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วนัที1่ ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - สนามบนิเวยีนนา  

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 4 เคาน์เตอร ์D16-19 สายการ

บนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการ

เดนิทาง โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ,เชา่รถโคช้,จองโรงแรมทีพ่ัก,รา้นอาหาร 

ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมต่างๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์อันสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ,การล่าชา้

ของสายการบนิ,การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน),การนัดหยดุงาน,

การกอ่การจลาจล,ภัยธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อัน

เป็นผลท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอื ไมส่ามารถเดนิทางไปยังจุดหมาย

ปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร์ มีสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยน

โปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ 

เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้กีารตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ 

และหากมคีา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากในรายการทัวร ์หัวหนา้

ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัที2่ เวยีนนา (ออสเตรยี) - กราซ - คลาเกนเฟิรต์   

01.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยการบนิไทยเทีย่วบนิที ่ TG936  

07.00 น. คณะถงึสนามบนิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี หลังผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมืองและสัมภาระแลว้ รถโคช้รอรับคณะเดินทางสู่เมืองกราซ 

(Graz) เมอืงศนูยก์ลางประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 2 

ของประเทศออสเตรยี และยังเป็นเมอืงหลวงของรัฐสตเิรยีอกีดว้ย ในปี 

1999 องคก์ารยูเนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และไดรั้บเลือก

จากสหภาพยุโรปใหเ้ป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมยุโรปในปี 2003 

เทีย่วชมตัวเมอืงเกา่กราซ ทีเ่คยเป็นป้อมปราการและปราสาทมาตัง้แต่

สมัยโบราณ น าท่านน่ังรถรางขึน้สู่เนินเขาเพื่อชมทิวทัศน์ของเมือง

โดยรอบ และพลาดไมไ่ดก้บัหอนาฬกิา Uhrturm ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงเกา่ตัง้ตระหงา่นอยู ่

(207 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   Chinese 

บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มอืงคลาเกนเฟิรต์ หรอื คลาเกนฟรูท์ (Klagenfurt)  เมอืง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อ เสียงและยังเ ป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย 

(Carinthia) เป็นรัฐทางใตส้ดุของประเทศออสเตรยี ผ่านชมลันดเ์ฮาส ์

(136 ก.ม.) 
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(Landhaus) อกีหนึง่อาคารทีม่คีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตร ์ทีม่ี

ความเกา่แก่มากทีสุ่ด และยังมทีะเลสาบทีง่ดงามคอื ทะเลสาบเวอร์

เทอร์เซ ทะเลสาบอัลไพน์ ถูกลอ้มรอบไปดว้ยป่าไมห้นาแน่น น ้าใน

ทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่นและมีความโปร่งใสมาก จึงท าใหม้ี

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาเยอืนทะเลสาบในชว่งฤดรูอ้นเป็นจ านวนมาก จัตุรัส

เมอืงเกา่ซึง่เป็นทีต่ัง้ของเหล่าอาคารส าคัญๆทีส่รา้งขึน้ในสไตลเ์รอเน

สซอง อย่าพลาดไปชมความงดงามของ ลานน ้ าพุมังกรลินท์วูร์ม 

(Lindworm Fountain) ถูกสรา้งขึน้ในปี 1593 ปัจจุบันเป็นอกีหนึง่จุด

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมากแหง่หนึง่ของเมอืง 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก HOTEL SANDWIRTH หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.sandwirth.at 

วนัที3่ คลาเกนเฟิรต์ - ลบูลยิานา (สโลเวเนยี) - ถ า้โพสทอยนา่ - 

ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด - เบลด  

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูก่รงุลบูลยิานา (Ljubljana) เมอืงหลวงทีส่วยงาม

ของสโลเวเนยี น าทา่นเขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงเพรเซเรน ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ี

ความส าคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปั้นของฟ

รานซ ์เพรเซเรน กวทีีม่ชี ือ่เสยีงของสโลวเีนีย เป็นสัญลักษณ์ความรัก

ชาตแิละเสรีภาพ ใกลจ้ัตุรัสเป็นโบสถ์ในนกิายฟรานเซสกัน ศลิปะใน

แบบอารต์นูโว 

(85 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   Local 

บา่ย หลังอาหาร น าชมถ ้าโพสทอยน่า ถ ้านี้เปิดใหบ้รกิารมากว่า 188 ปี และ

มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ลา้นคน เป็นถ ้าที่สวยที่สุดในยุโรป 

ภายในถ ้าเชือ่มต่อถงึกันเป็นระยะทางกว่า 20 กโิลเมตร เขา้ชมภายใน

ถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้าทีเ่ปิดใหบ้รกิารในปี 1884 อณุหภมูภิายในถ ้า

โดยเฉลีย่ 8-10 องศาเซลเซยีส ชมสว่นทีใ่หญ่ทีส่ดุภายในถ ้าทีเ่รยีกว่า 

Classic Karst ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิยอ้ยหลากหลายแบบและสสีัน

สวยงามสุดพรรณนา มหีอ้งต่างๆ ภายในถ ้ามากมายลดหลั่นเป็นชัน้ๆ 

ราวกบัเนรมติ 

(53 ก.ม.) 

 

15.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงเบลด (Bled) เมอืงตากอากาศตัง้อยูร่มิทะเลสาบและรมิ

เทอืกเขาแอลป์จูเลยีน เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดในประเทศ

(103 ก.ม.) 
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สโลเวเนยี และไดรั้บการขนานนามวา่เป็นไขม่กุแหง่เทอืกเขาแอลป์  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก PARK HOTEL BLED หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelparkbled.com 

วนัที4่ เบลด - กอรต์นีาดมัเปซโซ (อติาล)ี - ทะเลสาบมซูิรนิา่ – 

ทะเลสาบ    เบรยีส - เทอืกเขาโดโลไมท ์

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เดนิทางสู่เมอืงกอร์ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตัง้อยู่ใน

แควน้เวเนโต จังหวัดเบลลูโน ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีโอบ

ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาโดโลไมท ์(Dolomites Mountains) ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตัวอยูใ่นเขตอติาลตีอนเหนือ เทอืกเขา

โดโลไมท์ ไดช้ื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ  ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า มี

ทัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งของนักท่องเทีย่วที่

ไม่ควรพลาด ทัง้ในชว่งฤดูหนาว ทีม่สีกรีสีอรท์เปิดตอ้นรับนักสก ีและ

ในฤดรูอ้น ทีน่ีย่งัมทีุง่หญา้ทีม่ดีอกไมส้วยตลอดชว่งเทอืกเขา  

 

(237 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เดนิทางสูท่ะเลสาบมซิรูน่ิา (Lake Misurina) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดื

ขนาดใหญ่ น ้าใสราวกระจก ในฤดูหนาวน ้าในทะเลสาปจะกลายเป็น

น ้าแข็ง เดนิทางต่อเพือ่แวะชม ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) 

ไขม่กุเม็ดงามแห่งโดโลไมท์ ทะเลสาบน ้าสฟ้ีาเขยีวมอีกีชือ่ว่า Prager 

Wildsee ซึง่องคก์รยเูนสโกจัดใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิตดิอนัดับ

ทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่โบลซาโน เป็นเมอืง

หลวงของภมูภิาคไทโรลใต ้South Tyrol  

(90 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก HOTEL GRUNER BAUM BRIXEN หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.gruenerbaum.it 

วนัที5่ เซนตม์กัดาเลนา – น ัง่กระเชา้ Cable Car สูเ่นนิเขา Alpe Di 

Suise – โบลซาโน - เทอืกเขาโดโลไมท ์

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.hotelparkbled.com/
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09.00 น. น าทา่นน่ังกระเชา้ Cable Car ขึน้สูเ่นนิเขา Alpe Di Siusi ชมววิทวิทัศน์

บนทุ่งหญา้ราบเลียบบนภูเขา ที่ไดข้ ึน้ชือ่ว่ากวา้งใหญ่ที่สุดในยุโรป 

ทา่นจะไดส้มัผัสความงดงามอันมหัศจรรยข์องเทอืกเขาโดโลไมท ์จาก

มุมสูงรอบดา้น ชมทัศนียภาพอันยิง่ใหญ่ของหุบเขา โดยมเีทือกเขา 

Sasolungo Mountain Range ทีม่รีูปทรงแหลมชันเป็นจุดเด่น มี

เสน้ทางเดนิลัดเลาะสูจุ่ดชมววิใหท้่านไดเ้ลอืกเก็บภาพสวยๆ กอ่นกลับ

สูด่า้นลา่ง 

หมายเหต ุกระเชา้ Cable Car จะปิดท าการในชว่งทีล่มแรงหรอืมฝีนตก

จะหยดุวิง่ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยอืนเป็นส าคัญ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เดนิทางสู ่Saint Maddalena หมูบ่า้นเล็กๆ ทีแ่ทรกตัวอยุใ่นหุบเขาสว่น

หนึง่ของอทุยานแห่งชาต ิPuez-Odle  โดยมชีือ่เสยีงจากทวิทัศน์หุบ

เขาซึง่ไดช้ือ่วา่งดงามทีส่ดุในแควน้ทโิรลใต ้มจีุดชมววิทีม่องเห็น Odle 

Group หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกว่า Geisler Group ซึง่เป็นกลุ่มยอดเขา

แหลมเหมอืนฟันฉลาม เป็นทีนั่กเดนิทางตอ้งมาเยอืนมยีอดเขาหลักคอื 

Sass Rigais และ Furchetta ทัง้สองยอดสงู 3025 เมตรเทา่กนั 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่ัก HOTEL GRUNER BAUM BRIXEN หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.gruenerbaum.it 

วนัที6่ โบลซาโน - อนิสบรคู (ออสเตรยี) - น ัง่รถไฟฟ้า Nordkette 

Cable Car ขึน้สูส่ถาน ีSeegrube – เทีย่วชมเมอืงเกา่ -ชอ้ปป้ิง 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงอนิสบรูค จนขา้มพรมแดนทีเ่มอืงเบรนเนอร ์

และสะพานยโุรปทีท่อดตัวขา้มหุบเหวถงึ 190 เมตร สูอ่นิสบรูค เมอืงที่

ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยังเป็นแหล่งสกีของยุโรปใน

เทอืกเขาแอลป์ และยังไดรั้บเกยีรตใินการเป็นเจา้ภาพแข่งขันกฬีาฤดู

หนาวถงึ 2 ครัง้  

(84 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
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บา่ย น าทา่นน่ังรถไฟฟ้าสดุล ้า Nordkette Cable Car เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่

ปี 1928 ซึง่ไดผ้่านการปรับปรุงมาหลายต่อหลายครัง้ รวมถงึการแปลง

โฉมครัง้ล่าสุดใหดู้ทันสมัย ตัวอาคารมรีูปร่างโคง้มนโดดเด่นสวยงาม 

ออกแบบโดยสถาปนิกนายซาฮาฮาดิก พาท่านขึ้นกระเชา้สู่สถาน ี

Seegrube บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 1,905 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล ใหท้่านไดช้มววิเมอืงโดยรอบของเมอืงอนิสบรูค และใน

วันทีอ่ากาศสดใส คณุจะไดเ้ห็นววิไกลถงึชายแดนอติาล ี

 

 เที่ยวชมเมืองอนิสบรูค ที่ไดรั้บการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งใน

เทอืกเขาแอลป์ แมแ้ต่ราชส านักของราชวงศฮ์ัปสบูรก์ทีย่ ิง่ใหญ่ ยังคง

สรา้งทีพ่ านักไว ้เสน่หข์องเมอืงอยู่ทีอ่าคารหลังคาทองค า (Goldness 

Dachl) ทีส่รา้งขึน้ดว้ยความประณีตละเอยีดออ่นและมอีายเุก่าแก่กว่า 

500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ประทับใจกับเฮลบลงิเฮา้ส ์

(Helblinghaus) ตกึสมยัโกธคิตอนปลายทีม่กีารเพิม่ศลิปะแบบโรโคโค

เขา้ไปในศตวรรษที่ 18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิง่ขึน้ โรงแรม

โกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตัง้แต ่ค.ศ.ที ่16 เป็นโรงแรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของเมอืง, วังฮอฟบรูก ์(Hofburg) ทีแ่ปรพระราชฐานในชว่งฤดูหนาว, 

ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถูกสรา้งขึ้นใน ค.ศ. 1563 และ

สวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามร่มรืน่และงดงามไปดว้ยไมด้อก

นานาพันธุ ์หลังจากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL GRAUER BAR หรอืเทยีบเทา่ในระดับ

เดยีวกนั  

www.grauer-baer.at  

วนัที7่ อนิสบรคู - ครสิตลัเวลิด์ - เมอืงคทิสบ์เูฮล  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเขา้ชมครสิตัลเวลิด ์ซึง่ในเดอืนพฤษภาคม 2015 ครสิตัลเวลิด์

ของสวารอฟสกไีดเ้ปิดโฉมมหัศจรรยค์วามงามยุคปรับปรุงใหม่ หอ้ง

อัศจรรยม์กีารปรับปรุงเพื่อเพิม่ประกายสุกใส โดยทีห่า้หอ้งไดรั้บการ

ออกแบบใหม่หมด พรอ้มทัง้ขยายพืน้ทีไ่ปดา้นนอกใหค้รอบคลุมสวน

สวย อนัมบีรเิวณกวา้งขวางทีแ่สนอบอุน่ดว้ยประกายแวววาวของครสิตัล 

เชญิปล่อยใจของคุณใหเ้คลิบเคลิ้มไปกับแสงระยิบระยับจากเมฆ

ครสิตัล และสนุกสนานกบัประสบการณ์การเลน่และการปีนป่ายทีก่ระตุน้

ทกุประสาทสมัผัสภายในพืน้ทีร่ะดับตา่ง ๆ ของหอคอยแสนสนุก ภายใน
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รา้น Swarovski Kristallwelten Store ทีก่วา้งขวางและเต็มไปดว้ย

ความระยบิระยบั คณุจะไดพ้บกลุม่ผลติภณัฑค์รบทกุชนดิ ตัง้แต่อัญมณี

และเครื่องประดับ จนถงึประตมิากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI 

OPTIK 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงคทิส์บูเฮล (Kitzbühel) ซึง่เป็นเมอืงแห่งภูเขาของ

แควน้ทโิรล ในประเทศออสเตรีย ในช่วงฤดูหนาวเมอืงนี้เป็นอกีหนึ่ง

จุดหมายปลายทางของผูท้ี่รักในการเล่นสกีนิยมมาพัก และเป็น

ศูนยก์ลางกฬีาฤดูหนาว เป็นแมเ่หล็กดงึดูดผูค้น จากทั่วทุกมมุโลกให ้

มาเลน่สกทีีค่ทิซบ์อืเฮลิ และทีน่ีย่งัมกีารแขง่ขนัสกจีัม้ทกุปีอกีดว้ย 

(91 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก HOTEL ZUR TENNE หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotelzurtenne.com 

วนัที8่ คทิสบ์เูฮล – ซาลซบ์รูก์ – เทีย่วชมเมอืง - ฮลัลส์ตทัท ์- ทะเลสาบ

เซนตว์ลูฟ์กงั  

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เดนิทางต่อสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ เมอืงเกา่ของออสเตรยีทีม่ปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานอยา่งมาก โดยมนัตัง้อยูร่มิเแมน่ ้าซาลซอ์ัคทีเ่เสนจะงดงาม เเว

ดลอ้มไปดว้ยขุนเขาทีเ่เสนจะสวยงามของออสเตรยี รวมทัง้เป็นเเหล่ง

ก าเนดิของศลิปินมากมาย เเละทีส่ าคัญนัน้เมอืงแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงจากการ

ใชส้ถานที่ต่างๆของเมอืงในการถ่ายท าภาพยนตร์ชือ่กอ้งโลก “เดอะ

ซาวด์ออฟมวิสคิ” เมอืงที่แสนโรแมนตกิ ที่มทีะเลสาบ และภูเขาเป็น

ฉากสวย ในปีทีผ่่านมาชาวออสเตรยีนเฉลมิฉลองครบรอบ 250 ปีของ

คตีกวเีอกโมสารต์ ชมวหิารซาลซบ์รูก์ ทีม่คีวามเกา่เเกง่ดงามอยา่งมาก 

จัตรัุสโมสารท์ ทีม่อีาคารหลากหลายตัง้อยู ่โดยมวีังResidenz ซึง่เหล่า

ผูค้รอบครองซาลซบ์รูก์เคยพักอาศัยเป็นเวลาต่อเนื่องกันอยา่งยาวนาน 

รา้นคา้มากมายที่ถนน Getreidegasse รวมทัง้มาเยีย่มชมบา้นของ

ศลิปินชือ่ดังอยา่งโมสารท์ อกีดว้ย 

(84 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  

บา่ย เดนิทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 

4,500 ปี เดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขา

และป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมน

(72 ก.ม.) 
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ตกิที่สุดในภูมภิาค Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย 

และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุก

แห่งออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลก UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพยีงเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝัน 

อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเล่นชมเมือง อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเล่น

ชมเมอืงฮลัสตัท 

 

 เดนิทางสูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกทูทีม่ทีะเลสาบเซนตว์ูลฟ์กังเป็นเสน่ห์

อนัน่าตดิตรงึ 

(37 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก SCALARIA HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.scalaria.com 

วนัที9่ เซนตว์ลูฟ์กงั - เวยีนนา - พระราชวงัเชงิบรนุน ์- ชอ้ปป้ิง  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. พาคณะออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา นครหลวงแห่งดนตร ีเมอืงหลวงอัน

เกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 1,000 ปี ศนูยก์ลางอ านาจของจักรวรรดอิอสโตร-ฮัง

กาเรยีน   

(285 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  

บา่ย น าเขา้ชมความงามของพระราชวังเชงิบรุนน์ พระราชวังอันยิง่ใหญ่ทีถู่ก

สรา้งขึน้ใหม้คีวามงดงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายส ์เขา้ชมภายในกว่า 

20 หอ้งทีจ่ัดแสดงไวอ้ยา่งน่าชม ผ่านหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้ง

แกลลอรี ่หอ้งรับรอง (Great Hall) สิง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่

แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ หลังจากนัน้น าท่านเขา้สู่รงิสตราเซ ่ถนนสายวง

แหวนทีร่ายลอ้มไปดว้ยสถานทีส่ าคัญ อาท ิโรงละครโอเปร่าทีเ่ก่าแก ่

และยงัมกีารจัดแสดงคอนเสริต์และโอเปร่าตลอดปี พระราชวังฮอฟบรูก์

อนัยิง่ใหญ ่ซึง่ในปัจจบุนัเป็นทีท่ าการส าคัญของรัฐ ใกลก้นัเป็นโรงเรยีน

สอนขีม่า้แบบสเปน แลว้ผา่นไปชมอาคารรัฐสภา ซติีฮ้อลล ์กอ่นจะขา้ม

แมน่ ้าดานูบสูเ่ขตเมอืงใหม ่อนัเป็นทีต่ัง้ขององคก์ารสหประชาชาตแิห่ง

ที่สองของยุโรป ใหท้่านไดช้มสายแม่น ้ าดานูบใหม่และเก่า ที่มี

ความส าคัญตอ่หลายประเทศในยโุรป จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงใน

ย่านถนนคนเดนิคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มนัีกท่องเที่ยวนิยมในการน่ังจบิ

กาแฟตน้ต ารับแท ้และซคัเกอรเ์คก้ทีม่ชี ือ่เสยีงของเวยีนนา 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 



Page 9 of 17 

 

 

 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON BLU PARK ROYAL หรอืเทยีบเท่า

ในระดับเดยีวกนั 

www.radissonhotels.com 

วนัที1่0 เวยีนนา - เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงเวยีนนา เพือ่ท า Tax Refund แลว้

เตรยีมตัวบนิสูก่รงุเทพ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG937  

วนัที1่1 คณะเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  

05.20 น. สายการบนิไทย น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั  โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

USED 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

6-16 เมษายน 63 

13-23 เมษายน 63 
107107,,000000..--  9966,,000000..--  9911,,000000..--  1177,,550000..--  1133,,000000..--  

--1818,,000000..--  

--1313,,000000..--  

29 เม.ย.- 9 พ.ค. 63 

6 – 15 พ.ค. 63 

10-20 มถินุายน 63 

110022,,000000..--  9292,,000000..--  8787,,000000..--  1177,,550000..--  1133,,000000..--  
--1818,,000000..--  

--1313,,000000..--  

คา่ทัวรร์วม :  

  ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 04 

พฤศจกิายน 2562 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุมาตรฐานรถโคช้ของยโุรป 

 คา่เขา้ชมถ ้าโพสทอยน่า / คา่ลอ่งเรอืทะเลนสาบเบลด / กระเชา้ Cable Car ขึน้สูเ่นนิเขา 

Alpe Di Siusi / คา่รถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / ค่าเขา้ชมครสิตัลเวลิด์ / ค่าเขา้ชม

พระราชวังเชงิบรนุน ์

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละ

ประเทศ  

ในกรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้

เพือ่ความเหมาะสม 
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 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรยี (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP 

TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหต ุ

ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า

รักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาทรวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจาก

กลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิ

จากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม ส่วน

กระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม 

และสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิ

ภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่า

ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้

ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว 

ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel 

Agent ใกลบ้า้นหรอืทีท่่านรูจั้กและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดูแลท่านดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมี

ประสทิธภิาพ เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 

30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะ

เป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วันก่อนการ

เดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนที่เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation)  
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เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี ้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, 

เสยีงดัง พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่ง

ทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับให ้

หัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะ

ทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิ

วนักอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 90% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้

วนักอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ให ้

น ามาหักจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้

ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วจะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดง

หลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี ้

2.1  คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3  คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและ

มคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 

วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 
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 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวัน

เดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณี

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณา

ตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นที่

ทา่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance 

ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอร์

ไลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax 

YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที ่11 พฤษภาคม 2560 การเปลีย่นแปลง

ของสายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับ

พัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับ

พัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอื

เตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละ

โรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 

เตยีง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกัน
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ตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้ง

แต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่

กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง 

Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ 

Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้

ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล

ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน 

เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจาก

เจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่น

มกีระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าว

ไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / 

ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 

กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ 

โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีก

คา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 

กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 

56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 
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 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บน

พาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และ

สัมภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบ

ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบ

ใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ 

จะมีขอ้ก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้

เนือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแล

เป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศออสเตรยี ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศออสเตรยีผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่

ประเทศออสเตรยี)  อาคารสลีมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกลส้ถานรีถไฟฟ้าศาลาแดง) 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีี

ซา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน

และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส

, หยา่  

 ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายเุกนิ 20 ปีบรบิรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็น

นักเรยีน/นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว 



Page 15 of 17 

 

 

 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนงัสอืรบัรองการท างานทีย่ ืน่ในแตล่ะประเทศ 

ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นการไปยืน่วซีา่ในแตล่ะประเทศ)   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์ และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 1 

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวั มอีายไุมเ่กนิ 15 

วนัจากวนัยืน่ค ารอ้งวซีา่ พรอ้มส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิลา่สดุไมเ่กนิ 7 วนั โดยไมม่ี

ขอ้ยกเวน้ใดๆท ัง้ส ิน้  ทัง้นีค้วรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ให ้

เห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีที่

เดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัว

ดว้ย ***สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 

1–6แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมา

ท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ี หนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้ม

ส าเนาบตัรนักเรยีน/นักศกึษา   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ทีว่า่การ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่ง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ กต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี

ซา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

   ดังนัน้ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 คา้บาทตอ่ลกู 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้  ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/

กรณีลูกคา้ (ยกเวน้คา่วซีา่) บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและงสญูหายหรอืซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทา หรอื/

ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


