
 

 

 

ทวัร์แกรนด์ออสเตรีย 8 วนั 5 คืน 
TOUR CODE: EU151501BZ 

 

 

***โปรโมช่ันสุดพเิศษ...สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส บินเข้า-ออก เวยีนนา**** 

  บาท  
(**ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น**) 

เวยีนนา – ช้อปป้ิงเอาท์เลท – เมลค์ – ลนิซ์ – ซาลส์บวร์ก – เซนต์ วูลฟ์กงั 
ฮอล์สตรัท – ลนีส์ – คลาเกนเฟิร์ต – กราซ 

 

ราคาทัวร์ 63,900 บาท  :   20-27 ก.ค. / 9-16 ส.ค. / 22-29 ก.ย./ 12-19 ต.ค. / 19-26 ต.ค.  
 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  
 

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.20 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

  
วนัทีส่อง เวยีนนา  
 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1883 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล 

08.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเวยีนนา (VIE)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนา ประเทศออสเตรีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเท่ียวชม นครเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่งประเทศออสเตรีย เวียนนาไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นนครแห่งศิลปะ

และดนตรี จนผูค้นมากมายได้ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกแต่แฝงไปด้วยความคลาสสิกของ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยัอนัทรงคุณค่า เวียนนานบัเป็นเมืองท่ีมีพรมแดนเป็นจุดเช่ือมต่อกบันานาประเทศในยุโรป
มากท่ีสุดเมืองหน่ึง ไม่วา่จะเป็น เยอรมนั อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐเชก ฮงัการี สโลวีเนีย สโลวาเกีย และ
ลิคเทนสไตน์ ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม พระราชวงัเบลเดแวร์ (Belvedere Palace) พระราชวงัสไตล์บาโรกท่ีลอ้มรอบ
ดว้ยสวนอนัสวยงาม ตั้งอยูบ่นเชิงเขาทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเวียนนา ในอดีตถูกใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน
ของเจา้ชายยูจีนแห่งราชวงศ์ซาวอย วีรบุรุษแห่งออสเตรียผูข้บัไล่ชาวเติร์กท่ีเขา้มารุกล ้ าดินแดนเม่ือช่วงปี ค.ศ.
1697 โดยพระราชวงัน้ีปัจจุบนัถูกแบ่งการจดัแสดงเป็นสองส่วน คือ ต าหนักล่าง (Lower Belvedere) ซ่ึงไวเ้ก็บ
ศิลปะสไตล์บาโรกของประเทศ ส่วนต าหนกับน (Upper Belvedere) ถูกใชเ้ป็นหอศิลป์ไวจ้ดัแสดงภาพเขียนของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงชาวออสเตรีย ภายนอกพระราชวงัถูกรายลอ้มดว้ยสระน ้ า น ้ าพุ สวนหญา้และไมป้ระดบันานา
ชนิด อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  (***หากพระราชวงัปิดให้เขา้ชมเน่ืองจากมีการประกอบ
พิธีกรรมหรือจดังานนิทรรศการต่างๆ บริษทัทวัร์ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนทดแทน***) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย  
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ (St’Charles Church) หรือท่ีภาษาท้องถ่ินเรียกว่า “Karlkirche” 
โบสถ์สไตล์บาโรกอนัเป็นสัญลกัษณ์โดดเด่นใจกลางเมือง ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1737 เพื่ออุทิศแก่นกับุญ ชาร์ลส์ 
บอโรมิโอ หน่ึงในต านานนักปฏิรูปประเทศในช่วงศตวรรษท่ี 16 ยอดอาคารเป็นโดมสีเขียวอ่อน ประกอบด้วย
หอคอยคู่ท่ีถูกออกแบบมาอย่างลงตวั ท าให้โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์น้ีเป็นโบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเวีนนา   
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซ่ึงตั้งอยูใ่กลพ้ระราชวงัฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม 
ตวัอาคารแบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบดว้ย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเน้ือท่ีราว 13,500 ตาราง
เมตร ห้องใชส้อยกวา่ 100 ห้อง ไม่วา่จะเป็นห้องท างาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพกัผอ่น ห้องอาหาร ห้องออก
ก าลงักาย ฯลฯ ทั้งน้ีสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของอาคารรัฐสภาคือ น ้ าพุและรูปป้ันเทพีอาเธน่า ท่ีตั้งตระหง่านอยู่
ดา้นหนา้อาคารรัฐสภา นบัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีคนแวะเวียนมามากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเวียนนา จากนั้น
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัใหม่ (Neue Burg หรือ New Casle) ส่วนต่อเติมจากพระราชวงัฮอฟบวร์กเดิมเม่ือ
ระหวา่งปี ค.ศ.1881-1913 เพื่อเป็นคลงัพิพิธภณัฑเ์ก็บสะสมวตัถุโบราณของประเทศ ดา้นหนา้จะมีจตุรัสท่ีสร้างไว้
เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูสองวีรบุรุษแห่งออสเตรีย คือ เจา้ชายยูจีน แห่งซาวอย และ อาร์คดยุค คาร์ล อิสระให้
ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั AUSTRIA TREND ANANAS / DOPPIO **** หรือเทียบเท่า  (พกัค้าง 2 คืน) 
 

วนัทีส่าม ปานดอร์ฟ – เวยีนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ปานดอร์ฟเอาทเ์ลต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
เอาท์เลตขนาดใหญ่กว่า 130 ร้านค้า อิสระให้ทุกท่านช้อปป้ิงจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมตามอธัยาศยั อาทิเช่น 



 

 

 

Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนดช์ั้นน าอ่ืนๆอีกมากมาย  
 

***เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเวยีนนา (Vienna) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านถ่ายรูป
กบั มหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น (St’ Stephen Cathedral) มหาวิหารโรมนัคาธอลิคท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนครเวียนนา ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ณ จตุรัสสเตฟาน (Stephanplatz) สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ.1137-1160 โดยแรกเร่ิมเป็นสไตล์โร
มาเนสก ์และต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนตามยคุสมยัและต่อเติมแบบสไตลโ์กธิค ทั้งน้ีไดมี้การสร้างหอคอยดา้นบน
โบสถ์ความสูงกว่า 137 เมตร ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรปช่วงศตวรรษท่ี 14 จากนั้นน าท่านถ่ายรูป
กบั พระราชวงัฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หน่ึงในพระราชวงัฤดูหนาวท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ทวีปยุโรป และยงัคงความคลาสสิกไวต้ั้งแต่ยุคสมยัศตวรรษท่ี 13 ถูกใช้เป็นศูนยก์ลางการปกครองของประเทศ
โดยราชวงศฮ์บับวร์กมานานกวา่เจด็ทศวรรษ บนพื้นท่ีอาณาเขตราชวงักวา่ 240,000 ตารางเมตร ไดเ้วลาสมควร  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั AUSTRIA TREND ANANAS / DOPPIO **** หรือเทียบเท่า  (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีส่ี่ เมลค์ – ลนิซ์  - ซาลส์บวร์ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค์ (Melk) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องออสเตรียท่ีเต็มไปด้วยบา้นเรือนในยุคเรเนซองส์ ท่ีมองดูราวกบัอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย 
เมืองเมลค์น้ีนับเป็นจุดศูนยก์ลางของวฒันธรรมและจิตใจของชาวออสเตรีย เน่ืองจากเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ก าเนิดประเทศออสเตรีย น าท่าน เขา้ชมมหาวิหารเมลค์ (Melk Abbey) มหาวิหารท่ีสร้างโดดเด่นเป็นสง่าด้วย
สถาปัตยกรรมแบบบาโร๊คมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ  ตวัอาคารก่อสร้างข้ึนในปี ค.ศ 976 และไดรั้บการบูรณะ
ใหม่ในปี ค.ศ. 1701-1736 ตามการออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์ น าท่านชม ห้องอิมพีเรียล ซ่ึงถูกจดัแสดง
เป็นพิพิธภณัฑ์ โดยเดินผ่านบนัไดอิมพีเรียลท่ีมีรูปป้ันและค าขวญัประจ าใจของพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 6 ซ่ึงเป็นองค์
อุปถมัภ์ส านักสงฆ์แห่งน้ีในอดีตกาล น าท่านชม ห้องโถงหินอ่อน (Marble Hall)  ซ่ึงมีภาพเขียนสีเฟรสโกเ้ด่น
เป็นสง่าอยู่บนเพดาน น าท่านชม ห้องสมุดแห่งส านักสงฆ์เมลค์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ท่ีมีกล่ินอายของยุคกลาง 
เคร่ืองตกแต่งท่ีท าด้วยไม้เกือบทั้งหมดผ่านการก่อสร้างมาอย่างประณีตบรรจง และภาพเขียนสีบนปูนเปียก
สไตลเ์ฟรสโกท่ี้วาดโดย พอล โทรเกอร์  
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Prandtauer&action=edit&redlink=1


 

 

 

 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมือง ลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชม.) เป็นเมืองท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ โดยอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมยัการปกครอง
ของเยอรมนั โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นบัเป็นเมืองท่ีแฝงไวด้ว้ยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บา
โร๊คและร็อคโคโค น าท่านชม จตุรัสกลางเฮาพทพ์ลทัซ์ (Haupt platz) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจ าเมืองท่ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1513 และมหาวหิารเก่า (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตท่ีมีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นและช้อปป้ิง หรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  
(ระยะทาง 132 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองแสนสวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าซาลซ่า มีบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก ซ่ึงตั้งอยู่ในออ้มกอดของขุนเขา ทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซ่ึงเคยใช้เป็นฉากใน
ภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้งโลก The Sound of Music 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั HOLIDAY INN SALZBURG CITY /  
หรือ MERCURE CENTRALE **** หรือเทยีบเท่า  (พกัค้าง 2 คืน) 

 

วนัที่ห้า ซาลส์บวร์ก – เซนต์ วูลฟ์กงั – ฮอล์สตรัท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์วูลฟ์กัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)       
เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กงั เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามโรแมนติคท่ีสุด



 

 

 

ของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกงัท่ีล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นท่ี
ประทับใจของนักท่องเท่ียว จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 38 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและดึงดูดนักเดินทาง
มากมายให้มายงัเมืองแห่งน้ี เมืองฮอล์สตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉาก
หลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมืองน้ีตั้งอยู่บนเน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสร้างลดหลัน่
เป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวนลอยฟ้า จนผูค้นท่ีเคยไดม้าเยือนถึงกบัขนานนามกนัว่าเมืองน้ีสวยจนเป็น
แบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย หลงัอาหารกลางวนั อิสระใหท้่านเดินชมมนตส์เนห์ความโรแมนติคของ เมืองฮอล์สตรัท ช่ืนชมความงดามของตวั
เมืองท่ีผสมผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตวั หรือจะเลือกรับประทานชา/กาแฟตามร้านคาเฟ่ริม
ทะเลสาบ หรือเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีวางขายตามร้านเล็กๆมากมายในย่านใจกลางเมือง ไดเ้วลาสมควร น า
ท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 87 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่าน
เดินชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองอนุรักษ์ท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังแม่น ้ าซาลซ่า น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวงั
เดิม ท่ีตกแต่งพนัธ์ุไมห้ลากหลายสีสัน ขา้มฝ่ังสู่เมืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่นเนิน
เขา แล้วน าท่านชม บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน โมสาร์ท ท่ีสร้างผลงานทางด้านดนตรีไวอ้ย่าง
มากมาย อิสระใหท้่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั HOLIDAY INN SALZBURG CITY /  
หรือ MERCURE CENTRALE **** หรือเทยีบเท่า  (ค้างคืนที ่2) 

 

 
 

วนัที่หก ลนีซ์ – คลาเกนเฟิร์ต – กราซ 



 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลีนซ์ (Lienz) (ระยะทาง 210 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อดีตเมืองในหุบเขาซ่ึง
อุดมไปดว้ยเหมืองแร่ ซ่ึงถูกปกครองผลดัมือมาหลายยุคสมยั ไม่วา่จะเป็นอิตาลี, ฝร่ังเศส, นาซีเยอรมนั, สหราช
อาณาจกัร, และสหภาพโซเวยีต น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทบรู๊ค (Bruck Castle) อดีตปราสาทในยคุศตวรรษท่ี 
12 ซ่ึงเป็นท่ีพ  านกัของตระกูลกอซ โดยปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑส์ าหรับแสดงผลงานภาพวาดของศิลปินช่ือดงั
ประจ าเมืองนาม อลับิน เอคเคอร์ ลีนซ์ (Albin Egger Lienz) น าท่านแวะชม โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ (Church of 
St.Andrew) โบสถ์สไตลโ์กธิค ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 15 โดยดา้นในโบสถเ์ป็นท่ีฝังศพของตระกูลกอซ ซ่ึงเป็น
บุคคลส าคญัของเมืองลีนซ์ นอกจากน้ีภายในตวัโบสถ์ยงัตกแต่งด้วยภาพศิลปะของ อลับิน เอคเคอร์ ลีนซ์ ซ่ึง
บรรจงวาดอุทิศใหแ้ก่บรรดาทหารผา่นศึกประจ าเมืองลีนซ์ซ่ึงเสียชีวติในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคลาเกนเฟิร์ต (Klagenfurt) (ระยะทาง 142 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) รัฐทางตอนใตข้องประเทศออสเตรีย 
ตวัเมืองนั้นตั้งอยู่บนทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอลัไพน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของยุโรป พื้นท่ี
โดยรอบทะเลสาบถูกลอ้มรอบไปดว้ยป่าไมห้นาแน่น น ้ าในทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่น น าท่านเท่ียวชม ย่าน
จตุัรัสเมืองเก่า (Old town Square) ท่ีตั้ งของเหล่าอาคารส าคญัๆท่ีสร้างข้ึนในสไตล์เรเนสซองส์ อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั ลานน ้ าพุมงักรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain) ลานน ้ าพุรูปมงักรพ่นน ้ าและผูก้ลา้ท่ีอาจ
หาญต่อกร สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1593 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ลนัด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหน่ึงอาคารท่ีมีความส าคญั
ทางประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่มากท่ีสุดในเมืองคลาเกนเฟิร์ต  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั ROKO HOF HOTEL / หรือ SANDWIRTH HOTEL**** หรือเทยีบเท่า   
 

วนัทีเ่จ็ด กราซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมืองมรดก
โลกของประเทศออสเตรีย ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากนครเวียนนา  ตวัเมืองตั้งอยูริ่มแม่น ้ า Mur เป็น
ศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบาโร๊ค อีกทั้ งยงัเป็นท่ีตั้ งของ 
มหาวิทยาลยักราซ มหาวทิยาลยัท่ีมีความเก่าแก่ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซไดรั้บการรับรองจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 น าท่านแวะถ่ายรูป พระราชวงั Eggenberg (Eggenberg 



 

 

 

Palace) พระราชวงัท่ีสร้างข้ึนในแบบบาโร๊ค ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองกราซ ถือวา่เป็นอีกพระราชวงัท่ีมี
การจดัสวนโดยรอบอยา่งสวยงาม โดยพระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กรวมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในมรดกโลกของเมืองกราซอีก
ดว้ย  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จากนั้นอิสระ
ให้ท่าน ชอ้ปป้ิงอยา่งอิสระในยา่นถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมนัง่จิบกาแฟตน้ต ารับแท ้
และชิมชดัเกอร์เคก้อนัเล่ืองช่ือของเวยีนนา พร้อมเลือกซ้ือสินคา้จากห้างสรรพสินคา้และร้านคา้มากมาย เชิญท่าน
เลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึกต่างๆ หรือสินคา้แบรนด์เนม
ต่างๆบนถนนสายน้ี 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวยีนนา (Vienna) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
20.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK1888 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง)  

สายการบินมีบริการอาหารวา่งระหวา่งเท่ียวบิน 
23.35 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
สายการบินมีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

 

ทวัร์แกรนด์ออสเตรีย 8 วนั 5 คืน (VIE//VIE) 
(**ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น**) 

ราคาทัวร์ 63,900 บาท  : 20-27 ก.ค. / 9-16 ส.ค. / 22-29 ก.ย./ 12-19 ต.ค. / 19-26 ต.ค.  
อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย.-ต.ค. 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 
เด็กอาย ุ7-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 62,900 
เด็กอาย ุ3-6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 59,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 16,900 
ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินผูใ้หญ่ ( ผูใ้หญ่ ) – Land only 
(ไม่รวมตัว๋  BKK-IST-VIE // VIE-IST-BKK ) 

45,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ (ข้ึนอยูก่บัอตัราการแลกเปล่ียน) 3,520 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2559) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วสเปน (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 กก.) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 



 

 

 

 ค่าภาษีในประเทศสเปน 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 ยโูร) 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศออสเตรีย (ประมาณ 3,520 บาท) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน



 

 

 

เดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 



 

 

 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใช้
เล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้าขนาด 3 ซม. จ านวน 2 รูป พืน้

ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาวเท่าน้ัน (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปห้ามเกนิ 6 เดือน...
สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 



 

 

 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง) 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของ

บญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า  
ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

************* Bank certificate และส าเนาสมุด/Statement ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 



 

 

 

ทวัร์แกรนด์ออสเตรีย 8 วนั 5 คืน (VIE//VIE) 
(**ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น**) 

ราคาทัวร์ 63,900 บาท  :    20-27 ก.ค.   9-16 ส.ค.  
  22-29 ก.ย.  12-19 ต.ค.   19-26 ต.ค. 
 

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 


