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กำหนดกำรเดินทำง 02 – 10 พฤษภำคม 2561
2 พ.ค. 61 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ
22.00 น.

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนสวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ
ชั้นที่ 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ C โดย สำยกำรบินไทย (Thai Airways) โดยมี

เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับ และอำนวยควำมสะดวกด้ำน
สัมภำระ
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3 พ.ค. 61 เวียนนำ – พระรำชวังเชิงบรุนน์ - พระรำชวังฮอฟบวร์ก - มหำวิหำร
เซนต์สตีเฟน
ถนนคำร์ทเนอร์ตรำสเซ

(-/L/D)

01.20 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเวียนนำ โดยเที่ยวบินที่ TG 936
07.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินเวียนนำ ประเทศออสเตรีย เพื่อผ่ำนพิธีกำีรตรวจคนเข้ำ
เมืองแล้ว
จำกนั้ น นำท่ำ นเข้ ำ ชมควำมงดงำมของ พระรำชวั งเชิ งบรุน น์ พระรำชวั งอั น
ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ถู ก สร้ ำ งขึ้ น ให้ มี ค วำมงดงำมไม่ แ พ้ พ ระรำชวั ง แวร์ ซ ำยส์ เข้ ำ ชม
ภำยในกว่ ำ 20 ห้ อ งที่ จั ด แสดงไว้ อ ย่ ำ งน่ ำ ชม ผ่ ำนห้ อ งทรงงำน ห้ อ งบรรทม
ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ แห่ง
รำชวงศ์ฮัปสเบิร์ก จำกนั้นนำท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกที่ พระรำชวังฮอฟบวร์ก
เป็ น ที่ ป ระทั บ ของจั ก รพรรดิ ใ นรำชวงศ์ ฮั ป สเบิ ร์ ก ตั้ ง แต่ พ ระองค์ แ รกจนถึ ง
พระองค์สุดท้ำย ปัจจุบันนี้ถือเป็นอำคำรที่สำคัญของเมืองเป็นอย่ำงมำก บริเวณ
พระรำชวังประกอบไปด้ วย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โบสถ์ สวนและจตุ รั ส สิ่ งที่ น่ำ สนใจมี
ตั้งแต่ห้องจัดแสดงในหอสมุดแห่งชำติไปจนถึงวัตถุแวววำวในพระคลังสมบัติ
หลวง ที่ นี่ ยั ง เต็ ม ไปด้ ว ยเครื่ อ งประดั บ ล้ ำค่ ำ เรื่ อ งรำวทำงประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละ
ผลงำนชิ้ น เอกทำงสถำปั ต ยกรรมและศิ ลปะ โดยส่ ว นหนึ่ ง ของพระรำชวั ง ใน
ปัจจุบันยังเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธำนำธิบดีออสเตรียอีกด้วย
เที่ยง
บ่ำย

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)
นำท่ำนเข้ำสู่ ริงสตรำเซ่ ถนนกำรค้ำใจกลำงเมืองเวียนนำที่เชื่อมระหว่ำงถนน
วงแหวนกับจตุรัสสเตฟำน ถนนช้อปปิ้งสำยสำคัญของเมือ งที่รำยล้อมไปด้วย
สถำนที่สำคัญ อำทิ โรงละครโอเปร่ำที่เก่ำแก่ และยังมีกำรจัดแสดงคอนเสิร์ต
และโอเปร่ำตลอดปี อำคำรรัฐสภำ ซิตี้ฮอลล์ นำชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเต
เฟ่นส์ สัญลักษณ์ ของกรุงเวียนนำ ซึ่งพระเจ้ำคำร์ลที่ 6 โปรดให้สร้ำงขึ้นในปี
ค.ศ.1713 เพื่อเป็นกำรแก้บนต่อควำมทุกข์ยำกของประชำชน จำกนั้นอิสสระ
ให้ท่ำนท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมยอดนิยมบน ถนนคำร์ทเนอร์ตรำสเซ อำทิ
เช่น Rolex, Louis Vitton รวมทั้ง คริสตัลสวำรอฟสกี้ ของสะสม ของที่ระลึก
อีกมำกมำย อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว หรือเพลิดเพลินไปกับกำรนั่งจิบ
กำแฟต้นตำรับแท้ๆ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนำ
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**ในกำรขอคืนภำษีมล
ู ค่ำเพิ่ม (VAT) เมื่อซือ
้ สินค้ำครั้งละไม่ต่ำกว่ำ 75 ยูโร โดย Global
Refund TAX FREE SHOPPING**

ค่ำ

 บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูซี่โครงหมูบำบีคิว

 พักที่ หรือเทียบเท่ำ

4 พ.ค. 61 เมืองเบอร์โน – โรงงำนผลิตเบียร์ของเมืองเบอร์โน – กรุงปรำก - จัตรุ ัส
เมืองเก่ำสตำเรเมสโต
อนุสำวรีย์ยำนฮุส – หอนำฬิกำดำรำศำสตร์ – ช้อปปืง้ สินค้ำีทรี่ ะลึกพืน
้ เมือง
(B/L/D)
เช้ำ

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบอร์โน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ
สำธำรณรัฐเชคตั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เข้ ำ ชม โรงงำนผลิ ต
เบี ยร์ ที่ เก่ ำ แก่ ที่สุ ด ของเมื อ งเบอร์ โน ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของคอนแวนด์ ส ร้ ำ งในปี
1325 ภำยใต้ยี่ห้อ Starobrno โรงเบียร์แห่งนี้ถูกเผำหลำยครั้งในอดีตแต่ก็ได้
สร้ำงขึ้นมำใหม่ทุกครั้ง ปั จจุบั นสำมำรถผลิต ได้ปี ละหลำยสิบ ล้ำนขวดและได้
รวมควบกิ จ กำรกั บ บริ ษัท ผลิต เบี ยร์ร ำยใหญ่ ข องประเทศเนเธอแลนด์ ภ ำยใต้
ยี่ห้อไฮนีเก้นที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ โรงงำนผลิตเบียร์เมืองเบอร์โน

บ่ำย

นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงปรำก เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค เพื่อเที่ยวชมบริเวณ
“จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” สถำนที่นัดพบของชำวปรำก บริเวณโดยรอบล้วน
เป็ น อำคำร และวิ ห ำรเก่ ำ แก่ อ ำยุ ก ว่ ำ 600 - 700 ปี ที่ มี ค วำมงดงำมโดดเด่ น
พร้อมชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส ” ผู้นำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวก
นอกรีตถูกเผำทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ำยคริสต์ศำสนจักรโรมันคำทอลิคและ
“หอนำฬิ ก ำดำรำศำสตร์ ” ที่ ทุ ก ๆ 1 ชั่ ว โมงจะมี ตุ๊ ก ตำสำวกพระคริ ส ต์ (12
Apostles) ออกมำเดิ นผ่ ำ นหน้ ำต่ ำ งเล็กๆ ด้ ำนบน หอคอยจนครบ 12 องค์ มี
เวลำให้ ค ณะได้เดิ น เล่น ช้ อปปื้ งสินค้ ำีที่ระลึกพื้ นเมื อ งไตล์เีช็ ค และโบฮีเมี ยน
อำทิ เช่นเครื่องแก้วสีต่ำงๆ , ตุ๊กตำหุ่นกระบอก , งำนผ้ำปักรวมถึงชิ้นงำนแกะ
สลกต่ำงรูปแบบ
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ค่ำ

 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูเป็ดอบสไตล์โบฮีเมียน

พักที่ หรือเทียบเท่ำ (เมืองปรำก)

5 พ.ค. 61 กรุงปรำก - เมืองคำโลวี่ วำรี่ – เมืองเชสกีค
้ รุมลอฟ
(B/L/D)
เช้ำ

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำชม ปรำสำทปรำก ซึ่งเป็นปรำสำทโบรำณที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปรำสำท
ของกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง เช็ ค ในอดี ต ปั จ จุ บั น เป็ น ท ำเนี ย บประธำนำธิ บ ดี ชมควำม
ยิ่งใหญ่ และโอ่อ่ ำของ มหำวิห ำรเซ้นต์ วิตัส โบสถ์ สไตล์กอธิคที่ประดับประดำ
ด้วยหัวสัตว์ประหลำดมำกมำยที่ทำด้วยหินบนหลังคำ แวะถ่ำยภำพกับ สะพำน
ชำร์ล สะพำนเก่ำแก่ที่ทอดข้ำมแม่น้ำวัลตำวำที่สร้ำงตั้งแต่ปี 1357 แล้วเสร็จใน
ศตวรรษที่ 15 จุดเด่นของสะพำนนี้คือรูปปั้นโลหะของเหล่ำนักบุญที่ตั้งอยู่สอง
ข้ ำ งสะพำน 30 องค์ สะพำนที่ ส วยงำมแห่ ง นี้ เคยเป็ น ที่ ถ่ ำ ยท ำภำพยนต์ เรื่ อ ง
เจมส์บ อน 007 และละครทีวีชื่ อ ดั งของช่ อ ง 3 กลรักลวงใจ จำกนั้ นเดินทำงสู่
เมืองคำลวี่ วำรี่

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ Grand Pupp Hotel

บ่ำย

นำท่ำนชมรอบๆเมืองตำกอำกำศ ที่ตั้งอยู่ภำยในหุบ เขำ เป็ นเมืองที่ขึ้ นชื่ อใน
เรื่องน้ำพุ ร้อนมำตั้งแต่สมัยอดีตกำลให้ท่ำนได้เดินชมรอบๆเมืองและชิมน้ำแร่
ธรรมชำติ 3 จุด ที่มีระดับควำมเข้มข้นแตกต่ำงกันด้วยแก้วทรงพิเศษ ถ่ำยภำพ
กับอำคำรทิสนีโคโลนำด อำคำรรูปแบบวิคตอเรียนที่แปลกตำ และ อิสระช้อปปิ้ง
กั บ สิ นค้ ำท้ อ งถิ่ น เช่ น แก้ วพอร์ซ เลน เหล้ำเบเชอลอฟก้ ำ เป็ นต้ น จนได้ เวลำ
พอสมควรน ำท่ ำ นเดิ น ทำงกลับ กรุ ง ปรำค โดยแวะช้ อ ปปิ้ ง ที่ Fashion Arena

ค่ำ

Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปรำก
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)

พักที่ หรือเทียบเท่ำ (เมืองปรำก)
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6 พ.ค. 61 เมืองเชสกีค
้ รุมลอฟ – ปรำสำทครุมลอฟ - เมืองลินซ์
(B/L/D)
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสกี้ครุมรอฟ นำท่ำนผ่ำนชมภำยนอก ปรำสำท
ครุมลอฟ
ปรำสำทงดงำมที่ตั้งอยู่บนเนินเขำในคุ้งน้ำวัลตำวำ
ที่ได้รับกำร
เปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลำยยุคสมัย
แต่ก็ยังคงควำมงดงำมของปรำสำท
เอำไว้ ภำยในปรำสำทแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องต่ำงๆ ถึง 40 ห้อง ลำน
ปรำสำท 5 แห่ง และอุทยำนอีก 1
แห่ง ตั้งตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ ชม
ทัศนียภำพของตัวเมืองจำกลำนหน้ำอุทยำน บ้ำนเรือน หลังเล็ก หลังน้อย
หลังคำสีส้มเรียงรำยกันเป็นกระจุกๆเหมือนบ้ำนตุ๊กตำที่สวยงำมยิ่ง

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
บ่ำย

ค่ำ

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลินซ์ เมืองอุตสำหกรรมสำคัญที่ใหญ่เป็นอันดับ 3
ของประเทศออสเตรีย มีแม่น้ำดำนูบไหลผ่ำนแบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง เป็นเมืองที่ฮิต
เลอร์เคยมำพักถึง 9 ปีเพื่อคิดแผนกำรสร้ำงเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดินำซีบน
ลุ่มน้ ำดำนูบ เป็ นเมือ งท่ำที่ทันสมั ยที่สุดของออสเตรีย ปัจจุบั นเมื องลินซ์ ได้ รับ
คั ด เลื อ กให้ เป็ น เมื อ งลวงทำงวั ฒ นธรรมของยุ โรป น ำชมรอบๆเมื อ งลิ น ซ์ ชม
จัตุรัสกลำง เมืองเฮำพท์พั ลซ์ และอิสสระให้ท่ำนเดินเล่นหรือหำซื้อสินค้ำตำม
อัธยำศรัย
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
 พักที่ หรือเทียบเท่ำ (เมืองลินซ์)

7 พ.ค. 61 เมืองฮำลล์ชทัตต์ – เมืองซำลสเบิรก์
(B/L/D)
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮำลล์ชทัตต์ เมืองทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลกที่
ได้ ขึ้ น ท ะเบี ยน เป็ น มรด กโลกจำกองค์ กำร UNESCO ป ระเภ ท Historic
Cultural Landscape เมื่อ เดือนธันวำคม 1997 ซึ่งจัดเป็นประเภทของชุมชน
ที่มี กำรผสมผสำนกั นอย่ ำงกลมกลืนของภู มิป ระเทศที่ส วยงำมกั บวัฒ นธรรมที่ี
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เก่ำแก่ สัมผัสกับเมืองชนบทเล็กๆที่มีอำกำศแสนจะบริสุทธิ์ อิสสระให้ท่ำนเดิน
ชมบรรยำกำศที่สวยงำมของเมือง หรือจะนั่งจิบกำแฟริมทะเลสำบ หรือเดินช้อป
ปิ้งสินค้ำพื้นเมืองตำมตรอกซอกซอยของฮำลล์ชทัตต์
กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
บ่ำย

ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำลสเบิรก์ เมืองแห่งศิลปินเพลงที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ
ออสเตรีย นอกจำกนี้ซำลสเบิร์กยังเป็นบ้ำนเกิดของคีตกวีเอกชื่อดังของโลก วูฟ
กัง โมสำร์ท อมำดิอส
ุ ที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่ำนมำ
เมืองนี้ยังเป็นฉำกในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์”
หรือ The Sound of Music นำท่ำนเดินข้ำม แม่น้ำซำลสซัคช์ ชมเมืองเก่ำขอ
งงซำลสเบิรก์ที่ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองที่ได้รับกำรดูแลรักษำเป็นอย่ำงดี และได้รับ
กำรยกย่องจำกยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ป็นมรดกโลกในปี 2540 ชมอนุสำวรีย์โม
สำร์ต มหำวิหำรใหญ่กลำงเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ถนนสำยช้อปปิ้ง
เล็กๆที่เชื่อมต่อกันเป็นตรอกซอกซอยด้วยอิฐคอบเบิลมีร้ำนรวงที่สร้ำงขึ้นมำ
หลำยยุคหลำยสมัยเรียงรำยไปตำมแนวยำวของถนนให้ท่ำนได้เดินเล่นหรือซื้อ
หำสินค้ำได้อย่ำงเพลิดเพลิน

ค่ำ

 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)

 พักที่ หรือเทียบเท่ำ (เมืองซำลสเบิรก์)

8 พ.ค. 61 สวนมิรำเบล - ช้อปปิง้ จตุรัสมำเรียนพลัทซ์ - เมืองมิวนิค
(B/L/D)
เช้ำ

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนชม สวนมิรำเบล ภำยในพระรำชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้
หลำกหลำยสีสัน
ข้ำมฝั่งสู่เมืองเก่ำที่มีปรำสำทโฮเฮนซำลส์บวร์กตั้งเด่น
ตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ ผ่ำนไปชมบ้ำนเกิดคีตกวีเอกของโลกชำวออสเตรียน
“โมสำร์ต” ที่สร้ำงผลงำนทำงด้ำนดนตรีไว้อย่ำงมำกมำย

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง)
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บ่ำย

จำกนั้นอิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ง จตุรัสมำเรียนพลัทซ์ ตั้งอยู่กลำงใจเมืองของนคร
มิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมำแล้ว) ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลำง (Middle
Ages) เป็น ” หัวใจ ” ของเขตเมืองเก่ำ และเป็นที่ๆ ดีที่สุดสำหรับกำรเริ่มชม
เมือง ในยุคกลำงที่นี่เคยเป็นตลำด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลำงกำรจัดงำนสำคัญ
ทำงวัฒนธรรมต่ำงๆ
นอกจำกนี้ยังมีสิ่งที่น่ำสนใจอีกมำกมำย
อำทิ
Mariensaule

รูปปั้นพระแม่มำรีทองคำบนเขำสูงศำลำว่ำกำรเมืองใหม่

ที่มี

จุดเด่นอยู่ตรงที่ หอระฆัง Glockenspiel ที่มีตุ๊กตำออกมำเต้นระบำ เวลำ 11
โมงเช้ำในหน้ำหนำว และ 5 โมงเย็นในหน้ำร้อนอีกด้วย
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองมิวนิค เมืองเอกแห่งแคว้นบำวำเรีย มหำนคร
ตอนใต้ของเยอรมัน และยังเป็นดินแดนส่วนเดียวในเยอรมันนี ที่อยู่แนบชิด
เทือกเขำแอลป์
ค่ำ

 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูขำหมูสไตล์เยอรมัน

 พักที่ หรือเทียบเท่ำ

9 พ.ค. 61 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติม – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
เช้ำ

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้ น น ำท่ ำ นเที่ ย วชม เที่ ยวชมเมื อ งมิ ว นิ ค ที่ มี ค วำมหลำกหลำยด้ ว ย
สถำปัตยกรรมที่แตกต่ำง เมืองหลวงแห่งแคว้นบำวำเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภำยใต้
กำรปกครองของรำชวงศ์วิ ทเทลสบำค และพั ฒ นำเมื องให้ มี ควำมสำคั ญ ที่สุ ด
ทำงตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลำงกำรผลิตรถยนต์ BMW
ละเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดำว นำท่ำนบันทึกภำพกับ พระรำชวังนิมเฟ
นเบิร์กหรือพระรำชวังฤดูร้อน เข้ำสู่เขตเมืองเก่ำ อำทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม,
ประตูชัย, ย่ำนมหำวิทยำลัยที่เก่ำแก่, หอสมุดแห่งชำติ, โรงละครโอเปร่ำ, เรสซิ
เด้นท์

10.45 น. ได้เวลำอันสมควร ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค
มีเวลำให้ท่ำนได้ทำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน
14.25 น. เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
www.wtravel.co.th

EUIAW13_TG/WRT

10 พ.ค. 61 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ

(-/-/-)

06.05 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
อัตรำค่ำบริกำร
** สำหรับผูเ้ ดินทำง 20 ท่ำนขึน
้ ไป **
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 02 – 10 พฤษภำคม
2561

ผู้ใหญ่
(2-3 ท่ำน/ห้อง)

พักเดีย
่ ว

69,900

7,900

อัตรำนีร้ วม
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบินไทย เส้นทำงกรุงเทพฯ –
ออสเตรีย – มิวนิค - กรุงเทพฯ
 ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระเดินทำงตำมที่สำยกำรบินกำหนดแต่ละเส้นทำง
(โหลดใต้ท้องเครือ
่ งท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ สำมำรถถือขึ้นเครือ
่ งได้ 7
กิโลกรัม)
 ค่ำธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสำยกำรบิน และภำษีสนำมบินทุกแห่ง
 ค่ำวีซ่ำ
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำโรงแรมที่พัก ตำมที่ระบุในรำยกำร (พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง)
 ค่ำอำหำรและเครือ
่ งดื่ม ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำพำหนะเดินทำงระหว่ำงนำเที่ยว ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำประกันสุขภำพตลอดระยะเวลำกำรเดินทำง
 รวมค่ำน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด ต่อท่ำน
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 2,000,000 บำท
(หมำยเหตุ: ค่ำประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอำยุน้อยกว่ำ 2 ปี และผู้ใหญ่อำยุมำกกว่ำ
70 ปี ทำงบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญำฯ)
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อัตรำนีไ
้ ม่รวม
 ค่ำธรรมเนียมภำษีออกนอกรำชอำณำจักร (ถ้ำมี)
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่ำอำหำร-เครื่องดืม
่ , ค่ำซัก
รีด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำมินิบำร์ และ
ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ และค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,000 บำท / ท่ำน
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ 1 ชิ้น (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ท่ำนละ 1,000 บำท / ท่ำน
 ค่ำภำษีต่ำงๆ หัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบกำกับ
ภำษี)
 ค่ำปรับ สำหรับกระเป๋ำสัมภำระเดินทำงที่เกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด

หลักฐานการทาวีซ่าประเทศออสเตรีย
** ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตน ณ ศูนย์รบั ยืน่ วีซา่ ประเทศออสเตรีย (VFS) **
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ทีเ่ หลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รูปถ่ายสีปจั จุบนั ไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ ) ขนาด 3.5 ซ.ม. 4.5 ซ.ม. ขนาดใบหน้า
3 ซ.ม. จานวน 2 รูป (รูปสี ห้ามสวมแว่นตา หน้าตรง ห้ามยิม้ และต้องไม่ซ้ากับรูปถ่ายหน้าวีซ่า
ในหนังสือเดินทางเล่มปจั จุบนั )
3. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง จานวน 2 ชุด
4. ประกันภัยการเดินทาง ต้องมีวงเงินความคุม้ ครองจานวน 2,000,000 บาท
5. สาเนาสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า/ สาเนาใบมรณะสาเนาทะเบียนบัตร/ สาเนาเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
**ในวันทีแ่ สงตน กรุณานาสาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร / สาเนาเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุลตัว
จริงมาด้วย ทางสถานทูตอาจขอดูเอกสารเหล่านัน้ ของท่าน**
6. หลักฐานการทางาน
- พนักงานบริษัท / รับราชการ ให้หน่ วยงานออกหนังสือรับ รองการทางานจากหน่ วยงานที่ท่านรับจ้างอยู่ ระบุ วนั เข้า
ทางาน / ตาแหน่ ง / เงินเดือน / ระยะเวลาทีจ่ ะเดินทาง ให้หน่วยงานออกเป็ นภาษาอังกฤษ (วันออกใบรับรองต้องไม่เกิน
1เดือน)
- เกษียณอายุ 1 ชุด ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
(ขอความกรุณาลงตราประทับของบริษทั ด้วย) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) 2 ชุด
- กรณีทไ่ี ม่ได้ประกอบอาชีพ ผูเ้ ดินทางต้องทาหนังสือชีแ้ จงถึงทีม่ าของรายได้ในชีวติ ประจาวันด้วย
7. หลักฐานการเงิน
7.1 สาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมหน้าชือ่ เจ้าของบัญชี และตัวเลข ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทีม่ เี คลื่อนไหวล่าสุดต่า
กว่า 1 เดือน หากในสาเนาสมุดบัญชีมกี ารแสดงยอดไม่ครบ 4 เดือน (เดือนต่อเนื่อง) แนะนาให้ขอเป็ น STATEMENT จาก
ทางธนาคารพร้อมปรับยอดบัญชีอพั เดท (ยอดเงินทีม่ กี ารอัพเดทล่าสุดของลูกค้า ต้องมีเงินทีค่ รอบคลุมค่าทัวร์) หรือ
สามารถยืน BANK CERTIFICATE โดยวันทีอ่ อกเอกสารจะต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันทีย่ นื คาร้อง
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8. ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องทาหนังสือ Sponsor Letter บุคคลทีส่ ามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็ น พ่อ
แม่ พี่ น้อง สามีภรรยาและบุตร พร้อมแนบเอกสาร อาทิ ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หรือสูตบิ ตั ร (สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 20
ปี ) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน
8.1 เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูท้ อ่ี อกค่าใช้จ่ายให้
** ในวันแสดงตน กรุณานาสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงมาด้วย ทางสถานทูตอาจขอดูสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงของท่าน **
9. ใบจองตั ๋วเครือ่ งบิน ทีม่ กี ารระบุ ชือ่ สายการบิน ข้อมูลการเดินทาง เทีย่ วบิน และชือ่ ผูโ้ ดยสาร
(กรณีจองตั ๋วผ่าน Travel Agency หรือสายการบินโดยตรง)
10. กรณีมกี ารเชิญเพือ่ น Austria ให้แสดง CODE เชิญจากสถานีตารวจทีอ่ อสเตรีย พร้อมทัง้ แสดงหน้าหนังสือทางคนเชิญ
ประกอบด้วย (กรณีไปพักผ่อนกับเพือ่ น ญาติ หรือคูส่ มรส)
11. เอกสารสาหรับทีพ่ กั จาเป็ นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง และตั ๋วเครือ่ งบินของผูส้ มัครเอกสารจะต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมันเท่านัน้ โดยต้องระบุชอ่ื และทีอ่ ยูข่ องทีพ่ กั ให้ชดั เจนเพือ่ ง่ายต่อการตรวจสอบ (ในกรณีเข้า
พักมากกว่า 1 แห่ง จานวนทีเ่ ข้าพักไม่ควรทับซ้อนกัน)
12. หากเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าจะเดินทางไปทีไ่ หนบ้าง หรือ กรณีพานักในประเทศออสเตรีย เพียงประเทศเดียว
หลายวัน จาเป็ นต้องทาตารางการเดินทาง ว่า เทีย่ วทีใ่ ดบ้าง
13. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์
- สาเนาสูตบิ ตั รของผูส้ มัคร ฉบับภาษาไทย พร้อม แปลภาษาอังกฤษ
- ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จาก อาเภอ/เขต ระบุวา่ อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็ นอะไรกัน พร้อม
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- สาเนาหนังสือเดินทางของ บิดา มารดา แต่ถา้ บิดามารดา หรือท่านใดท่านหนึ่งไม่มหี นังสือเดินทาง ให้ใช้สาเนาบัตร
ประชาชนแทน พร้อมเขียนหนังสือชีแ้ จงว่าทาไมไม่มหี นังสือเดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษ)

ทางบริ ษทั เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิ จารณา จะอยู่ใน
ดุลพิ นิจของทางสถานทูตเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิ ดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั จึงขออภัยมา
ณ ที่นี้ด้วย
- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 15 วัน ทางสถานทูตไม่อนุ ญาตให้เอาพาสปอร์ตคืนในระหว่างการพิจารณาเอกสาร
- การนัดสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยน่ื วีซ่า VFS ออสเตรียจะกาหนดวันสแกนลายนิ้วมือให้ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ต้อง
มาตามวันนัดหมายของสถานทูตเท่านัน้
- การนัดสแกนลายนิ้วมือที่ VFS ออสเตรียจะประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ (ทางเราจะแจ้งวันนัดสแกนลายนิ้วมือ
ก่อนล่วงหน้า 2 อาทิตย์)
- เอกสารทีต่ อ้ งติดตัวไปวันนัดสแกนลายนิ้วมือ (ตัวจริง)
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนสมรส
- สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
- สมุดเงินฝากธนาคาร
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แผนที่ ศนู ย์ยื่นวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย

ทีต่ งั ้ : ชัน้ 15 ยูนิต C อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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