
#15967 ทัวรยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย 6 วัน 3 คืน หมู
บานฮัลสตัทท พระราชวังเชินบรุนน บิน BR
ทัวรยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย มหาวิหารแหงเมืองซาลซบูรก บานเกิด
โมสารท ปราสาทครุมลอฟ ถนนสายวงแหวน พระราชวังเบลวีเดียร พระรา
ชวังฮอฟบวรค โบสถเซนตสตีเฟนส ถนนคารทเนอร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - เวียนนา - ฮัลสตัทท - ชาลสบวรก - มหา
วิหารแหงซาลสบวรก - บานเกิดโมสารท - ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาส
เซอ)

  

Best Western Plus
Amedia Art Hotel,
Salzburg หรือเทียบ
เทา

3 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - จัตุรัสเชสก้ีครุมลอฟ - ศาลาวาการเมืองเช
สก้ีครุมลอฟ - เวียนนา   

Arion City Hotel,
Vienna หรือเทียบเทา

4 ถนนสายวงแหวน - พระราชวังเชินบรุนน - พระราชวังเบลวาแดร - พระรา
ชวังฮอฟเบิรก - มหาวิหารเซนตสตีเฟน - ถนนคารทเนอร   

Arion City Hotel,
Vienna หรือเทียบเทา

5 พารนดอรฟเอาทเลต - ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 เม.ย. 65 - 2 พ.ค. 65 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿8,999

11 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿7,999

30 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿8,999

13 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿7,999

27 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿7,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - เวียนนา - ฮัลชตัทท -
ชาลสบวรก - มหาวิหารแหงซาลสบวรก - บานเกิดโมสารท -
ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ)

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข
8 เคานเตอร R สายการบิน EVA Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

02.20 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี BR061 (กรุณาเช็คเท่ียวบิน
ในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) ** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) เมืองท่ีแสนโรแมนติก ไดรับสมญา
นามวาเป็นเมืองแหงศิลปะและการดนตรี เพราะนักดนตรีคลาสสิคหลายๆทาน อาทิเชน โมสารท บีโธเฟน ลวนมาจากเมืองแหง
น้ี อีกท้ังยังไดรับการยกยองใหเป็นเมืองท่ีมีความมั่นคงดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองอีกดวย นําทานผานชมเสนทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุมของปาไมและขุนเขาหิมะแหงประเทศออสเตรีย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองทองเท่ียวเล็กๆของประเทศ
ออสเตรีย ท่ีไดรับการกลาวถึงวาเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก

่ ้ ้



เป็นท่ีตั้งของ หมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) อายุเกาแกกวา 4,500 ปี ตั้งอยูริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและปา
สีเขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร
ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997

นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก (Salzburg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดลําดับท่ี 4 ใน
ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซบูรก เมืองเกาของเมืองซาลซบูรกและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหน่ึงใน
ใจกลางเมืองท่ีถูกดูแลรักษาอยางดีท่ีสุดในกลุมประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมันดวยกัน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองซาลซบูรก (Salzburg Cathedral) มหาวิหารใหญกลางเมือง สรางขึ้น
ตั้งแตสมัยเรอเนอซองสตอนปลายตอบาร็อคตอนตน ถือเป็นโบสถบาร็อคยุคแรก โดยสรางขึ้นใหมเพ่ือแทนโบสถหลังเดิมท่ีถูก
ไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถลมเสียหาย แตตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม

นําทาน ผานชม บานเกิดโมสารท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันน้ี
เป็น พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติของโมสารทและครอบครัว

อิสระเดินเท่ียวชมยานเมืองเกา เลือกซ้ือสินคาบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองท่ีมีความสวยงาม มี
รานคาจําหนายของท่ีระลึก และ สินคาแฟชั่นมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปป้ิง

พักท่ี Best Western Plus Amedia Art Hotel, Salzburg หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

เวียนนา

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ฮัลสตัทท บาย

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - จัตุรัสเชสก้ีครุมลอฟ -
ศาลาวาการเมืองเชสก้ีครุมลอฟ - เวียนนา

กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นประเทศออสเตรีย ชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

ชาลสบวรก

มหาวิหารแหงซาลสบวรก

บานเกิดโมสารท

ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ)

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป ไดชื่อวาเป็น
นครหลวงแหงศิลปะบารอค ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ ท่ีน่ีเคยเป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก นอกจากน้ียังเป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรียของเยอรมณี เรียกวาเป็น
ระยะทางแคปาหินไปถึง

วิหารแหงน้ีสรางในสมัยเรอเนซองสตอนปลายตอบาโรคตอนตน ถือเป็นโบสถบาโรคยุค
แรกสุดเลยทีเดียว สรางขึ้นใหมเพ่ือแทนโบสถหลังเดิมท่ีถูกไฟไหมใหญจนเกินซอมแซม
มหาวิหารหลังน้ีถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถลมเสียหาย แตตอมาไดรับการบูรณะ
ใหงดงามดังเดิม ดานหนาสรางดวยหินออนซาลสบวรก ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ ซ่ึงปัจจุบันเปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ เพ่ือใหความรู
กับผูท่ีสนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมท้ังสัมผัสรูปป้ันโมสารทแบบใกลชิด

เป็นถนนการคาชื่อดังท่ีสุดของซาลซบูรก ท่ีเป็นท่ีรูจักดวยอาคารบานเรือนหนาแคบจาก
สมัยกลาง รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท ซ่ึงถนนชอปป้ิงน้ีเป็นยานการคาสําคัญ
ของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของนักทองเท่ียว จุดเดนของรานคา
บนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กท่ีแสดงสัญลักษณของรานท่ีแขวนไวเหนือทางเขาแตละราน
จะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว

 คํ่า  Best Western Plus Amedia Art Hotel, Salzburg หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นเมืองขนาด
เล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะ
ของเขตเมืองเกา ดวยทําเลท่ีตั้งของตัวเมืองท่ีมีคูน้ําลอมรอบ ทําใหกลายเป็นปราการท่ีสําคัญในการปองกันขาศึก มีความสําคัญ

่ ้



และโดดเดนในการอนุรักษสถาปัตยกรรมอันทรงคุณคา ท่ีไดรับการขนาดนามวา “ไขมุกแหงโบฮีเมียน” ไดรับการขึ้นทะเบียนให
เป็นมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (พิเศษ!! เมนูเป็ดยางโบฮีเมียน)

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือ
เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอลตา
วา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝ่ังตรงขามเป็น ยานเมืองเกา (Old Town) และโบสถเกากลางเมือง

นําทานผานชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอมดวยสถาปัตยกรรมเกาแกของเมือง เป็นท่ีตั้ง
ของรานคามากมาย บริเวณเดียวกันยังเป็น ศาลาวาการเมืองอันเกาแก (City Hall) และยังคงเป็นท่ีทําการของหนวยงานรัฐบาล
อยูจนถึงปัจจุบัน

นําทานเดินทางกลับสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง40
นาที) ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุมของปาไมและขุนเขาหิมะแหงประเทศออสเตรีย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (พิเศษ !! เมนูหมูทอด Pork Schnitzel)

พักท่ี Arion City Hotel, Vienna หรือเทียบเทา

เชสกี้ ครุมลอฟ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย มีจุดเดนคือมีลําธารตัดผานเล็กๆ ท่ีคดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ําท่ีน่ี ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ดยางโบฮีเมียน

ปราสาทครุมลอฟ

จัตุรัสเชสกี้ครุมลอฟ

 บาย

เป็นปราสาทท่ีเป็นแลนมารคของเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสอง
ของเช็ก รองจากปราสาทปราก ท่ีน่ีมีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700
ปี ในอดีตเป็นคฤหาสนสวนตัวของชนชั้นสูง จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐและเป็นสถาน
ท่ีทองเท่ียวประจําเมืองไป

เป็นจัตุรัสประจําเมืองเชสกี้ครุมลอฟท่ีนาสนใจ ท่ีมีการวางผังเมืองและารจัดรูปแบบอาคาร
โดยรอบท่ีชัดเจนกับฐานรากในยุคกลางของเมือง



วันท่ี 4 ถนนสายวงแหวน - พระราชวังเชินบรุนน - พระราชวังเบลวา
แดร - พระราชวังฮอฟเบิรก - มหาวิหารเซนตสตีเฟน - ถนน
คารทเนอร

ศาลาวาการเมืองเชสกี้ครุมลอฟ

เวียนนา

เป็นอาคารศาลากลางท่ีถูกสรางขึ้นประมาณศตวรรษท่ี 17 ในรูปแบบหนาจ่ัวท่ีมีหลังคา
สองชั้น ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีประชุมของสมาชิกสภา ดานหนาอาคารมีแถบ Coat of
Arms ของ Eggenbergs โถงทางเขามีหลังคาโคงท่ีตกแตงอยางสวยงาม นอกจากน้ี
ภายในยังมีหองใตดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ Museum of the Right to Torture ดวย

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หมูทอด Pork Schnitzel

 Arion City Hotel, Vienna หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานผานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสนทางทองเท่ียวสายหลักของเมืองเวียนนา ซ่ึงแวดลอมไปดวยอาคาร
สถาปัตยกรรมอันเกาแกงดงาม

นําทาน เขาชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schonbrunn Palace) แหงราชวงศฮอฟบวรค ซ่ึงมีประวัติการ
สรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441
หอง ในระหวางปี ค.ศ. 1744-1749 เพ่ือใชเป็นพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและโถงพลับพลาท่ีประทับ ซ่ึงได
รับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในประเทศฝรั่งเศส

โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน ถูกรายลอมดวยสวนท่ีจัดตกแตงประดับประดา จากตนไม ดอกไมตามฤดูกาล ไดอยาง
สวยงามตระการตา ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996

** รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวท้ังหมด **

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ พระราชวังเบลวีเดียร (Belvedere Palace) พระราชวังแหงน้ีไดรับการออกแบบ และสราง
ขึ้นเมื่อตนศตวรรษท่ี 18 เพ่ือเป็นท่ีประทับของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทัพในการตอสูจนไดรับชัยชนะจากการคุกคาม
ของจักรวรรดิออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานท่ีตั้งของพิพิธภัณฑจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะท่ีดีท่ีสุดของเมือง
เวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแตยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน

นําทานชม พระราชวังฮอฟบวรค (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี
13-20 สวนหน่ึงของพระราชวังปัจจุบันเป็นท่ีพํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีแหงประเทศออสเตรีย ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 13 และมีการตอเติมขยายสวนเรื่อยมา พระราชวังแหงน้ีเสมือนศูนยรวมอํานาจการปกครองท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในทวีป
ยุโรปและเป็นศูนยรวมประวัติศาสตรชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮอฟบวรค ซ่ึงปกครองจักรวรรดิ

์ ์ ่ ้



โรมันอันศักดิส์ิทธิ ์จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศมักจะพํานักท่ีพระราชวังแหงน้ีในฤดูหนาว และ
พํานักท่ีพระราชวังเชินบรุนนในฤดูรอน

จากนั้น ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ โบสถเซนต สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) สัญลักษณของเมือง
เวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลท่ี 6 โปรดใหสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพ่ือเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน ตอมาจึงเป็น
ศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองจนปัจจุบัน

นําทานเดินทางสู ถนนคารทเนอร (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นยานจําหนายสินคานานาชนิด อาทิเชน
เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ท่ีมีชื่อเสียง สินคาแบรนดเนม Louis Vitton, Gucci รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทัน
สมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อคโกแลตโมสารท เป็นตน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปป้ิง

พักท่ี Arion City Hotel, Vienna หรือเทียบเทา

ถนนสายวงแหวน

พระราชวังเชินบรุนน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา ท่ีรายลอมรอบดวยสถานท่ีสําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก กลุมอาคารพระราชวังของ
จักรพรรดิ อิมพิเรียลอพารตเมนท หอศิลปแหงชาติ และพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจาก
ฝรั่งเศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี1996

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

พระราชวังเบลวาแดร

พระราชวังฮอฟเบิรก

 บาย

เป็นพระราชวังท่ีตั้งอยูบนลาดเชิงเขา สรางขึ้นตามศิลปะบาร็อก เพ่ือใชเป็นพระราชวังฤดู
รอนของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทัพแหงราชวงศแฮบสบวรก ท่ีทําสงครามจนได
รับชัยชนะพวกเติรกท่ีเขามารุกราน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑจัดแสดงภาพเขียนออสเตรียน
แกลเลอรี (Austrian Gallery) ซ่ึงถือวาเป็นพิพิธภัณฑภาพเขียนท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึง
ของโลก

เป็นพระราชวังอันย่ิงใหญของกรุงเวียนนา ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคย
ใชเป็นสถานท่ีพักของราชวงศตางๆ มากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็น
ท่ีพักของผูมีอิทธิพลตางๆ มากมายในออสเตรียมากอน



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 พารนดอรฟเอาทเลต - ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

พระราชวังเชินบรุนน ** รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระลวง
หนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด **

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

มหาวิหารเซนตสตีเฟน

ถนนคารทเนอร

เป็นมหาวิหารท่ีสําคัญท่ีสุดของเวียนนา ซ่ึงมีชื่อท่ีนิยมเรียกกัน Stephansdom เป็น
ภาษาเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยางเกิดขึ้น เป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตรงกลางเป็นโดมท่ีสวยงามขนาบดวยหอระฆังท่ีมีความ
ใหญโตท้ังสองดาน โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญท่ีสุดในฮังการี สามารถชม
วิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดยรอบ

เป็นถนนสายชอปป้ิงประจํากรุงเวียนนา เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึง
กําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม และ
เปล่ียนเป็นถนนคนเดินท่ีเอาไวใหคนเดินชอปป้ิง ท่ีมีรานคา รานแบรนดเนมตางๆ ตลอด
สองขางทาง

 คํ่า  Arion City Hotel, Vienna หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู แม็คอารเธอรเกลน ดีไซนเนอร เอาทเลท พารนดอรฟ (McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf) เอาทเล็ทแหงแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนด
ชื่อดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือกมากมายอยางจุใจ เชน รองเทา เสื้อผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเน
มมากมาย ใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปป้ิง

ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี
(Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

ค่ํา

18.35 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี BR062 (เท่ียวบินตรง) (ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

พารนดอรฟเอาทเลต
เป็นเอาทเลตภายใตย่ีหอ MacArthurGlen Group ซ่ึงเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่อง
การเปิดเอาทเลตซ่ึงขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
น้ีจะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นับรอยแบรนดท่ีขายในราคาพิเศษ

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

 กิจกรรม เชา

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง)
ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง

3. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวท้ังหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบาง
สวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันท่ี
หน่ึง) ทานจําเป็นจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทานถึงชากวา
คณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเป็นจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีคณะอยูในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีคา
ใชจายเพ่ิม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีทองเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท (กรุณา

ชําระเงินมัดจําพรอมคาวีซา 4,000 บาท )  ภายใน 3 วันหลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สวนน้ี
ภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และ
หากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ
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(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตาม
ลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ังกรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร
นั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ

อัพเกรดได

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน EVA Air อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครั้ง    

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปหัวหนาทัวร และคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR)  รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี
ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศออสเตรีย ทานละประมาณ 4,000 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ 

วีซา
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ

1. ผูสมัครทุกทาน จําเป็นตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยางนอย (ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี)
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็นสําคัญ 

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็นผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็นตองใช
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หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเป็นจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวย่ืนวาง
ชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็นกรณีพิเศษ แตท้ังน้ี การนัดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น 

3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด **

ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น 

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการ
เปล่ียนแปลง **

4. กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จําเป็นตองย่ืนกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนังสือเดินทางในชวงท่ีทางบริษัท
จะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเป็นอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหาก
เกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะ
ตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืน
วีซาหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีทานตองการย่ืนกอนคณะ แตคณะท่ีทานเดินทาง ยังไมปิด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟิรมออกเดิน
ทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรม
การทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเป็นตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายท่ีสุดคณะไมสามารถเดินทางได
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวง
นั้นๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

6. หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจา
หนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็นตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคา
ธรรมเนียม และ คาบริการใหมท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเป็นสําคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือ
ในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และตองการใชเดิน
ทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานัก
ประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง 

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเป็นจะตองเป็นวีซาชนิดทองเท่ียวเทานั้น
โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวัน
ท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสง
หนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูก
ระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือ
ใหการย่ืนคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเป็นสําคัญ

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆไดท้ังสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิท์างการทูตคุมครองอยู

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการท่ีจําเป็นตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศท่ีออกจากสํานักงานเขต
หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถาน
ทูตตองการ เอกสารท่ีแปลเรียบรอย จําเป็นจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม
ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเป็นท่ีสุด สําหรับเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา
(เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเป็นตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเป็นตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ 
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13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเป็นจะตองเตรี
ยมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันท่ีทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ
บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเป็นจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใช
จายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเป็นเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวน
หน่ึงดวยตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม
ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกท้ังหมด 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศออสเตรีย

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) เลมปัจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานั้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา และหนังสือเดินทางตองไมชํารุด สําเนาพาสปอรตฉบับเกา หาก
เคยมีวีซาในกลุมเชงเกน/อเมริกา/แคนาดา

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรตสัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสี ใบหนาตรง หามย้ิมเห็นฟัน หามเปิดปาก เปิดผมใหเห็นหูท้ัง 2 ขาง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 
ขนาดใบหนาประมาณ 3 ซม. พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปไมซ้ํากับวีซาเดิมในอดีต และรูปถายเป็นปัจจุบัน มีอายุของรูป

ไมเกิน 6 เดือน 

*** หามสวมแวนตา, หามใสคอนแทคเลนส, หามใสเครื่องประดับ, หามเลอะหมึก, หามมีรอยแม็กซ

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
- กรณีเป็นเจาของกิจการบริษัท / รานคา: 

- หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราบริษัทฯ (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือสําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย (DBD) / สําเนาใบจด
ทะเบียนการคา(พค.0403)

- กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให
ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตรา
ประทับ ท่ีอยู และเบอรติดตอองคกรอยางชัดเจน 

- กรณีท่ีเป็นขาราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานภาษาอังกฤษ

- กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการงานเป็นภาษาอังกฤษ พรอมเอกสาร
ประกอบ เชน รูปถายราน, สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน เป็นตน

- กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ ท่ีออกจากสถานบันท่ีกําลังศึกษาอยู (จดหมายรับรองการ
ทํางาน / การเรียน มีอายุไมเกิน 30 วันเทานั้น นับจากวันนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้นและตองสะกดชื่อ-
นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี
- กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank) ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน หรือ ขอ BANK

STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร (ทํารายการเดินบัญชีโดยการฝาก หรือถอน แลวปรับยอดเงินในบัญชีภายใน
15 วัน กอนย่ืนวีซา)

- กรณียอดเงินกระโดด ใหลูกคาขอ BANK CERTIFICATE เทานั้น

- กรณีมีบุคคลออกคาใชจายให ตองทํา BANK GUARANTEE ท่ีออกจากธนาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล
เจาของบัญชี (บุคคลท่ีออกคาใชจายให) และ ชื่อ-นามสกุล บุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ชื่อ-นามสกุล ตองสะกด
ตามหนาพาสปอรต***ผูท่ีมีการประกอบอาชีพมีหนาท่ีการงานทําตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ***

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)

7. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี)

8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ)

กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว (ตองเกี่ยวของทางสายเลือด เชน บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอง สามีภรรยาซ่ึงจดทะเบียนสมรส
หรือมีบุตรรวมกันเทานั้น) 

- เอกสารพิสูจนความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให ไดแก สูติบัตร, ทะเบียนบาน, สมรส

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ
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หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหน่ึง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือท่ีวาการ
อําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารใหระบุวาอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเป็นอะไรกันอยาง
ชัดเจน พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรต (ถามี) หรือ สําเนาบัตรประชาชนของพอและแม 

หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลท่ีสาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอและแมใหเดินทางไปตางประเทศได จากทาง
เขตหรือท่ีวาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเป็น
อะไรกันอยางชัดเจน พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรต (ถามี) หรือ สําเนาบัตรประชาชนของพอและแม

กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง
- ใบสําเนาบันทึกการหยาท่ีระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทานั้น

กรณีบุตรบุญธรรม
- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ

หมายเหตุ :

กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังกลาวท้ังหมด เพ่ือจัดสงใหเจาหนาท่ีวีซาผูดูแลคณะ

การย่ืนวีซายุโรปของแตละประเทศ ณ ปัจจุบัน มีขอจํากัดทางขั้นตอนและเอกสารท่ีแตกตางกันท้ังน้ีกรุณารับคําแนะนําจากเจา
หนาท่ีผูดูแลคณะโดยตรง

กําหนดคิวในการนัดหมายการย่ืนวีซาของผูสมัคร เป็นไปในรูปแบบกรุปเทานั้น (ตามจํานวนผูเดินทางท่ีบริษัทฯ กําหนด) ท้ังน้ีทา
งบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบถึงวันท่ีสถานทูตไดยืนยันคิวใหทางบริษัทฯ แลว ในกรณีท่ีมีความจําเป็นตองแยกย่ืนจากกรุป (คิวเด่ียว)
กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีวีซาผูดูแลคณะโดยตรงเพ่ือท่ีทางเราจะอํานวยความสะดวกใหทานใหดีท่ีสุด

ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนยย่ืนคํารองขอวีซาออสเตรีย

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทําการ (ไมรวมวันหยุดของสถานทูต/วันหยุดนักขัต
ฤกษ/วันหยุดเสาร-อาทิตย)

หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซากับทางสถานทูตออสเตรียแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทาง
จากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเป็นในการใชพาสปอรตเพ่ือเดินทาง กรุณา
แจงบริษัททัวรใหชัดเจนถึงกําหนดการเดินทางของทาน

การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจนํามาซ่ึงการถูกปฏิเสธวีซา และอาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเป็นการถาวร ดังนั้นกรุณาดําเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการย่ืนวีซาตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีวีซาผูดูแลคณะ 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

** การพิจารณาอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการ
ดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น **

หมายเหตุ
เด็กทารก (Infant) อายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทานละ 15,000 บาท

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร 60 ยูโร ตลอดทริป

อัตราน้ียังไมรวมคาธรรมเนียม และคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศออสเตรีย ทานละ ประมาณ 4,000 บาท

สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเป็นตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ
(บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขอ
อนุญาตใชหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สง
หนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เป็นอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอ
สําหรับย่ืนวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี

สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง
ตามความตองการ)

กรณีผูเดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใด
มื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเป็นไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั้น
กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

่ ่



1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายท่ีพักเป็นเมืองใกลเคียงเป็นการทดแทน 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ

1. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ัง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากท่ีสุด ใหลูกคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถทําได

2. กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจํา
ชาติของแตละสายการบินท่ีกําลังใหบริการทานอยู

การยกเลิก
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง เล่ือน หรือเปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
ล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรก
ของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด

** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน สวนใด
สวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็น
อยางนอย

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ

้



ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


