโลก ทีส่วยงามทีส่ดุ  อายกุวา่ 4,500 ปี เป็นเมอืงที่
ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบั
ภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน  Salzkammergut 
เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และม ีทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่  ออสเตรยี
ใหฉ้ายาเมอืงนีว้า่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage ใหท้า่นได เ้ดนิเทีย่วชม
เมอืงเสมอืนดั่งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน  จากนัน้นําทา่นไปถา่ยรปูมมุ
มหาชนจดุชมววิของทีน่ีแ้ลว้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปู ชอ้ปป้ิง ตาม
อธัยาศัย  
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

 
นําเดนิทางขา้ม พรมแดนสู่ กรงุเวยีนนา ( Vienna) เมอืงหลวงของ
ประเทศออสเตรยี  (ระยะทาง290ก.ม.ใชเ้วลา  4ช.ม.) ผา่นชมเสน้ทาง
ธรรมชาตขิองทวิเขาสงูและพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมอ้อสเตรยี ชมถนน
สายวงแหวน ( Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงาม
สถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.
1863-1869 แตต่ัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 
และเปิดใหม่  อกีครัง้ในปีค.ศ. 1955, ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์ 
(Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราช
สํานักฮปัสบรูก์มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่ 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่ 20  
นําทา่นไป ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในยา่นถนนคารท์เนอร์ (Kartner Strasse)
ใจกลางกรงุเวยีนนา สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, 
สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุน่ทันสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ็กโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของ
หวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และชอ็กโกแลตทีเ่กา่แกเ่ริม่กจิการตัง้แตปี่ 1786 (อสิระอาหารเย็นตาม
อธัยาศัย)  ถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั:  Austria Trend Hotel Anatol Wien 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีห่า้          เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเบส ประเทศฮงัการ ี- ลอ่งแมน่ า้ดานบู                   



                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที8่) 

น าทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์( Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ ซึง่มี
ประวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที1่6และตอ่มาพระนางมาเรยีเทเรซา่ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งาม  ดว้ย
จํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระ
โรงและพลับพลาทีป่ระทับซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 
จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระ
เจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรงุบดูาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง201 กม.3 ชม.) เมอืง
หลวงของประเทศฮงัการ ี( Hungary) ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีท่ันสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชน
หลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรมรุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแหง่แมน่ า้ดานบู  นํา
ทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ ทีต่ัง้เรยีงราย
กนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ํ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรก
ทีส่รา้งขา้มแมน้ํ่าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งได ้
ถกูนํามาจากประเทศองักฤษทัง้หมด ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพรมิ2ฝ่ังแมน้ํ่าทีส่วยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: Mercure Budapest Buda 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัทีห่ก           บดูาเบส - Castle Hill – โบถสแ์มทเธยีส – ป้อมชาวประมง – จตัรุสัวรีบรุษุ –  

                       สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt – ทา่อากาศยานโดฮา       อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1) 

นําทา่นชมบรเิวณ  CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนั
ทรงคณุคา่ ถา่ยรปูจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ  นําทา่นเขา้
ชม โบสถแ์มทเธยีส  (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวม
มงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีสซึง่
เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้ง
ทีง่ดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธคิ หลังคาสลับสี   
สวยงามอนัเป็นจดุเดน่ทีส่ดุในศตวรรษที ่ 15 ถัดจากโบสถเ์ป็น อนสุาวรยีข์อง
พระเจา้สตเีฟ่นที ่ 1 พระบรมรปูทรงมา้  ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของ
ศตวรรษที่11ทีอ่ยู่หนา้ ป้อมชาวประมง  (FISHERMEN’S BASTION) นําทา่น
ชมป้อมปราการใหญโ่ตทีม่จีดุชมววิเหนอืเมอืงบดูา ทา่นสามารถชมความงาม
ของแมน้ํ่าดานูบไดเ้ป็นอยา่งด ีป้อมแหง่นีส้รา้งขึน้ตัง้แตค่.ศ. 1905 โดยกลุม่
ชาวประมงฮงักาเรยีน  นําทา่นชม จตัรุสัวรีบรุษุ  (HEROES’ SQUARE) บนฝ่ัง
เปสตท์ีต่ัง้ของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี
แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) 
บา่ย                หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ Budapest Ferenc Liszt Airport  เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 
 
16.25 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR200 
 
23.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีเ่จ็ด        ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        



 
02.30น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR836 
 
13.15น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

************************************* 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ , 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์  ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื  ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์จ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได้ 7กโิลกรมั และ
คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่
สายการบนิเรยีกเก็บ  ถา้ตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง 20วัน ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่  1ชิน้ น้ําหนัก23กก. ราคา 180 US 
ดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แลว้ ทางบรษิทัฯ  จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน , การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ  
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั  บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั  
แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารทํา
ประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการ
เดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ กรณีทา่น
ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศออสเตรยี) 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่่ากวา่  6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ  หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมี
จํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่  หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควร
นําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 3.5 * 3 cm จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้ม

ตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 



ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  โดยระบตํุาแหน่ง , อตัราเงนิเดอืนใน

ปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป  หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกติ

หลังครบกําหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ  ระบตํุาแหน่ง , เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิห ้

ลาหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมอีายุ
ไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้
ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิ จากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยูเ่ป็น ภาษาองักฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา  หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา  หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา  หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา  จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีสํ่านักงานเขตที่
ทําเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง   และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา -มารดา
หยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมตํ่่ากวา่ 6  หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย  (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้  ระบชุือ่เจา้ของบญัชี  และบคุคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทางบรษัิทฯ  จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาทํางานของทา่น  โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง  เนือ่งจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ  ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศออสเตรยี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ตําแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่



    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)  ........................................... ...................... 

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


