#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

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - เวียนนา - ฮัลสตัทท - ชาลสบวรก - มหา
วิหารแหงซาลสบวรก - บา นเกิดโมสารท - ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาส
เซอ)



3

เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - จัตุรัสเชสกี้ครุมลอฟ - ศาลาวา การเมืองเช
สกี้ครุมลอฟ - เวียนนา

4
5
6

โรงแรม



-





Best Western Plus
Amedia Art Hotel,
Salzburg หรือเทียบ
เทา







Arion City Hotel,
Vienna หรือเทียบเทา

ถนนสายวงแหวน - พระราชวังเชินบรุนน - พระราชวังเบลวาแดร - พระรา
ชวังฮอฟเบิรก - มหาวิหารเซนตสตีเฟ น - ถนนคารทเนอร







Arion City Hotel,
Vienna หรือเทียบเทา

พารนดอรฟเอาทเลต - ทา อากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-





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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
23.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข
8 เคาน เตอร R สายการบิน EVA Air โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - เวียนนา - ฮัลชตัทท ชาลสบวรก - มหาวิหารแหงซาลสบวรก - บานเกิดโมสารท ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ)
เชา
02.20 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ BR061 (กรุณาเช็คเที่ยวบิน
ในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) ** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นํ าทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) เมืองที่แสนโรแมนติก ไดรับสมญา
นามวาเป็ นเมืองแหงศิลปะและการดนตรี เพราะนั กดนตรีคลาสสิคหลายๆทาน อาทิเชน โมสารท บีโธเฟ น ลวนมาจากเมืองแหง
นี้ อีกทั้งยังไดรับการยกยองใหเป็ นเมืองที่มีความมั่นคงดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองอีกดวย นํ าทานผานชมเสนทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมและขุนเขาหิมะแหงประเทศออสเตรีย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานเดินทางสู เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองทองเที่ยวเล็กๆของประเทศ
ออสเตรีย ที่ไดรับการกลาวถึงวาเป็ นเมืองที่ต ั้งอยูริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
่ ้

้

เป็ นที่ต ั้งของ หมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) อายุเกาแกกวา 4,500 ปี ตั้งอยูริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป า
สีเขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยูทางฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใตของทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร
ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997
นํ าทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก (Salzburg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดลําดับที่ 4 ใน
ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็ นเมืองหลวงของรัฐซาลซบูรก เมืองเกาของเมืองซาลซบูรกและสถาปั ต ยกรรมบาโรกเป็ นหนึ่ งใน
ใจกลางเมืองที่ถ ูกดูแลรักษาอยางดีที่สุดในกลุมประเทศที่พูดภาษาเยอรมันดวยกัน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996
นํ าทาน ถายรูปเป็ นที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองซาลซบูรก (Salzburg Cathedral) มหาวิหารใหญกลางเมือง สรางขึ้น
ตั้งแตสมัยเรอเนอซองสต อนปลายตอบาร็อคตอนตน ถือเป็ นโบสถบาร็อคยุคแรก โดยสรางขึ้นใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถ ูก
ไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถลมเสียหาย แตต อมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม
นํ าทาน ผานชม บานเกิดโมสารท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปั จจุบันนี้
เป็ น พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัต ิของโมสารทและครอบครัว
อิสระเดินเที่ยวชมยานเมืองเกา เลือกซื้อสินคาบน ถนนเก็ต เตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงาม มี
รานคาจําหน ายของที่ระลึก และ สินคาแฟชั่นมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแกการชอปปิ้ ง
พักที่ Best Western Plus Amedia Art Hotel, Salzburg หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
เป็ นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉี ยงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ที่นี่เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเที่ยวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนื อ และแอฟริกา

เวียนนา
เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็ นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็ นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย เป็ นศูนยกลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ฮัลสตัทท
หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็ นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพื้นเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดช่ อ
ื วาสวยงามและโดงดังที่สุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

ชาลสบวรก
เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสี่ของออสเตรีย มีฉากหลังเป็ นเทือกเขาแอลป ไดช่ อ
ื วาเป็ น
นครหลวงแหงศิลปะบารอค ดินแดนแถบนี้ เป็ นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ ที่นี่เคยเป็ น
สถานที่ถ ายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของยู
เนสโก นอกจากนี้ ยังเป็ นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรียของเยอรมณี เรียกวาเป็ น
ระยะทางแคปาหินไปถึง

มหาวิหารแหงซาลสบวรก
วิหารแหงนี้ สรางในสมัยเรอเนซองสต อนปลายตอบาโรคตอนตน ถือเป็ นโบสถบาโรคยุค
แรกสุดเลยทีเดียว สรางขึ้นใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถ ูกไฟไหมใหญจนเกินซอมแซม
มหาวิหารหลังนี้ ถ ูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถลมเสียหาย แตต อมาไดรับการบูรณะ
ใหงดงามดังเดิม ดานหน าสรางดวยหินออนซาลสบวรก ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

บานเกิดโมสารท
เป็ นบานเกิดของโมสารทจริงๆ ซึ่งปั จจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็ นพิพิธภัณฑ เพื่อใหความรู
กับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปิ นเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปปั้ นโมสารทแบบใกลชิด

ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ)
เป็ นถนนการคาชื่อดังที่สุดของซาลซบูรก ที่เป็ นที่รูจักดวยอาคารบานเรือนหน าแคบจาก
สมัยกลาง รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท ซึ่งถนนชอปปิ้ งนี้ เป็ นยานการคาสําคัญ
ของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง ปั จจุบันเป็ นแหลงชอปปิ้ งของนั กทองเที่ยว จุดเดนของรานคา
บนถนนเสนนี้ คือป ายเหล็กที่แสดงสัญลักษณของรานที่แขวนไวเหนื อทางเขาแตละราน
จะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว



คํ่า



หมายเหตุ

 Best Western Plus Amedia Art Hotel, Salzburg หรือเทียบเทา
กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เวลาทองถิ่นประเทศออสเตรีย ชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - จัตุรัสเชสกี้ครุมลอฟ ศาลาวาการเมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เวียนนา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เป็ นเมืองขนาด
เล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีช่ อ
ื เสียงจากสถาปั ต ยกรรม และศิลปะ
ของเขตเมืองเกา ดวยทําเลที่ต ั้งของตัวเมืองที่มีคูนํ้าลอมรอบ ทําใหกลายเป็ นปราการที่สําคัญในการป องกันขาศึก มีความสําคัญ
่

้

และโดดเดนในการอนุรักษสถาปั ต ยกรรมอันทรงคุณคา ที่ไดรับการขนาดนามวา “ไขมุกแหงโบฮีเมียน” ไดรับการขึ้นทะเบียนให
เป็ นมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารพื้นเมือง (พิเศษ!! เมนูเป็ ดยางโบฮีเมียน)
นํ าทาน ถายรูปเป็ นที่ระลึกกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือ
เป็ นปราสาทที่ใหญเป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ปี ซึ่งตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าวอลตา
วา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงนํ้ า ฝั่ งตรงขามเป็ น ยานเมืองเกา (Old Town) และโบสถเกากลางเมือง
นํ าทานผานชม จัต ุรัสกลางเมือง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอมดวยสถาปั ต ยกรรมเกาแกของเมือง เป็ นที่ต ั้ง
ของรานคามากมาย บริเวณเดียวกันยังเป็ น ศาลาวาการเมืองอันเกาแก (City Hall) และยังคงเป็ นที่ทําการของหน วยงานรัฐบาล
อยูจนถึงปั จจุบัน
นํ าทานเดินทางกลับสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง40
นาที) ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมและขุนเขาหิมะแหงประเทศออสเตรีย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง (พิเศษ !! เมนูหมูทอด Pork Schnitzel)
พักที่ Arion City Hotel, Vienna หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เชสกี้ ครุมลอฟ
ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นหยดนํ้ าแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย มีจุดเดนคือมีลําธารตัดผานเล็กๆ ที่คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศน ต ัว
เมืองดูเหมือนหยดนํ้ าที่นี่ ไดรับยกยองใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ ดยางโบฮีเมียน

ปราสาทครุมลอฟ
เป็ นปราสาทที่เป็ นแลนมารคของเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เป็ นปราสาทที่ใหญเป็ นอันดับสอง
ของเช็ก รองจากปราสาทปราก ที่นี่มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700
ปี ในอดีต เป็ นคฤหาสน สวนตัวของชนชั้นสูง จนปั จจุบันเป็ นสมบัต ิของรัฐและเป็ นสถาน
ที่ทองเที่ยวประจําเมืองไป

จัตุรัสเชสกี้ครุมลอฟ
เป็ นจัต ุรัสประจําเมืองเชสกี้ครุมลอฟที่นาสนใจ ที่มีการวางผังเมืองและารจัดรูปแบบอาคาร
โดยรอบที่ชัดเจนกับฐานรากในยุคกลางของเมือง

ศาลาวาการเมืองเชสกี้ครุมลอฟ
เป็ นอาคารศาลากลางที่ถ ูกสรางขึ้นประมาณศตวรรษที่ 17 ในรูปแบบหน าจั่วที่มีหลังคา
สองชั้น ที่นี่เคยเป็ นสถานที่ประชุมของสมาชิกสภา ดานหน าอาคารมีแถบ Coat of
Arms ของ Eggenbergs โถงทางเขามีหลังคาโคงที่ต กแตงอยางสวยงาม นอกจากนี้
ภายในยังมีหองใตดินซึ่งเป็ นที่ต ั้งของ Museum of the Right to Torture ดวย

เวียนนา
เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็ นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็ นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย เป็ นศูนยกลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หมูทอด Pork Schnitzel
 Arion City Hotel, Vienna หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

ถนนสายวงแหวน - พระราชวังเชินบรุนน - พระราชวังเบลวา
แดร - พระราชวังฮอฟเบิรก - มหาวิหารเซนตสตีเฟน - ถนน
คารทเนอร
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานผานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสนทางทองเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดลอมไปดวยอาคาร
สถาปั ต ยกรรมอันเกาแกงดงาม
นํ าทาน เขาชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schonbrunn Palace) แหงราชวงศฮอฟบวรค ซึ่งมีประวัต ิการ
สรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441
หอง ในระหวางปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเป็ นพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได
รับการตกแตงอยางวิจิต รบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในประเทศฝรั่งเศส
โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน ถูกรายลอมดวยสวนที่จัดตกแตงประดับประดา จากตนไม ดอกไมต ามฤดูกาล ไดอยาง
สวยงามตระการตา ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996
** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ต าม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์ มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระลวงหน ากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด **
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานถายรูปเป็ นที่ระลึกกับ พระราชวังเบลวีเดียร (Belvedere Palace) พระราชวังแหงนี้ ไดรับการออกแบบ และสราง
ขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็ นที่ประทับของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทัพในการตอสูจนไดรับชัยชนะจากการคุกคาม
ของจักรวรรดิออตโตมัน ปั จจุบันพระราชวังเป็ นสถานที่ต ั้งของพิพิธภัณฑจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของเมือง
เวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปิ นออสเตรียตั้งแตยุคกลางจนถึงยุคปั จจุบัน
นํ าทานชม พระราชวังฮอฟบวรค (Hofburg Palace) เป็ นอดีต พระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่
13-20 สวนหนึ่ งของพระราชวังปั จจุบันเป็ นที่พํานั กและทําเนี ยบของประธานาธิบดีแหงประเทศออสเตรีย ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 และมีการตอเติมขยายสวนเรื่อยมา พระราชวังแหงนี้ เสมือนศูนยรวมอํานาจการปกครองที่ยิ่งใหญที่สุดในทวีป
ยุโรปและเป็ นศูนยรวมประวัต ิศาสตรชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮอฟบวรค ซึ่งปกครองจักรวรรดิ
์

์

่

้

โรมันอันศักดิส
์ ิทธิ ์ จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศมักจะพํานั กที่พระราชวังแหงนี้ ในฤดูหนาว และ
พํานั กที่พระราชวังเชินบรุนน ในฤดูรอน
จากนั ้น ถายรูปเป็ นที่ระลึกกับ โบสถเซนต สตีเฟ น (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) สัญลักษณของเมือง
เวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็ นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน ตอมาจึงเป็ น
ศูนยรวมจิต ใจของชาวเมืองจนปั จจุบัน
นํ าทานเดินทางสู ถนนคารทเนอร (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็ นยานจําหน ายสินคานานาชนิ ด อาทิเชน
เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ที่มีช่ อ
ื เสียง สินคาแบรนดเนม Louis Vitton, Gucci รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทัน
สมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อคโกแลตโมสารท เป็ นตน
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแกการชอปปิ้ ง
พักที่ Arion City Hotel, Vienna หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ถนนสายวงแหวน
เป็ นถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็ น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก กลุมอาคารพระราชวังของ
จักรพรรดิ อิมพิเรียลอพารต เมนท หอศิลป แหงชาติ และพิพิธภัณฑประวัต ิธรรมชาติ

พระราชวังเชินบรุนน
เป็ นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปั ต ยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดช่ อ
ื วาเลียนแบบมาจาก
ฝรั่งเศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็ นมรดกโลกในปี 1996



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

พระราชวังเบลวาแดร
เป็ นพระราชวังที่ต ั้งอยูบนลาดเชิงเขา สรางขึ้นตามศิลปะบาร็อก เพื่อใชเป็ นพระราชวังฤดู
รอนของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทัพแหงราชวงศแฮบสบวรก ที่ทําสงครามจนได
รับชัยชนะพวกเติรกที่เขามารุกราน ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑจัดแสดงภาพเขียนออสเตรียน
แกลเลอรี (Austrian Gallery) ซึ่งถือวาเป็ นพิพิธภัณฑภาพเขียนที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ ง
ของโลก

พระราชวังฮอฟเบิรก
เป็ นพระราชวังอันยิ่งใหญของกรุงเวียนนา ปั จจุบันเป็ นที่ทําการของรัฐ เป็ นตําหนั กที่เคย
ใชเป็ นสถานที่พักของราชวงศต างๆ มากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็ น
ที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆ มากมายในออสเตรียมากอน

มหาวิหารเซนตสตีเฟน
เป็ นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา ซึ่งมีช่ อ
ื ที่นิยมเรียกกัน Stephansdom เป็ น
ภาษาเยอรมัน เป็ นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัต ิศาสตรหลายๆอยางเกิดขึ้น เป็ น
สถาปั ต ยกรรมแบบนี โอคลาสสิค ตรงกลางเป็ นโดมที่สวยงามขนาบดวยหอระฆังที่มีความ
ใหญโตทั้งสองดาน โดยหอระฆังดานหนึ่ งบรรจุระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี สามารถชม
วิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดยรอบ

ถนนคารทเนอร
เป็ นถนนสายชอปปิ้ งประจํากรุงเวียนนา เมื่อกอนเป็ นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึง
กําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แตต อนนี้ ไดถ ูกออกแบบใหมต ั้งชื่อใหม และ
เปลี่ยนเป็ นถนนคนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปปิ้ ง ที่มีรานคา รานแบรนดเนมตางๆ ตลอด
สองขางทาง



คํ่า

 Arion City Hotel, Vienna หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

พระราชวังเชินบรุนน ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใด
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระลวง
หน ากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด **
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

วันที่ 5


กิจกรรม

พารนดอรฟเอาทเลต - ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู แม็คอารเธอรเกลน ดีไซน เนอร เอาทเลท พารนดอรฟ (McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf) เอาทเล็ทแหงแรกของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนด
ชื่อดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือกมากมายอยางจุใจ เชน รองเทา เสื้อผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเน
มมากมาย ใหทานไดชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนม
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแกการชอปปิ้ ง
ไดเวลาพอสมควร นํ าทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี
(Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร
คํ่า
18.35 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ BR062 (เที่ยวบินตรง) (ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พารนดอรฟเอาทเลต
เป็ นเอาทเลตภายใตยี่หอ MacArthurGlen Group ซึ่งเริ่มในอเมริกาเหนื อ ถนั ดเรื่อง
การเปิ ดเอาทเลตซึ่งขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
นี้ จะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นั บรอยแบรนดที่ขายในราคาพิเศษ



ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

บาย

เป็ นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉี ยงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ที่นี่เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเที่ยวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนื อ และแอฟริกา



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิส
์ ําหรับผูเดินทางที่ถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน าปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทานั ้น กรณีที่ทานถือ
หนั งสือเดินทางราชการ (หน าปกสีนํ้าเงินเขม) หนั งสือเดินทางทูต (หน าปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนั งสือเดินทางพิเศษอื่นๆ
หากไมผานการอนุมัต ิของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝั่ งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง)
ขาเขาไมวากรณีใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
3. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจายลวงหน าเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบาง
สวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ต าม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหน าหนั งสือเดิน และ
หน าวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และ ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหต นทุนสูงขึ้น
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น
9. นั กทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัต ิภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัต ิ
เทานั ้น
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญ
และฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจา
หน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
12. คณะทัวรนี้ เป็ นการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็ นตองทองเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั ้นๆ กรณีที่ทานไมต องการใชบริการ
สวนใดสวนหนึ่ ง ไมวากรณีใดก็ต าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ต าม
13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันที่
หนึ่ ง) ทานจําเป็ นจะตองมารอคณะเทานั ้น ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ต าม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวา
คณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเป็ นจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลานั ้นๆ กรณีนี้ จะมีคา
ใชจายเพิ่ม ทานจําเป็ นจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทานั ้น ไมวากรณีใดก็ต าม และ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์ มสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ ง ทุกกรณี เนื่ องจาก
เป็ นการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท (กรุณา
ชําระเงินมัดจําพรอมคาวีซา 4,000 บาท ) ภายใน 3 วันหลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สวนนี้
ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั ้น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และ
หากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ
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(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการใหสิทธิล์ ูกคารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตาม
ลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. นั กทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ต าม รวมทั้งกรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัต ิวีซา รอนั ดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ต าม คือ กอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร
นั ้นๆทันที
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ
อัพเกรดได
คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน EVA Air อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนั กรวมกันไมเกิน 30 ก.ก.
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเป็ นที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครั้ง
คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีต องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัต ราคาบริการจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
คาทิปหัวหน าทัวร และคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนี ยม 60 ยูโร (EUR) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี
ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน
คาธรรมเนี ยมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศออสเตรีย ทานละประมาณ 4,000 บาท ขึ้นอยูกับอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตรา
และ คาธรรมเนี ยมของแตละประเทศ

วีซา
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1. ผูสมัครทุกทาน จําเป็ นตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ น
ื รับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายนิ้ วมือทุกทาน
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็ นอยางน อย (ไมรวมเสาร-อาทิต ย ในบางกรณี)
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็ นสําคัญ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็ นผูไดรับกําหนดการนั ดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูต หรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั ้น หากทานไมสะดวกมาดําเนิ นการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็ นตองใช
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หนั งสือเดินทางเพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนั งสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต ) ทานจําเป็ นจะตองแจงลวงหน ากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนิ นการใหดีที่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็ นกรณีพิเศษ แตทั้งนี้ การนั ดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็ นตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนั ดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ
** การบริการพิเศษนี้ ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด **
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ ได ไดแก อังกฤษ อิต าลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั ้น
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง **
4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเป็ นตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนั งสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัท
จะเริ่มดําเนิ นการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเป็ นอยางน อย หรือ อาจเร็วกวานั ้น) และหาก
เกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ต าม ทานจําเป็ นจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะ
ตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนิ นการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัต ิ (อยูในระหวางการพิจารณา) เนื่ องจากทานดําเนิ นการยื่น
วีซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปิด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟิ รมออกเดิน
ทาง หากสถานทูต ตองการขอหลักฐานการพํานั กในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรม
การทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนนี้ ทานจําเป็ นตองดําเนิ นการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได
ไมวากรณีใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทุกกรณี
5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิต ย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวง
นั ้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเป็ นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)
6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูต ไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนั งสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั ้นหากทานมีความจําเป็ นในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจา
หน าที่เป็ นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหน า กรณีที่ต องการใชหนั งสือเดินทางกะทันหัน ทําใหต องรองขอหนั งสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูต ปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็ นตองสมัครเขาไปใหม นั่ นหมายถึงจะตองชําระคา
ธรรมเนี ยม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึ งถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเป็ นสําคัญกอนดําเนิ นการ
7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิ ดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือ
ในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัต ถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับนั ้นๆออก และตองการใชเดิน
ทางทองเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั ้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานั ก
ประเทศนั ้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางน อยหนึ่ งครั้ง หากไมเป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ น
การไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถ ูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง
8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเป็ นจะตองเป็ นวีซาชนิ ดทองเที่ยวเทานั ้น
โดยจะตองอยูในหนั งสือเดินทางเลมปั จจุบันที่มีอายุคงเหลืออยางน อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิ ดที่อนุมัต ิโดยระบุวัน
ที่สามารถพํานั กในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัต ิในหน าวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสง
หน าวีซาและหน าที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหน าที่ต รวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่ องจากอายุหนั งสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถ ูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นตน
9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูต ฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร ใน
กรณีถ ูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนี ยมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูต ฯ อาจถูก
ระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร ในกรณีถ ูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนี ยม
10. บางกรณีสถานทูต อาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทานใหความรวมมือในสวนนี้ เพื่อ
ใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหน าที่สถานทูต เป็ นสําคัญ
11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถฟ องรองหรือเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเนื่ องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูต คุมครองอยู
12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเป็ นตองแปล เชน หนั งสือยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศที่ออกจากสํานั กงานเขต
หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุต รกรณีบิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถาน
ทูต ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเป็ นจะตองไดรับการรับรอง (มีต ราประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั ้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่ม
ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จําเป็ นที่สุด สําหรับเด็กที่อายุต ํ่ากวา 18 ปี บริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา
(เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเป็ นตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิไ์ มสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเป็ นตองมีต ราประทับ) ทางบริษัทยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดต ามปกติ
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13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเป็ นจะตองเตรี
ยมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนื อจากคณะ ที่ทานพํานั กกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ต าม และ
บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนั ดหมายของคณะได โดยทานจําเป็ นจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใช
จายเพิ่มเติมเนื่ องจากไมใชการนั ดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเป็ นเป็ นจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวน
หนึ่ งดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ต าม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนั ดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ต าม
ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด
การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศออสเตรีย
1. หนั งสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) เลมปั จจุบัน (พาสปอรต ธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานั ้น) ฉบับจริง มีอายุ
การใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน มีหน าวางไมต ํ่ากวา 2 หน า และหนั งสือเดินทางตองไมชํารุด สําเนาพาสปอรต ฉบับเกา หาก
เคยมีวีซาในกลุมเชงเกน/อเมริกา/แคนาดา
***ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานั กอยูต างประเทศ, ทํางานอยูต างประเทศ หรือนั กเรียน นั กศึกษาศึกษาอยูต าง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหน าที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูต ตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูต อาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้ รวมไปถึงผูเดินทางที่ถ ือพาสปอรต ตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสี ใบหน าตรง หามยิ้มเห็นฟั น หามเปิ ดปาก เปิ ดผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
ขนาดใบหน าประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเทานั ้น จํานวน 2 รูป รูปไมซํ้ากับวีซาเดิมในอดีต และรูปถายเป็ นปั จจุบัน มีอายุของรูป
ไมเกิน 6 เดือน
*** หามสวมแวนตา, หามใสคอนแทคเลนส, หามใสเครื่องประดับ, หามเลอะหมึก, หามมีรอยแม็กซ
3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
- กรณีเป็ นเจาของกิจการบริษัท / รานคา:
- หนั งสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราบริษัทฯ (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือสําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย (DBD) / สําเนาใบจด
ทะเบียนการคา(พค.0403)
- กรณีเป็ นพนั กงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุต ําแหน ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให
ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ อ
ื ประเทศ จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตรา
ประทับ ที่อยู และเบอรต ิดตอองคกรอยางชัดเจน
- กรณีที่เป็ นขาราชการ: หนั งสือรับรองการทํางานจากหน วยงานภาษาอังกฤษ
- กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน าที่การงานเป็ นภาษาอังกฤษ พรอมเอกสาร
ประกอบ เชน รูปถายราน, สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน เป็ นตน
- กรณีเป็ นนั กเรียน/นั กศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ ที่ออกจากสถานบันที่กําลังศึกษาอยู (จดหมายรับรองการ
ทํางาน / การเรียน มีอายุไมเกิน 30 วันเทานั ้น นั บจากวันนั ดยื่นวีซา จดหมายตองเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้นและตองสะกดชื่อนามสกุลใหถ ูกตองตามหน าพาสปอรต )
4. หลักฐานการเงิน สถานทูต รับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั ้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
- กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank) ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน หรือ ขอ BANK
STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร (ทํารายการเดินบัญชีโดยการฝาก หรือถอน แลวปรับยอดเงินในบัญชีภายใน
15 วัน กอนยื่นวีซา)
- กรณียอดเงินกระโดด ใหลูกคาขอ BANK CERTIFICATE เทานั ้น
- กรณีมีบุคคลออกคาใชจายให ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากธนาคาร ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล
เจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจายให) และ ชื่อ-นามสกุล บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ชื่อ-นามสกุล ตองสะกด
ตามหน าพาสปอรต ***ผูที่มีการประกอบอาชีพมีหน าที่การงานทําตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ***
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)
8. สําเนาสูต ิบัต ร (กรณีผูเดินทางอายุต ํ่ากวา 18 ปี บริบูรณ)
กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว (ตองเกี่ยวของทางสายเลือด เชน บิดามารดา,บุต ร,พี่นอง สามีภรรยาซึ่งจดทะเบียนสมรส
หรือมีบุต รรวมกันเทานั ้น)
- เอกสารพิสูจน ความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให ไดแก สูต ิบัต ร, ทะเบียนบาน, สมรส
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี บริบูรณ
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หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ ง ตองมีหนั งสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือที่วาการ
อําเภอ (ฉบับจริงเทานั ้น) โดยเอกสารใหระบุวาอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเป็ นอะไรกันอยาง
ชัดเจน พรอมแนบสําเนาหน าพาสปอรต (ถามี) หรือ สําเนาบัต รประชาชนของพอและแม
หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมีหนั งสือแสดงความยินยอมจากพอและแมใหเดินทางไปตางประเทศได จากทาง
เขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั ้น) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเป็ น
อะไรกันอยางชัดเจน พรอมแนบสําเนาหน าพาสปอรต (ถามี) หรือ สําเนาบัต รประชาชนของพอและแม
กรณีบุต รอยูในการดูแลของฝ ายใดฝ ายหนึ่ ง
- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุต รอยูในการดูแลของใคร
- เอกสารการปกครองบุต ร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทานั ้น
กรณีบุต รบุญธรรม
- ใบจดทะเบียนรับบุต รบุญธรรม จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ
หมายเหตุ :
กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังกลาวทั้งหมด เพื่อจัดสงใหเจาหน าที่วีซาผูดูแลคณะ
การยื่นวีซายุโรปของแตละประเทศ ณ ปั จจุบัน มีขอจํากัดทางขั้นตอนและเอกสารที่แตกตางกันทั้งนี้ กรุณารับคําแนะนํ าจากเจา
หน าที่ผูดูแลคณะโดยตรง
กําหนดคิวในการนั ดหมายการยื่นวีซาของผูสมัคร เป็ นไปในรูปแบบกรุปเทานั ้น (ตามจํานวนผูเดินทางที่บริษัทฯ กําหนด) ทั้งนี้ ทา
งบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบถึงวันที่สถานทูต ไดยืนยันคิวใหทางบริษัทฯ แลว ในกรณีที่มีความจําเป็ นตองแยกยื่นจากกรุป (คิวเดี่ยว)
กรุณาสอบถามเจาหน าที่วีซาผูดูแลคณะโดยตรงเพื่อที่ทางเราจะอํานวยความสะดวกใหทานใหดีที่สุด
ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตนและสแกนลายนิ้ วมือ ณ ศูนยย่ น
ื คํารองขอวีซาออสเตรีย
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต ออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทําการ (ไมรวมวันหยุดของสถานทูต /วันหยุดนั กขัต
ฤกษ/วันหยุดเสาร-อาทิต ย)
หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางสถานทูต ออสเตรียแลว ทางสถานทูต ไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนั งสือเดินทาง
จากสถานทูต ฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั ้นหากทานมีความจําเป็ นในการใชพาสปอรต เพื่อเดินทาง กรุณา
แจงบริษัททัวรใหชัดเจนถึงกําหนดการเดินทางของทาน
การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูต ฯ อาจนํ ามาซึ่งการถูกปฏิเสธวีซา และอาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเป็ นการถาวร ดังนั ้นกรุณาดําเนิ นการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซาตามคําแนะนํ าของเจาหน าที่วีซาผูดูแลคณะ
ในกรณีถ ูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนี ยม
** การพิจารณาอนุมัต ิวีซาเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ฯเทานั ้น ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการ
ดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั ้น **

หมายเหตุ
เด็กทารก (Infant) อายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทานละ 15,000 บาท
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และหัวหน าทัวร 60 ยูโร ตลอดทริป
อัต รานี้ ยังไมรวมคาธรรมเนี ยม และคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศออสเตรีย ทานละ ประมาณ 4,000 บาท
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเป็ นตองนํ าสงหนั งสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณาอยางน อย 15-20 วันทําการ
(บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิต ย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขอ
อนุญาตใชหนั งสือเดินทางเพื่อเดินทางได ไมวากรณีใดก็ต าม หากจําเป็ น สถานทูต อาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สง
หนั งสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เป็ นอยางน อย ในลําดับตอไป จากนั ้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอ
สําหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็ นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี
สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง
ตามความตองการ)
กรณีผูเดินทางเป็ นอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดต ามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ ง และ ไมวามื้อใด
มื้อหนึ่ ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพิ่มเติมขณะมื้ออาหาร เนื่ องจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรื่องของวัต ถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเป็ นไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เทานั ้น
กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนื อขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนี้ ดวยตนเอง
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ

่

่

1. เนื่ องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็ น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็ นตองแยกหองพัก เป็ น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนั กทองเที่ยวหรือเอเยนต
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเป็ นเมืองใกลเคียงเป็ นการทดแทน
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร เป็ นแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่ง
บนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่
จะสามารถทําได
2. กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจงลวงหน ากอนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่ต องการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจํา
ชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู

การยกเลิก
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง การเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
ล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามดําเนิ นการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนิ นการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรต หน าแรก
ของผูเดินทาง สําเนาบัต รประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนั กขัต ฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **
2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวา
กําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
2.3 แจงยกเลิกน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็ นตน **
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ต าม
4. สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหน าอยางน อย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางน อย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่
จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะให
บริการและดําเนิ นการตอไป
5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนิ นการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัต ิจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึ งถึง
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ กรณีออกบัต รโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัต รโดยสารบางสวน สวนใด
สวนหนึ่ งได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเป็ นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็ น
อยางน อย
6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาลประกาศ
้

ในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

