Mono Austria
** สายการบินอี วี เอ แอร์ บินตรงสู่กรุงเวียนนา *
ออสเตรีย 6 วัน 3 คืน
เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังเชิรน์ บรุน
เดินเล่นในซาลสเบิรก์ เมืองแห่งศิลปินเพลง
ชมเมือง UnSeen กับเมืองกราซ
ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนี ยภาพของเซ้นต์วลู ฟ์ กัง
และถ่ายรูปสวยงามในมุมมหาชนของเมืองฮอลสตัท

ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตประเทศออสเตรีย นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมี ่ เี สน่หท์ งั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติทงี ่ ดงำม แลพระรำชวังทีม่ ชี อื ่ เสียงทีส่ ดุ
กราซ
เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ ำเมอร์ เมืองทีง่ ดงำมทัง้ ทำงด้ำน
กำรศึกษำและสถำปั ตยกรรมหลำยยุคหลำยสมัย
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึง่ เป็ นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสำร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ำ่ น
มำ
เซ้นต์วลู ฟ์ กัง เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขำริมทะเลสำบวูลฟ์ กัง เมืองท่องเทีย่ วทีส่ วยงำมโรแมนติคทีส่ ดุ เมืองหนึง่ ของ
ออสเตรีย ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสำบวูลฟ์ กังทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขำสูง ทะเลสำบสวยใส และทุง่ หญ้ำเขียวขจีเป็นที ่
ประทับใจของนักท่องเทีย่ ว
ฮอลสตัท
อีกเมืองหนึง่ ทีง่ ดงำมในแถบยุโรปตะวันออก และเป็นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี
และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงำมเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย
พาร์นดอร์ฟ
เอ๊ำท์เล็ตขนำดใหญ่ทอี ่ ยูไ่ ม่ไกลจำกกรุงเวียนนำ ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ มำกมำย

กาหนดการเดินทาง
MonoAustria6D/BR, Sep-Nov2018

8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 พ.ย.2561
1

วันแรก
22.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์สายการบิ นอี วี เอ แอร์ เคาน์ เตอร์เช็คกรุป๊ R

วันทีส่ อง
02.20 น.

สุวรรณภูมิ-เวียนนา
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิ นอี วี เอ แอร์
เที่ยวบิ นที่ BR061
เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนัน้ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเข้าชมความนาท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวัง
เชริ นน์ บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่
ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทัง้ บาร็อคและร็อคโคโค หรือ
ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครือ่ งเรือนเครือ่ งใช้ต่างๆ ประดับอยูอ่ ย่างวิจติ รงดงาม รวมทัง้ สวน
ภายในพระราชวังทีส่ วยงามไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ าริในการสร้างให้ม ี
ความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศสเป็
่
นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รบั ความ
เสียหายจากการทาสงครามจึงได้มกี ารก่อสร้างและบูรณะขึน้ มาใหม่โดยสถาปนิกประจาราชสานักและมีการ
สานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวัง
แห่งนี้มหี อ้ งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทโ่ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์
ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทาให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมเมือง นครเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองทีม่ คี วามโรแมนติกมากทีส่ ดุ
เมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั รุง่ เรือง
ในอดีตกระจายอยูท่ วเมื
ั ่ อง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศออสเตรีย มีแม่น้าสายสาคัญของยุโรป
คือแม่น้าดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมี
ความสาคัญในระดับนานาชาติ โดยเป็ นสถานทีต่ งั ้ ของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิ
เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum
Exporting Countries (OPEC) และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของสานักงานสหประชาชาติทส่ี ามของโลกอีกด้วย นาท่านชม
เมืองเวียนนาและมีเวลาให้ทา่ นเก็บภาพความสวยงามทีแ่ วดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อนั
งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าทีส่ ร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิรก์ กลุ่มอาคารทีเ่ คย
เป็ นทีป่ ระทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภา ซึง่ สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.
1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น เป็ นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก์ ,
พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

08.35 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

เวียนนา-ลิ นซ์-ฮัลสแตท-เซ้นต์วรู ฟ์ กัง-ซาลสเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิ นซ์ Linz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ
ออสเตรีย และเป็ นเมืองหลวงของเขต Upper Austria อยูท่ างตอนเหนือของประเทศริมฝั ง่ แม่น้าดานูบ เป็ น
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

เมืองทีม่ คี วามโดดเด่นในด้านการผลิตเหล็กกล้า เครือ่ งจักร อุปกรณ์ไฟฟ้ าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมืองนี้มกี าร
พัฒนาต่อมาเรือ่ ยๆ นับตัง้ แต่สมัยโรมัน ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางทางการค้าทีส่ าคัญในอดีต
ต่อมาทาให๎ลนิ ซ์ กลายเป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของทวีปยุโรปในปี พ.ศ. 2552 European Capital of
Culture นาท่านชม จัตุรสั เมืองเก่า Hauptplatz ซึง่ มีความยาวกว่า 220 เมตร และกว้าง 60 เมตร ตรงกลาง
จัตุรสั มีเสาหินอ่อนสูงถึง 20 เมตร นาชมเขตเมืองเก่าทีส่ วยงามด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามของโบสถ์ต่างๆ ใน
สถาปั ตยกรรมศิลปะแบบบาร็อค, ร็อคโคโค่และศาลาว่าการรัฐ รวมถึง มหาวิหารเก่า Alter Dom จากนัน้ นา
ท่านโดยสารรถโค้ชเดินทางสูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000
ปี ช่วงทีเ่ จริญรุง่ เรืองทีส่ ดุ ในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเ่ รียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ทีศ่ ลิ ปิ นพืน้ บ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยูร่ ะดับพืน้ ดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละ
หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสั
ประจาเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม อิสระให้ทา่ น
ได้พกั ผ่อนนังจิ
่ บกาแฟ หรือเดินเทีย่ วชมเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซ้นต์วลู ฟ์ กัง
St.Wolfgang เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์ กัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นาท่าน
ชมเมืองเซนต์วลู ฟ์ กัง เมืองท่องเทีย่ วทีส่ วยงามโรแมนติคทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของออสเตรีย ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบวูลฟ์
กังทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุง่ หญ้าเขียวขจีเป็ นทีป่ ระทับใจของนักท่องเทีย่ ว ให้เวลา
ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบทีม่ คี วามงดงามราวภาพวาด จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสเบิ รก์
Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถานทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี
2006 ทีผ่ า่ นมา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซาลสเบิ รก์ -กราซ-เวียนนา
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมเมืองซาลสเบิ รก์ เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์
ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค
และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย นาท่านเดินข้ามแม่น้าซาลสอัคช์เพือ่ เดินเล่นชมเมืองเก่าของ
ซาลสเบิ รก์ สูจ่ ตั ุรสั กลางเมืองเพือ่ ถ่ายรูปคูก่ บั อนุ เสาวรียโ์ มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรือมหา
วิหารแห่งเมืองซาลสเบิรก์ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บาร็อค
ยุคแรก โดยสร้างขึน้ ใหม่เพือ่ แทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ กู ไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รบั การบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่ ี
บ้านเรือนเรียงราย ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านทีม่ หี ลังคาสวยงาม ป้ าย
เหล็กทีบ่ ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนทีท่ าด้วยมือและกรอบหน้าต่างทีเ่ ป็ นภาพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ น
ย่านช้อปปิ้ งทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านเกิดของโมสาร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมือ่ ปี 2006 ตัง้ อยูบ่ นถนนเส้นนี้ดว้ ย โมสาร์ทเกิดทีน่ ่ีและอยูใ่ นบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ายไปอยู่
อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึง่ บ้านหลังนี้ได้รบั การออกแบบโดย
Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนทีโ่ มสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ ให้ทา่ น

MonoAustria6D/BR, Sep-Nov2018

3

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีห่ ้า
เช้า

ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นารถบัสนานักท่องเทีย่ วเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ โดยผ่าน เมืองบาทอิ ชเชิ ล Bad Ischl (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง)
่
เมืองชนบทในประเทศออสเตรีย ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้าเทราน์ตรงใจกลางของแหล่งมรดกโลกซัลทซ์คมั เมอร์
กูทในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย แม่น้าเทราน์ได้แตกสาขา ณ บริเวณเมืองนี้เป็ นแม่น้าอิชเชิลซึง่ ไหลไปลงทะเลสาบ
วูลฟ์ กังทางตะวันตก ในขณะทีแ่ ม่น้าเทราน์สายหลักก็ไหลไปลงทะเลสาบทะเลสาบเทราน์ทางเหนือ ในอดีต
เมืองแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางการค้าขายเกลือทีส่ าคัญ และเมืองนี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของ ไคเซอร์วลิ ลา คฤหาสน์ฤดูรอ้ น
ส่วนพระองค์ของจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟที่ 1 แห่งออสเตรีย-ฮังการี ซึง่ ทรงได้รบั มอบจากพระราชมารดาเป็ น
ของขวัญการอภิเษกสมรส เมื่อพระองค์มาเยือนเมืองนี้ ถึงกับตรัสว่าเป็ น สวรรค์บนดิน ตัง้ แต่นนั ้ มาคฤหาสน์
แห่งนี้กก็ ลายเป็ นทีป่ ระทับฤดูรอ้ นของพระราชวงศ์ โดยในปั จจุบนั กรรมสิทธิในคฤหาสน์หลังนี้ยงั คงตกทอด
กันในทายาทราชวงศ์ฮบั ส์บรู ก์ -ลอแรน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ Graz เมืองหลวงของแคว้น
สไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้าเมอร์
ศูนย์กลางของสถาปั ตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัย ทัง้ โกธิค เรอแนสซองส์และบาร็อค อีกทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
มหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเก่าแก่ทส่ี ดุ ซึง่ สร้งขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1585
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่าน ชมเมืองกราซ ซึง่ ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรปทีม่ กี ารผสมผสาน
ระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและความทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวทีส่ ดุ เมือ
งกราซยังเป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศออสเตีย เป็ นรองเมืองกรุงเวียนนาเท่านัน้ และ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 และยังได้รบั เลือกให้เป็ นเมือง
หลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ.2003 ด้วย ชมเมืองทีภ่ เู ขาเล็กๆ อยูก่ ลางเมืองทีเ่ รียกว่า
Schlossberg หรือ Castle Hill และมีแม่น้าเมอร์ไฟลผ่านเมือง ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของหอนาฬิกาเก่าแก่ สัญลักษณ์
ประจาเมืองของเมืองกราซ และถ่ายรูปกับป้ อมปื นใหญ่ บ่อน้าโบราณ หอระฆัง รูปปั น้ ต่างๆ สะท้อนถึง
เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ในยุคกลางของเมือง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองทีม่ คี วามโรแมนติกมากทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและ
สวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั รุง่ เรืองในอดีตกระจายอยูท่ วเมื
ั ่ อง
เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศออสเตรีย มีแม่น้าสายสาคัญของยุโรปคือแม่น้าดานูบไหลผ่าน (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวียนนา - สนามบิ น (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เล็ต
แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ช่อื ดัง
ต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบ
รนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach,
Converse, Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok,
Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็ นต้น และอื่นๆ อีก
มากมายทีต่ ่างนาสินค้ามาลดราคา (เอ๊าท์เล็ท ปิ ดทุกวันอาทิ ตย์) ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ
สิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
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บ่าย
14.30 น.
18.35 น.

วันทีห่ ก
10.00 น.

มีเวลาให้ทา่ นเดินเล่นย่านถนนคนเดิ น Walking Street ใจกลางเมืองเวียนนา ให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้า
แบรนด์เนมเพิม่ เติมพร้อมเลือกซือ้ ของฝากก่อนกลับบ้าน
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นพร้อมทาคืนภาษี
ออกเดิ นทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบิ นอี วี เอ แอร์ เที่ยวบิ นที่ BR 062
บิ นตรงกลับสู่ประเทศไทย
สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิ ภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดินทาง

8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 พ.ย.2561

Mono Austria
(ออสเตรีย 6 วัน 3 คืน / BR)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ท่านทีม่ ตี ั ๋วเดินทางอยูแ่ ล้ว มาจอยกับคณะ ท่านละ

8-13 ก.ย.61

20-25 ต.ค.61

3-8 พ.ย. / 1722 พ.ย.61

38,500

39,900
6,900
21,900

37,900
4,900
19,900

4,900
20,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***





หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
กรณี ท่านที่มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22
พ.ค. 2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไข
ของสายการบิน
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อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ ท่านละ 1,500 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่า
มัดจา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
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o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริ ษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผท้ ู ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะบริ การท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริ การศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิ ดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและเครือ่ งประดับ **

ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
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- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชี
หน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
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ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
MonoAustria6D/BR, Sep-Nov2018
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

..............................

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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