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วนัแรก ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - สนามบนิเวยีนนา เสาร ์

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 4 เคาน์เตอร ์D16-19 สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอนิ จากนัน้เชญิรอ 

ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรยีมการเดนิทางของคณะทัวร ์15 วันกอ่นการเดนิทาง โดย

ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองโรงแรมทีพ่ัก, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานทีเ่ขา้

ชมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์อัน

สดุวสิัย อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ,การล่าชา้ของสายการบนิ,การพลาดเทีย่วบนิ 

(ขึน้เครือ่งไมท่ัน),การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล,ภยัธรรมชาต ิรวมถงึการถูก

ปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเป็นผลท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรอื ไมส่ามารถเดนิทาง

ไปยังจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะ

ทางบรษัิทฯ ไดม้ีการตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ และหากมี

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่าน

ทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัทีส่อง เวยีนนา (ออสเตรยี) - กราซ - คลาเกนเฟิรต์  อาทติย ์

01.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG936  

07.00 น. คณะถงึสนามบนิกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และสัมภาระแลว้ รถโคช้รอรับคณะเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมือง

ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ออสเตรีย และยังเป็นเมอืงหลวงของรัฐสตเิรียอกีดว้ย ในปี 1999 องค์การ

ยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และไดรั้บเลอืกจากสหภาพยโุรปใหเ้ป็น

เมอืงหลวงทางวัฒนธรรมยโุรปในปี 2003 น าคณะเทีย่วชมตัวเมอืงเกา่กราซ ที่

เคยเป็นป้อมปราการและปราสาทมาตัง้แต่สมัยโบราณ น าท่านน่ังรถรางขึน้สู่

เนินเขาเพื่อชมทวิทัศน์ของเมืองโดยรอบ และพลาดไม่ไดก้ับหอนาฬิกา 

Uhrturm ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเกา่ตัง้ตระหงา่อยู ่

(205 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 

บา่ย น าคณะออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคลาเกนเฟิรต์ หรอื คลาเกนฟรูท์ (Klagenfurt) 

เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและยงัเป็นเมอืงหลวงของรัฐคารนิเทยี (Carinthia) 

เป็นรัฐทางใตส้ดุของประเทศออสเตรยี ในปี 2008 เมอืงคลาเกนเฟิรต์เคยเป็น

หนึง่ในแปดเมอืงเจา้ภาพการจัดแขง่ขันฟตุบอลชงิแชมป์ยโุรปอกีดว้ย อกีทัง้

ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 6 ของประเทศอกีดว้ย น าคณะเทีย่วชมเมอืงสวย

(136 ก.ม.) 
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รมิทะเลสาบเวอรเ์ทอรเ์ซ (Worthersee) ทะเลสาบอลัไพนท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ

ของยุโรป เทีย่วชมในจตุรัสเมอืงเก่า ซึง่เป็นทีต่ัง้ของเหล่าอาคารส าคัญๆ ที่

สรา้งขึน้ในสไตล์เรอเนสซอง และไม่พลาดในการไปชมความงามของ ลาน

น ้าพมุงักรลนิทว์รูม์ (Lindworm Fountain) สรา้งขึน้ในปี 1593 ปัจจบุนัถอืเป็น

อกีหนึง่แลนดม์ารค์ของเมอืงนี้ แลว้ผ่านชม ลันดเ์ฮาส ์(Landhaus) อกีหนึง่

อาคารที่มคีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตร์ เป็นอาคารที่เก่าแก่ทีสุดของ

เมือง ภายในอาคารไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยภาพวาดปูนเปียก 

ปัจจบุนัเป็นทีน่ั่งของสภาพแหง่รัฐคารนิเทยี 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก KUNSTHOTEL FUCHSPALAST ST.VEIT AN DER 

GLAN 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hotel-fuchspalast.at 

วนัทีส่าม คลาเกนเฟิรต์ - กอรต์นีาดมัเปซโซ (อติาล)ี - เทอืกเขาโดโลไมท ์- น ัง่

กระเชา้ Cable Car สูเ่นนิเขา Alpe Di Suise 

จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงกอรต์นีาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตัง้อยู่

ในแควน้เวเนโต จังหวัดเบลลูโน ทางตอนเหนือของประเทศอติาลี กอร์ตี

นาดัมเปซโซ เป็นเมอืงทีอ่ยูก่ลางหุบเขาอัมเปซโซ โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา

โดโลไมท ์จงึเป็นทีน่ยิมมาพักผอ่นของนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการเลน่สก ีและ

ครัง้หนึง่เมอืงนีเ้คยเป็นสถานทีจ่ัดงานโอลมิปิกฤดหูนาวเมือ่ปี 1956  

(239 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย หลังอาหาร น าคณะเดินทางต่อสู่บริเวณเทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomites 

Mountains) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตัวอยู่ในเขตอติาลี

ตอนเหนือ เทอืกเขาโดโลไมท์ ไดช้ือ่ว่าเป็นแนวเขาทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า มี

ทัศนยีภาพงดงาม จัดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งของนักท่องเทีย่วทีไ่มค่วร

พลาด ทัง้ในชว่งฤดหูนาวทีม่สีกรีสีอรท์เปิดตอ้นรับนักสก ีและในฤดูรอ้นทีน่ี่ยัง

มทีุง่หญา้ทีม่ดีอกไมส้วยตลอดชว่งเทอืกเขา จากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้ Cable 

Car ขึน้สูเ่นนิเขา Alpe Di Siusi น าทา่นชมววิทวิทัศน์บนทุ่งหญา้ราบเลยีบบน

ภเูขา ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่ากวา้งใหญ่ทีส่ดุในยุโรป ท่านจะไดส้ัมผัสความงดงามอัน

มหัศจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบดา้น ชมทัศนียภาพอัน

ยิง่ใหญข่องหุบเขา โดยมเีทอืกเขา Sasolungo Mountain Range ทีม่รีูปทรง

แหลมชนัเป็นจดุเดน่ มเีสน้ทางเดนิลัดเลาะสูจ่ดุชมววิใหท้า่นไดเ้ลอืกเก็บภาพ
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สวยๆ กอ่นกลับสูด่า้นลา่ง 

หมายเหต ุกระเชา้ Cable Car จะปิดท าการในชว่งทีล่มแรงหรอืมฝีนตกจะหยดุ

วิง่ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยอืนเป็นส าคัญ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก Hotel Alpenflora in Castelrotto 4* หรอืเทยีบเท่า

ในระดับเดยีวกนั 

https://www.hotel-

castelrotto.com 

วนัทีส่ ี ่ เทอืกเขาโดโลไมท ์- อนิสบรูค (ออสเตรยี) - น ัง่รถไฟฟ้า Nordkette 

Cable Car ขึน้สูส่ถาน ีSeegrube - เทีย่วชมเมอืงเกา่ 

องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงอนิสบรูค จนขา้มพรมแดนทีเ่มอืงเบรนเนอร ์และ

สะพานยโุรปทีท่อดตัวขา้มหบุเหวถงึ 190 เมตร สูอ่นิสบรคู เมอืงทีล่อ้มรอบไป

ดว้ยเทอืกเขาแอลป์ อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่สกขีองยโุรปในเทอืกเขาแอลป์ และยงั

ไดรั้บเกยีรตใินการเป็นเจา้ภาพแขง่ขนักฬีาฤดหูนาวถงึ 2 ครัง้ จากนัน้เดนิทาง

ตอ่สูใ่จกลางเมอืงอนิสบรคู เพือ่น่ังรถไฟฟ้าสดุล ้า Nordkette Cable Car เปิด

ใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1928 ซึง่ไดผ้า่นการปรับปรงุมาหลายตอ่หลายครัง้ รวมถงึ

การแปลงโฉมครัง้ลา่สดุใหด้ทูันสมยั ตัวอาคารมรีปูรา่งโคง้มนโดดเดน่สวยงาม 

ออกแบบโดยสถาปนกินายซาฮา ฮาดกิ พาท่านขึน้กระเชา้สูส่ถานี Seegrube 

บนเทอืกเขาแอลป์ ทีร่ะดับความสงู 1,905 เมตรจากระดับน ้าทะเล ใหท้่านได ้

ชมววิเมอืงโดยรอบของเมอืงอนิสบรูค และในวันทีอ่ากาศสดใส คุณจะไดเ้ห็น

ววิไกลถงึชายแดนอติาล ี 

(180 ก.ม.) 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเทอืกเขา Local 

บา่ย น าคณะเที่ยวชมเมอืงอนิสบรูค ทีไ่ดรั้บการกล่าวขานว่างดงามเมอืงหนึ่งใน

เทอืกเขาแอลป์ แมแ้ต่ราชส านักของราชวงศฮ์ัปสบูรก์ทีย่ ิง่ใหญ่ ยังคงสรา้งที่

พ านักไว ้เสน่หข์องเมอืงอยู่ทีอ่าคารหลังคาทองค า (Goldness Dachl) ที่

สรา้งขึ้นดว้ยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า  500 ปี จน

กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ประทับใจกับเฮลบลงิเฮา้ส ์(Helblinghaus) 

ตกึสมยัโกธคิตอนปลายทีม่กีารเพิม่ศลิปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที ่18 

ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิง่ขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร์ สรา้งตัง้แต ่

ค.ศ.ที ่16 เป็นโรงแรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง, วังฮอฟบรูก ์(Hofburg) ทีแ่ปร

พระราชฐานในชว่งฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ทีถู่กสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 

1563 และสวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามร่มรืน่และงดงามไปดว้ยไม ้

ดอกนานาพันธุ ์
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19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL NEUE POST 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotel-neue-post.at 

วนัทีห่า้ อนิสบรคู - วตัเทน่ - ครสิตลัเวลิด์ - เมอืงคทิสบ์เูฮล พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเขา้ชมครสิตัลเวลิด ์อันเกดิจากแนวคดิสะทอ้นถงึความยิง่ใหญ่งดงาม

และแพรวพราว ผนังครสิตัลทีท่อดยาวจะน าท่านเขา้สู่หอ้งจัดแสดง ครสิตัล

เวลิด ์จดุเริม่ตน้การเขา้สูห่อ้งสมบตัยิกัษ์และหอ้งบทกวใีนอากาศ เมือ่เดนิขา้ม

สะพานไปยงัหอ้งการเปลีย่นแปรรปูลักษณ์และหอ้งเครอืขา่ยโลก ผา่นมติเิขา้สู่

ป่าครสิตัล ลว้นแตอ่อกแบบโดยศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงในยคุนีค้วรค่าแกก่ารเขา้ชม 

เชญิท่านเลอืกซือ้เครือ่งแกว้เจยีระไนชัน้ดขีอง Swarovski ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด

ในออสเตรยีและไดรั้บการยกยอ่งไปทั่วโลก  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย หลังอาหารพาคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงคทิสบ์เูฮล (Kitzbühel) ซึง่เป็นเมอืง

แหง่ภเูขาของแควน้ทโิรล ในประเทศออสเตรยี ในชว่งฤดูหนาวเมอืงนี้เป็นอกี

หนึง่จุดหมายปลายทางของผูท้ี่รักในการเล่นสกนียิมมาพัก และที่นี่ยังมกีาร

แขง่ขนัสกจีัม้ทกุปีอกีดว้ย  

(77.40 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hotel - Zur Tenne 4* หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั https://www.hotelzurtenne.

com 

วนัทีห่ก คทิสบ์ูเฮล - ฮลัลส์ตทัท ์- เหมอืงเกลอืโบราณ - Skywalk - ภูมภิาค

ซาลสซ์มัเมอกทู - ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั  

พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตัท (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 

ปี เดนิเทีย่วชมเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจี

สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดในภูมภิาค 

Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 

แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดก

โลก UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่

ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเลน่ชมเมอืง  

(147 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย หลังอาหารพาคณะชม เหมอืงเกลอืโบราณ (Salzwelten) ทีม่อีายุมากกว่า 

7,000 ปี โดยการขึน้กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ไปยังเหมอืงเกลอืทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่ี

 

http://www.sheratonzagreb.com/
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ความสูงกว่าระดับน ้าทะเล ประมาณ 838 เมตร หรอืใชเ้วลาในการเดนิทาง

เพยีงแค ่3 นาทเีทา่นัน้ **ส าหรับการเทีย่วชมในเหมอืงเกลอืนัน้ นักทอ่งเทีย่ว

สามารถเทีย่วชมไดใ้นชว่งระหว่างเดอืนเมษายน-เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี 

ส าหรับกรุ๊ปเดอืนธันวาคม ไมร่วมคา่เขา้เหมอืงเกลอื และ Sky Walker** 

และทีน่ี่ท่านสามารถทา้ทายความสงู ดว้ยการยนืชมทวิทัศน์เมอืงจากมมุสงูที่

จดุ Skywalk จนไดเ้วลาเดนิอนัสมควร พาคณะเดนิทางสูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอ

กทู ทีม่ทีะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่หอ์นัน่าตดิตรงึ 

 

 

 

(38.20 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 

www.scalaria.com 

วนัทีเ่จ็ด เซนตว์ลูฟ์กงั - เวยีนนา - พระราชวงัเชงิบรนุน ์- ชอ้ปป้ิง ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. พาคณะออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา นครหลวงแห่งดนตร ีเมอืงหลวงอันเกา่แก่

ทีม่อีายกุวา่ 1,000 ปี ศนูยก์ลางอ านาจของจักรวรรดอิอสโตร-ฮงักาเรยีน  

(280 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  

บา่ย น าเขา้ชมความงามของพระราชวังเชงิบรุนน์ พระราชวังอันยิง่ใหญ่ทีถู่กสรา้ง

ขึน้ใหม้คีวามงดงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายส ์เขา้ชมภายในกว่า 20 หอ้งที่

จัดแสดงไวอ้ย่างน่าชม ผ่านหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี่ หอ้ง

รับรอง (Great Hall) สิง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ 

หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูร่งิสตราเซ ่ถนนสายวงแหวนทีร่ายลอ้มไปดว้ยสถานที่

ส าคัญ อาท ิโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมกีารจัดแสดงคอนเสริ์ตและ

โอเปร่าตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรกอ์ันยิง่ ใหญ่ ซึง่ในปัจจุบันเป็นที่ท าการ

ส าคัญของรัฐ ใกลก้ันเป็นโรงเรยีนสอนขีม่า้แบบสเปน แลว้ผ่านไปชมอาคาร

รัฐสภา ซติี้ฮอลล์ ก่อนจะขา้มแม่น ้าดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นที่ตัง้ของ

องคก์ารสหประชาชาตแิหง่ทีส่องของยโุรป ใหท้า่นไดช้มสายแมน่ ้าดานูบใหม่

และเกา่ ทีม่คีวามส าคัญตอ่หลายประเทศในยโุรป จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ป

ป้ิงในย่านถนนคนเดนิคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการน่ังจิบ

กาแฟตน้ต ารับแท ้และซคัเกอรเ์คก้ทีม่ชี ือ่เสยีงของเวยีนนา 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก AUSTRIA TREND HOTEL SCHÖNBRUNN 4* หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

https://www.austria-

trend.at 

วนัทีแ่ปด เวยีนนา - เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เสาร ์

http://www.scalaria.com/
https://www.austria-trend.at/en/hotels/parkhotel-schoenbrunn
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08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงเวยีนนา เพือ่ท า Tax Refund แลว้เตรยีม

ตัวบนิสูก่รงุเทพ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG937  

วนัทีเ่กา้ คณะเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ อาทติย ์

05.20 น. สายการบนิไทย น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

15 - 23 ก.พ. 2563 
9900,,000000..--  8811,,000000..--  7722,,000000..--  1144,,550000..--  1100,,000000..--  

--2255,,000000..--  

--2211,,000000..--  7 - 15 ม.ีค. 2563 

**12 - 20 เม.ย. 2563 9922,,000000..--  8822,,000000..--  7744,,000000..--  1144,,550000..--  1100,,000000..--  
--2277,,000000..--  

--2233,,000000..--  

9 - 17 พ.ค. 2563 
9900,,000000..--  8811,,000000..--  7722,,000000..--  1144,,550000..--  1100,,000000..--  

--2255,,000000..--  

--2211,,000000..--  27 ม.ิย. - 5 ก.ค. 2563 

คา่ทัวรร์วม :   

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่7 พฤษภาคม 2562 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุมาตรฐานรถโคช้ของยโุรป 

 ค่ากระเชา้ Cable Car ขึน้สูเ่นนิเขา Alpe Di Siusi / ค่ารถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / ค่าเขา้ชม

ครสิตัลเวลิด ์/ คา่เขา้เหมอืงเกลอื และ Skywalk / คา่เขา้ชมพระราชวังเชงิบรนุน ์

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  

ในกรณีทีท่่านมขีอ้จ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพื่อ

ความเหมาะสม 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรยี (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสูญเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพ

ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 
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 คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่น

ความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และสามารถถอื

สมัภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)  

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ที่มรีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการ

นอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 
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1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนัก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนัก่อนวันที่

น าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหัก

จากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิ

น าเทีย่วจะเรยีกจากนักท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเทีย่ว

ทราบ ดังตอ่ไปนี ้

2.1  คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3  คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

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

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่

เสยีคา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทาง

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋ว

เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อร์

ไลน์  ขึน้อยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินั้น ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือ

ทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิม่ที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

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

ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัใน

แตล่ะประเทศ)  

 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 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน 

/ 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ

โรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องป รับอากาศเนื่อ งจากอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ

มลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่

เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันที่

คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุว ้

ในเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีาร

ลา่ชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าว

ได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณา

สอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
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  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ

ใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลด

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ

มคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 

นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่า

กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของ

คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 

5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศออสเตรยี ใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศออสเตรยีผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศ
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ออสเตรยี)  อาคารสลีมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกลส้ถานรีถไฟฟ้าศาลาแดง) 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายุไม่เกนิ 6 เดือนและ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

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

 ส าเนาสูตบิัตร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุเกนิ 20 ปีบรบิูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็นนักเรยีน/

นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สังกัดทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา

เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะ

กลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนงัสอืรบัรองการท างานทีย่ ืน่ในแตล่ะประเทศ ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วนั 

กอ่นการไปยืน่วซีา่ในแตล่ะประเทศ)   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิทที่คัดไวไ้ม่เกนิ 1 เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวั มอีายุไมเ่กนิ 15 วนัจาก

วนัยืน่ค ารอ้งวซีา่ พรอ้มส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิลา่สดุไมเ่กนิ 7 วนั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆท ัง้ส ิน้  

ทัง้นี้ควรเลอืกเล่มที่มกีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีด

บัญชหีนึ่งในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี

กระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย

ระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พรอ้มส าเนา

บตัรนักเรยีน/นักศกึษา   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ
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โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ 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 


