สัมผัสเวียนนาในมุมที่ทา่ นหาโอกาสที่จะลองได้ยาก
ด้วยการนั ่งรถราง TRAM ที่เป็ นสัญลักษณ์ความคลาสสิคของเวียนนา
เที่ยวรอบ ๆ เมือง สัมผัสบรรยากาศแบบ Local
บินตรงสูเ่ วียนนากับสายการบิน 5 ดาว EVA
สุดยอดมาตรฐานสายการบินระดับโลก

*** ค่าทัวร์รวมวีซ่าแล้ว และยังไม่รวมค่าทิปไกด์***
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.50 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ R สายการบิน EVA AIRS เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง
และผ่านขันตอนการเช็
้
คอิน
เวียนนา – พระราชวังฤดร้ อนเบลเวอเดียร์ - พระราชวังเชินบรุ นน์

วันที่สอง
03.30 น.
09.40 น.

เที่ยง

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR061
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ เวลาบินตรงประมาณ 12 ชั่วโมง)
ถึง สนามบินเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรี ย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6ชัว่ โมง) นาท่านผ่านขันตอนการ
้
ตรวจคนเข้ าเมื องและศุลกากร น าท่า นเดิ นทางเข้ าสู่ก รุ ง เวีย นนา เมื องหลวงและเมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุด ของออสเตรี ย เป็ น
ศูน ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ และการปกครองของออสเตรี ย น าถ่ ายรู ป ด้ า นหน้ า
พระราชวังฤดร้ อนเบลเวอเดียร์ (Belvedere Palace)ได้ รับการออกแบบ
และสร้ างขึ น้ เมื่ อ ต้ นศตวรรษที่ 18 สถาปั ต ยกรรมแบบโรโคโค ในอดี ต
พระราชวังสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ประทับของเจ้ าชายยูจีน ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สดุ ของกรุ งเวียนนา ตังแต่
้ ยคุ กลาง
จนถึงยุคปั จจุบนั เช่น กุสตาฟ คลิมท์ (Klimt), Monet, Kokoschka, Renoir
และ Schieleโดยเฉพาะรู ป The Kiss ของ Klimt ที่ถือเป็ น สัญลักษณ์ของ
ศิลปะของเวียนนา (เป็ นภาพในของขายที่ระลึกเต็มไปหมด) ก็เก็บในที่แห่งนี ้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮบั สบวร์ ก ซึง่ มีประวัติ
การสร้ างมาตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรี ย เทเรซ่า ให้ สร้ างขึ ้นใหม่อย่างสง่างามด้ วยจานวนห้ อง
ถึง 1,441 ห้ องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้ เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้ องพระโรงและพลับพลาที่
ประทับ ซึง่ ได้ รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ของฝรั่งเศส

เป็ นอาคารในสไตล์โรโคโคที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศออสเตรี ย โดยในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลมาชมมรดกโลกที่ได้ รับ
การยอมรับจากนานาประเทศแห่งนี ้หลายล้ านคนชื่น ชมการตกแต่งอันหรู หราในแต่ละห้ องของพระราชวังเชินบรุ นน์ ซึ่งเคย
เป็ นที่พานักของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรี ย เทเรซาและบรรดาผู้ปกครองแห่งประเทศ

เย็น

วันที่สาม
เช้ า

ออสเตรี ยพระองค์อื่นๆ ยังมีสวนสไตล์บารอกอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่อยู่ด้านหลังของตัวพระราชวัง ท่านจะต้ องหลงรักเขา
วงกตและสวนสัตว์แห่งศตวรรษที่ 18 อย่างแน่นอน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี กั AUSTRIA TREND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
เดินทางโดย TRAM – พระราชวังฮอฟบวร์ ก –โรงละครโอเปร่ าแห่ งกรุ งเวียนนา-ศาลาว่ าการกรุ งเวียนนา –
บ้ านดนตรี –สวนสาธารณะสตัดต์ ปาร์ ค
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางท่ องเที่ยวเมืองเวียนนาโดยรถไฟ TRAM นาท่านชมถ่ายรูป โรงละครโอเป
ร่ าแห่ งกรุ งเวียนนา (Vienna State Opera) หรื อรู้จกั กันในชื่อท้ องถิ่นว่า “วีเนอร์ สตาทโซเพอร์ ” ถือ
เป็ นสิง่ ก่อสร้ างอันยิ่งใหญ่แห่งแรกที่สร้ างเสร็ จในใจกลาง
ของริ งชตราสตังแต่
้ ปี 1869 หลังจากได้ รับความเสียหาย
ระหว่างช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง โรงอุปรากรแห่งนี ้ก็ได้ รับ
การบูรณปฏิสงั ขรณ์อย่างสุดความสามารถในปี
1950
เพื่อให้ กลับไปมีความสวยงามเฉกเช่นเดิมในปั จจุบนั มีการแสดงต่างๆ จัดขึ ้นที่
โรงอุปรากรแห่งชาติเวียนนาเกือบทุกวัน โรงอุปรากรแห่งนี ้ประกอบด้ วยทีมงาน
มากกว่า 50 ทีมงานต่อปี ซึง่ ทาให้ ที่นีกลายเป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงอุปรากรที่ใหญ่
ที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก นาท่านถ่ายรูป ศาลาว่ าการเวียนนา (Rathaus) เป็ น
ศาลาว่าการที่สวยงามมากออกแบบโดย Friedrich von Schmidt ก่อสร้ างตังแต่
้
ปี ค.ศ. 1872 ถึงปี ค.ศ 1883 เป็ นอาคารศิลปะสไตล์โกธิก สังเกตได้ จากยอด
แหลมสูงเด่นทีเ่ รี ยกว่า Rathausmann ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ของเวียนนา
ด้ านหน้ าของศาลาว่าการจะมีลานกว้ างเรี ยกว่า Rathauspark บริ เวณลานนี ้มัก
ถูกใช้ เป็ นสถานที่จดั งาน และกิจกรรมต่างๆ หรื อออกร้ านขายของอยูเ่ สมอ ซึง่ จะ
มีผ้ คู นท้ องถิ่นจานวนมากให้ ความสนใจมาเทีย่ วกัน จากนันน
้ าท่านสู่ บ้ าน
ดนตรี (House of Music) ซึง่ ใครที่ชื่นชอบดนตรี เป็ นได้ ปลื ้ม เพราะบ้ านดนตรี
หลังนี ้มีเรื่ องราวเกี่ยวกับดนตรี ให้ ศกึ ษากัน มีการให้ ความรู้เรื่ องเสียงตังแต่
้ ขนั ้
พื ้นฐานไปจนถึงขันสู
้ ง
และภายในบ้ านดนตรี ถกู จัดเป็ นห้ องพิพิธภัณฑ์ทาง
ดนตรี ของเหล่าศิลปิ นชื่อก้ องโลก อาทิ Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwigvan Beethoven, Franz Schubert, Johann Strauss ฯลฯ และยังมี
ห้ องจาลองเสียงต่างๆ ที่ถกู ถ่ายทอดผ่านอุปกรณ์แปลกตา ไม่วา่ จะเป็ นรูป
ฝักบัวอาบน ้าและเบ้ าครึ่งวงกลมของลูกโลก แล้ วก็มีห้องแสดงการจาลองเสียง
ทารกเมือ่ ครัง้ ยังเป็ นตัวอ่อนอยูใ่ นครรภ์แม่ เรี ยกว่าเป็ นการจัด
แสดงโดยใช้ วิทยาการสมัยใหม่มานาเสนอทังภาพและเสี
้
ยงได้ อย่างน่าสนใจ
นาท่านต่อสู่ สวนสาธารณะสตัดต์ ปาร์ ค (Stadtpark) ที่นี่เป็ นสวนสาธารณะ
ประจาเมืองเวียนนา มีมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1862 ตามการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านภูมิสถาปัตย์ เป็ นสวนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีพื ้นทีก่ ว่า 65,000 ตร.ม. ซึง่

ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและใช้ เป็ นที่ออกกาลังกายกัน ซึง่ ภายในสวนร่มรื่ นไปด้ วยต้ นไม้ น้อยใหญ่ แล้ วยังมี
รูปปั น้ นักดนตรี เอกของโลกที่มีชื่อเสียงมากมาย อย่างเช่นรูปปั น้ สีทองอร่ามของ Johann

Strauss (Johann Strauss-Denkmal) คีตกวีเอกท่านหนึง่ ของออสเตรี ยเจ้ าของบทเพลงอมตะ “By the beautiful blue
Danube” ตังประดั
้
บอยูใ่ นสวนอย่างสวยงาม
****เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวอิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย ****
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี กั AUSTRIA TREND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เดินทางโดย TRAM – ถนนการ์ เบน – พระราชวังฮอฟบวร์ ก – จัตุรัสสเตฟาน – มหาวิหารเซนต์ สตีเฟน
ถนนคาร์ นท์ เนอร์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางท่ องเที่ยวเมืองเวียนนาโดยรถไฟ TRAM นาท่าน
ชมถนนการ์ เบน (Graben) ซึ่งมี Plague Monument ย้ อนกลับไปในปี
1679 เมืองเวียนนาเกิดโรคกาฬโรคระบาด ผู้คนเสียชีวิตไปกว่า 75,000 คน
หรื อ 1/3 ของประชากรในขณะนัน้ Emperor Leopald ทรงสวดมนต์อ้อน
วอนต่อพระเจ้ าเพื่อช่วยเหลือเขา เมื่อบ้ านเมืองปลอดภัย พระองค์ทรงสร้ าง
Plague Monument เพื่อเป็ นเครื่ อ งเตือนความทรงจานาท่านถ่ายรู ป
พระราชวังฮอฟบวร์ ก (Hofburg Palace) เวียนนา ก่อสร้ างขึ ้นในปี 1275
สิ่งที่น่าสนใจมีตงแต่
ั ้ ห้องจัดแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวัตถุแวววาวระรานตาในพระคลัง
สมบัติหลวง ที่นี่ยงั เต็มไปด้ วยเครื่ องประดับล ้าค่า เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และผลงานชิ ้นเอก
ทางสถาปั ตยกรรมและศิลปะ ความหรูหราในสถานที่พานักกว่า 600 ปี ของราชวงศ์ฮอฟบวร์ กและ
เรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ประวัติ ข องผู้ป กครองที่ ท รงอ านาจของราชวงศ์ นี ้ พระราชวัง หลัง นี ้
ประกอบด้ ว ยปี ก อาคารกว่า 18 ส่ว นและห้ อ งมากกว่า 2,000 ห้ อ งเลยที เดี ย ว น าท่า นสู่ย่า น
จัตุรัสสเตฟาน (Stephansplatz) ที่นี่ถือว่าเป็ นจุดศูนย์กลางของกรุ งเวียนนา ผู้คนมากมายนิยม
มาเดิน เที่ยวที่ จัตุรัสแห่งนี ้ เพราะที่ นี่เป็ นที่ ตงั ้ ของมหาวิห ารเซนต์ สตีเฟน (St. Stephen’s
Cathedral ) เป็ นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุข
มณฑลเวียนนา และเป็ นที่ตงอาสนะของอาร์
ั้
ชบิชอป
แห่งเวียนนา สถาปั ตยกรรมที่เห็นอยู่ในปั จจุบันเป็ น
แบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริ เริ่ มโดยรู ดอล์ฟที่ 4 ยุ
กแห่งออสเตรี ย โบสถ์ที่อทุ ิศให้ กบั นักบุญสตีเฟนในบริ
เวณนี ้มาตังแต่
้ ปี1147 จากย่านจัตรุ ัสสเตฟานสามารถ
เดินมาเที่ยวที่ ถนนคาร์ นท์ เนอร์ (Karntnerstrasse)
ถนนสายนี ้เป็ นถนนการค้ าใจกลางเมืองที่เชื่อม

ระหว่า งถนนวงแหวนริ งสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน เป็ นถนนชอปปิ ง้ สาย
สาคัญของเวียนนา ที่มีห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าต่างๆ มากมายเรี ยงราย
ตลอดสองข้ างทางของถนน เรี ยกว่าถูกใจขาชอปกันเป็ น แน่ เพราะว่า มี
สิน ค้ า ให้ เ ลือ กซื อ้ หามากมาย อาทิ เสือ้ ผ้ าแบรนด์ ย อดนิ ยม เครื่ อ งแก้ ว
คริ สตัลเจียระไน ของที่ระลึกต่างๆ และถ้ าใครเป็ นนักกินก็ยงั มีร้านอาหาร
ร้ านไอศกรี ม และร้ านกาแฟแบบต้ นตารับออสเตรี ยแท้ ๆ ให้ ได้ เลือกอิ่มกัน
อย่างหนาใจ
****เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยวอิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย *****
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี กั AUSTRIA TREND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า
ช้ อปปิ ้ ง OUTLET PARNDORF – สนามบินเวียนนา – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านสู่ OUTLET PARNDORF แหล่งช้ อปปิ ง้ ใหญ่ใกล้ เมืองเวียนนา เอาท์เลทแห่งแรก แหล่งช้ อปปิ ง้ ใหญ่ของ
ประเทศออสเตรี ย ที่มีร้านค้ ามากกว่า 120 ร้ าน สินค้ าแบรนด์ชื่อดังต่างๆจากทุกมุมโลก ที่ลดราคาตังแต่
้ 30 – 70 %
ให้ เลือกมากมาย ให้ ทา่ นอิสระเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ในสถานที่แห่งนี ้

16.00 น.

****เพื่อความสะดวกในการช้ อปิ ้ งอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *****
นาเดินทางสู่ สนามบินกรุ งเวียนนา เพื่อให้ ทา่ นมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าใน
ร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน

19.35 น.
วันที่หก
11.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR06
.(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ เวลาบินตรงประมาณ 12 ชั่วโมง)
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง
20 – 25 NOV 17

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน
39,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )
39,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )
36,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
6,500

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว
20,900

**ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น**
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชันกั
้ น
และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความ
จาเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรมนันไม่
้ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
ห้ องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียม+ค่าบริ การยื่นวีซา่ เชงเก้ น(กรณีมีวีซา่ ลดให้ 3,000บาท)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ ท่ านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่ าน (3ยูโร/วัน/ท่ าน)
 ค่ า LOCAL GUIDE และ ทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 24 ยูโร/ทริป/ท่ าน (4ยูโร/วัน/ท่ าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่

2.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระ
เงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อม
หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่ น การ
สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรือซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอ
เจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่ และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวี
ซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่ อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือ เดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริ ษัทกากับเท่านัน้

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้ น (ออสเตรีย)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่ มปั จจุบัน ฉบับจริ ง มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่าง
ไม่ต่ากว่า 2 หน้ า
รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้ าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้ องเป็ นพื ้นสีขาวเท่านัน้
หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของกิจการบริ ษัท / ร้ านค้ า:
หนังสือรับรองบริ ษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบ
จดทะเบียนพาณิชย์หรื อใบจดทะเบียนการค้ า
 กรณีพนักงานบริ ษัท: จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้ าง ระบุตาแหน่ง วัน
เริ่ มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมาย
จะต้ องออกจากองค์กรหรื อบริ ษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ ามี) ที่อยู่ และเบอร์ ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้ าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษี ยณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ หรื อ จดหมายชี ้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษี ยณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี ้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้ าที่การงาน
 กรณีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรี ยน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรี ยน ต้ องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซา่ จดหมายต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันและต้
้
องสะกดชื่อนามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต)

4.

5.
6.
7.
8.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรั พย์ เท่านัน้
 หนั งสือรั บรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริ ง ระบุชื่อเจ้ าของบัญชีให้ ครบถ้ วน (สะกดชื่อนามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต) มีอายุไม่ เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา่
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุดไม่เกิ น 15 วัน นับจากวันที ่นดั ยื ่นวี
ซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดื อน อัพเดทเป็ นวันที ่ล่าสุดไม่เกิ น 15 วัน สามารถใช้ แทน BANK STATEMENT ได้ ใน
กรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลือ่ นไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นสมุดบัญชีเล่ มเดียวกันเท่ านั้น***
สาเนาทะเบียนบ้ าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ ามี)
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ - เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผ้ เู ดินทางอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี และไม่ ได้ เดินทางพร้ อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านัน้
และให้ ระบุวา่ ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านัน้ และให้ ระบุว่า
มารดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านัน้ และให้ ระบุว่า
บิดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให้ บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้ องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้ องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
 หนังสือรั บรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริ ง ระบุช่ อื เจ้ าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้ องระบุช่ อื
ผู้ถกู รับรองด้ วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา่ (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้ อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ลา่ สุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวี
ซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ลา่ สุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้ แทน BANK STATEMENT ได้ ใน
กรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลือ่ นไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มกี ารกระโดดข้ ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน***
้
หมายเหตุ:
 ผู้สมัครต้ องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคาร้ องขอวีซา่ เพื่อสแกนลายนิ ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูตออสเตรี ย โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 หลังจากที่ผ้ สู มัครได้ ทาการยื่นขอวีซา่ กับทางศูนย์ยื่นคาร้ องขอวีซา่ ออสเตรี ยแล้ ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ ผ้ สู มัครทาการยืมหนังสือ
เดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนันหากท่
้
านมีความจาเป็ นในการใช้ เล่มเพื่อเดินทาง กรุณา
แจ้ งบริ ษัททัวร์
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งหรื อให้ ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการถาวร ในกรณีถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม

แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคาร้ องขอวีซ่า
สถานที่ย่ นื คาร้ องวีซ่า:
ศูนย์ ย่ นื คาร้ องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 15 ถนนสีลม
ที่ตกึ สามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริ การตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใบกรอกข้ อมูลคาร้ องขอวีซ่าเชงเก้ น ออสเตรีย
!!! ผู้สมัครทุกท่ านกรุ ณากรอกข้ อมูลทุกข้ อโดยละเอียด !!!
ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลีย่ น).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกาเนิด(หากต่างปั จจุบนั )...................................
เพศ ........ ชาย
...........หญิง
สถานภาพสมรส ...........โสด
........... สมรส ............. หย่า ...........หม้ าย ..........แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
ประเภทของพาสปอร์ ต

........... พาสปอร์ ตธรรมดา

........... พาสปอร์ ตราชการ

............พาสปอร์ ตอื่นๆ ระบุ.................

10. หมายเลขพาสปอร์ ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่ อได้ สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
12. เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปั จจุบัน (การงาน/การเรี ยน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ง, หากเป็ นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ
...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู่...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
เบอร์ โทร.............................................เบอร์ แฟกซ์...............................................................
15. วีซา่ เชงเก้ นที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ รับ ประเทศ.........................ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่..................ถึงวันที่......................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผ้ อู ื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้

