


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	ฮัลชตัทท	-	ซี	สตราซ	-
เมืองชาลสบวรก	-	อนุสาวรียของโมสารท	-	มหาวิหารแหงซาลสบวร
ก

พักที่	Austria
Trend	Hotel
Salzburg	หรือ
ระดับเทียบเทา

3 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	กรุงปราก
พักที่	Hotel	Duo
Prague	หรือระดับ
เทียบเทา

4 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-	กรุง
เวียนนา

พักที่	Kavalier	หรือ
ระดับเทียบเทา

5 กรุงเวียนนา	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	พระราชวังเบลวาแดร	-	สนาม
บินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

19	พ.ย.	60	-	24	พ.ย.	60 37,500	บาท 37,500	บาท 37,500	บาท 3,900	บาท

26	พ.ย.	60	-	1	ธ.ค.	60 37,500	บาท 37,500	บาท 37,500	บาท 3,900	บาท



22.30	น.	คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	จ.สมุทรปราการ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4
ประตูทางเขาระหวางหมายเลข	2-3	เคานเตอรสายการบินไทย	เคานเตอรเช็คกรุป	D

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.30	น.	นําทานออกเดินทางบินตรงสู	นครเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	โดยสายการบินไทย	เทีย่ว

บินที	่TG-936

07.00	น.	เดินทางถึง	นครเวียนนา	เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย	จากน้ันนําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ
จากน้ันนําทานโดยสารรถโคชเดินทางสูเมือง	ฮอลสตัท	Hallstatt	เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไป

กวา	4,000	ปี	ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี	800-400กอนคริสตกาล	และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเป็น
ที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา	“ซี	สตราซ”	(See	Strasse)ระยะทาง

ประมาณ	300เมตร	อีกดานมีรานขายของที่ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตล
อัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ	และบานแตละหลังลวน
ประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจํา
เมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลาน	และอาคารบานเรือนที่สวยงาม
อิสระใหทานไดพักผอนน่ังจิบกาแฟ	หรือเดินเที่ยวชมเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ซาลสเบิรก	Salzburg	เมืองแหงศิลปินเพลง	ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะ

โมสารตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ	250	ปี	ในปี	2006	ที่ผานมาและยังเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลกอยาง
The	Sound	of	Music	ที่โดงดัง	รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค	และไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกดวย	(ใชเวลาประมาณ	1	ชั่วโมง)
นําทานเดินขามแมน้ําซาลสอัคชเพื่อเดินเลนชมเมืองเกาของ	ซาลสเบิรก	สูจัตุรัสกลางเมืองเพื่อถายรูปคู

กับอนุเสาวรียโมสารต
ชมมหาวิหารใหญกลางเมืองหรือมหาวิหารแหงเมืองซาลสเบิรก	สรางขึน้ตั้งแตสมัยเรอเนอซองสตอน

ปลายตอบาร็อคตอนตน	ถือเป็นโบสถบาร็อคยุคแรก	โดยสรางขึน้ใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญ
จนเกินซอมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ถลมเสียหาย	แตตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม
เดินเลนบนถนนเกไตรเด	ที่มีบานเรือนเรียงราย	ซึ่งถูกสรางขึน้ชวงในศตวรรษที่	15-18	ลักษณะเดนคือมี

ลานบานที่มีหลังคาสวยงาม	ปายเหล็กที่บงบอกชื่อรานคาหรือบานเรือนที่ทําดวยมือและกรอบหนาตางที่เป็น
ภาพปูนแกะสลัก	ปัจจุบันเป็นยานชอปป้ิงที่มีรานคแบรนดเนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบานเกิดของโมสารต	ที่



เพิ่งฉลองครบรอบ	250	ปีเมื่อปี	2006	ตั้งอยูบนถนนเสนน้ีดวย	
ใหทานถายรูปเป็นที่ระลึก	(เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํานักทองเที่ยวเขาในเขตบริเวณเมืองเกา)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Austria	Trend	Hotel	Salzburg	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ถนนเลียบทะเลสาบระยะทางประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่
ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่
เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ
และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงาม
ปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็นลานหิน
ขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลาน	และอาคารบานเรือนที่สวยงาม

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

อนุสาวรียน้ีตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก	''โวลฟกัง	อะมาเดอุส	โม
ซารท''นักประพันธดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงกองโลก



สรางในสมัยเรอเนซองสตอนปลายตอบาโรคตอนตน	ถือเป็นโบสถบาโรคยุค
แรกสุดเลยทีเดียว	สรางขึน้ใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญจนเกิน
ซอมแซม	มหาวิหารหลังน้ีถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ถลมเสียหาย	แต
ตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม	ดานหนาสรางดวยหินออนซาลสบวรก
ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Austria	Trend	Hotel	Salzburg	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองเชสกี้ครุมลอฟ	Cesky	Krumlov	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่	11	จากการกอตั้งเมืองของตระกูล	Rozmberk	จนกลายมา

เป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย	สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูลSchwarzenberg
และครุมลอฟก็เจริญขึน้เรื่อยๆ	จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรับการยกยองใหเป็น	1	ใน
เมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี	ค.ศ.1992
ใหทานถายภาพภายนอกปราสาทครุมลอฟ	ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย	เปลี่ยน

มือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุง	ปราค	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค	นครหลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมียที่

โดงดังในอดีต	ตั้งแตยุคสมัยของ	กษตัริยชารลสที่	4	ไดสรางใหปราคกลายเป็นหน่ึงในนครที่สวยที่สุดอีกแหง
หน่ึงของยุโรป	(ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	2.30	ชั่วโมง)
ผานชมทัศนียภาพสองขางทางจนถึง	กรุงปราค	เมืองหลวงแหงสาธารณรัฐเช็คปัจจุบันเป็นเมืองทองเที่ยวชื่อ

ดังที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในกลุมยุโรปตะวันออกเป็นเมืองที่นาตื่นตาตื่นใจ	พรั่งพรอมไปดวยศิลปะ
ดนตรี	การเตนรํา	ภาพยนตรและละครเวที	ทั้งยังเป็นอัญมณีแหง	สถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท	เป็นเมืองที่มี
ความสวยงามและโรแมนติก	เป็นเมืองที่รอดพนจากภัย	สงครามในอดีตและไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	และ
ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกจากองคการ	ยูเนสโกในปี	1992

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Hotel	Duo	Prague	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ



มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Hotel	Duo	Prague	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานชมความสวยงามของกลุมปราสาทแหงกรุงปราค	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวาอดีตที่

ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล
นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่	สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝ่ังแมน้ํา	ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของ

เมืองแหงปราสาทรอยยอด	ที่	ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ	อีกดวย
นําทานเขาชมเขตของตัวปราสาท	ซึ่งบริเวณเดียวกันมี	มหาวิหารเซนตวิตัส	ตั้งอยูในยานปราสาทปราค

สรางในสมัยพระเจาชารลสที่	14	โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส	Matthias	of	Arras	เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งทํา
ขึน้ในสมัยพระเจาชารลสที่	4	กษตัริยผูสรางความเจริญ	สูงสุดจนทําใหเมืองปราค	เป็นการสรางแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิคที่ไดตกแตงประดับประดาไปดวยหัวสัตว	ประหลาดมากมายที่ทําดวยหินตั้งอยูบนหลังคา
และปากทอรางน้ําฝน
นอกจากน้ันมหาวิหารแหงน้ียังมีหอง	สําหรับสวดมนตเล็กที่อยูดานขางรอบๆ	และสิ่งหน่ึงที่นาทึ่งของหองสวด

มนตเล็กของเซนต	เวนเซสลาส	คือ	กําแพงฝาผนังที่ประดับดวยพลอยและหินที่มีสีสันสดใสระรานตา	นอกจากน้ี
รอบๆ	ตัวปราสาทมีจุดที่นาสนใจ	อยูหลายแหงอยางเชนโบสถเซนตจอรจ	และถนนโกลเดนเลนซึ่งเป็นหองแถว
รานคาเล็กๆ	ตั้งอยูเรียงราย	ซึ่ง	ครั้งหน่ึงในอดีตหองแถวเหลาน้ีเคยใชเป็นบานพักของทหารยามเฝาพระราชวัง
ใหทานถายภาพของปราสาทอันสวยงาม	พรอมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ	สะพานชารลส	ที่ทอดขาม

แมน้ําวัลตาวา	สัญลักษณที่	สําคัญของปราคที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริยชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหลา
ศิลปินตางๆ	นําผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ	ใหเวลาทานเดินเลนถายภาพ
ทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง	พรอมเลือกซื้อสินคาที่ระลึก

(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามพรมแดนกลับสู	กรุงเวียนนา	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	หน่ึง

ในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป	สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ	ที่สะทอนถึง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทั่วเมือง	เวียนนา	ยังเป็นเมืองใหญที่สุดในประเทศ
ออสเตรีย	มีแมน้ําสายสําคัญของยุโรปคือแมน้ําดานูบไหลผาน	เวียนนาจึงเป็นทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของประเทศ	และมีความสําคัญในระดับนานาชาติ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชั่วโมง)



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Kavalier	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ.ภัตตาคารจีน
	พักที่	Kavalier	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
สมควรแกเวลาใหทานเช็คเอาทจากทีพ่ัก	และกอนนําทานเดินทางสูสนามบินพรอมทําคืนภาษี
นําทานชม	เมืองเวียนนา	และมีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงามที่แวดลอมไปดวยอาคารสถาปัตยกรรม

เกาแกอันงดงาม	อาทิ	โรงละครโอเปราที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869,	พระราชวังฮอฟเบิรก	กลุม
อาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่13-20,	ตึกรัฐสภา	ซึ่งสรางขึน้ในระ
หวางปีค.ศ.1873-1883,	พระราชวังเบลวาแดร,	สวนสเตราสและโบสถเซนตสตีเฟ น	เป็นตน	อาทิ



พระราชวังฮับสเบิรก,	พระราชวังเบลวาแดร	หรือ	ศาลาวาการเมืองของกรุงเวียนนา	เป็นตน	

ชวงบาย
13.30	น.	นําทานออกเดินทางจากกรุงเวียนนา	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG-937

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

พระราชวังที่ตั้งอยูบนลาดเชิงเขา	สรางขึน้ตามศิลปะบาร็อก	เพื่อใชเป็น
พระราชวังฤดูรอนของเจาชายยูจีนแหงซาวอย	ผูนํากองทัพแหงราชวงศแฮบส
บวรก	ที่ทําสงครามจนไดรับชัยชนะพวกเติรกที่เขามารุกราน	ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑจัดแสดงภาพเขียน	ออสเตรียนแกลเลอรี	(Austrian	Gallery)	ซึ่ง
ถือวาเป็นพิพิธภัณฑภาพเขียนที่สําคัญที่สุดแหง	หน่ึงของโลก	จัดแสดงผลงาน
ภาพเขียนของศิลปินดังๆ	หลายทานรวมทั้งศิลปินชาวออสเตรียน	กุสตาฟ	ค
ลิมท

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

05.20	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	จ.สมทุรปราการ	โดยสวัสดิภาพ..



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวา
จะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
7.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
8.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
9.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
10.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
11.	หากเป็นชวงอีสเตอร,	คริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอให

พิจารณากอนการจองทัวร
12.	อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ ากวา	30	ทาน	**	ไมมีราคาเด็ก	**	และจะตอง

ชําระมัดจํา	หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที
13.	อัตราคาเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอัตราราคาพิเศษ	ดังน้ันหากมีการออกตัว๋โดยสารแลวไมสามารถขอรีฟัน

ดหรือคืนเงินไดทุกกรณี

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวร
โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร	สวนทีเ่หลือจะขอเก็บทัง้หมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วัน
ทําการ	มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย	เสนทาง	กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ,	คาอาหารและเครื่องดื่ม,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปี

วงเงินคุมครอง	500,000	บาท	(กรมธรรพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษทัประกันฯ)



7.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ
วันที่	16ส.ค.	2560	หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏ
และเงื่อนไขของสายการบิน

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาทิปพนักงานยกกระเปาทุกแหง	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง	หรือหาก

ตองการการบริการยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมน้ันๆ	เรียกเก็บ
4.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	ทานละ	3,300	บาท	(เก็บพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือกอนออกเดินทาง)	**ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงการจัดเก็บคาวีซากรณีทีส่ถานทูตมีการเปลีย่นแปลงอัตราคาธรรมเนียม
ในภายหลัง	**

5.	คาทิปพนักงานขับรถ,	คามัคคุเทศกทองถิน่ตามเขตเมืองเกาและพระราชวังและหัวหนาทัวรทีเ่ดิน
ทางไป-กลับพรอมคณะ	ชํารเพิม่ทานละ	1,500	บาท(เก็บพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือกอนออกเดินทาง)

6.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด
ฯลฯ
7.	คาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดคาดคิด	เชน	การปรับคาน้ํามัน,	คาบริการอื่นๆ	เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวีซา	หรืออื่นๆ	ที่มิไดระบุ

ไวในรายการ
9.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
10.	คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศที่นอกเหนือ

จากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษทัฯ	จัดไวให	ทานสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได

การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ	15	วัน	ดังนัน้จึงขอความรวมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการขอวีซา
ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน	จะตองมาแสดงตัว,ถายรูป	และสแกนน้ิวมือ	ที่สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซาของสถานทู

ตน้ันๆ	ตามวันและเวลานัดหมาย	ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา	และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัด
หมายไวกอน	(วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตน้ันๆ	หรือศูนยยื่นวีซาประเทศน้ันๆ)
ดังน้ันบริษทัฯ	จึงตองขอความรวมมือในการเตรียมเอกสารใหครบถวนและสมบูรณพรอมเบอรโทร.ทั้งที่ทํางานและ

บานและมือถือตามรายละเอียดดานลางและกรอกขอมูลตามใบกรอกขอมูลที่แนบมาพรอมกันน้ี	สวนเอกสารเกี่ยวกับ
ดานการทํางาน,	ใบเปลี่ยนชื่อ,	ใบเปลี่ยนนามสกุล,	ใบทะเบียนสมรส	หรือใบหุนสวนตางๆ	หรือเอกสารใดๆ	ที่เป็น
ภาษาไทย	(ยกเวน	ทะเบียนบานและบัตรประชาชน)	กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาดวย	(สําเนาบัตร
ขาราชการใชแทนบัตรประชาชนไมได)	**	เบอรโทร.ทั้งที่ทํางานและมือถือเป็นสวนสําคัญอยางยิ่ง	กรณีมีการติดตอ
กลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามขอมูลบางประการ	กรุณาแจงใหครบถวนและสามารถติดตอได	**

เอกสารในการขอวีซา	(โดยยื่นขอวีซาทีส่ถานทูตออสเตรีย)ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม	15	วัน*	
1.	หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6

เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
3.	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา
4.	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ

เป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
5.	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ
6.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนขนาดใบหนา	(ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)สัดสวน

ใบหนา	90%	ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา	
6.1	รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวกและเครื่องประดับ	**
7	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

7.1	กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ากวา	15	ปี	
7.2	ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ	
7.3	หากเด็กอายุมากกวา	15	ปี	แตไมเกิน	20	ปี	และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว	ทางสถานทูตขอสําเนา
สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ



8	หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทัง้เบอรทีท่ํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ
8.1	สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานที่สมรสแลว	
8.2	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
8.3	สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
8.4	สําเนาใบหยา	กรณีทานที่หยาแลว	
9.	หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง

9.1	กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียด
การเขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน	เป็นตน
9.2	กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุ
ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือ	องคกร	พรอมใบลาและ	สําเนาบัตร
ประจําตัวราชการ	1	ชุด
9.3	กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือ
รับรองความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	6	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
9.4	กรณีทานทีเ่ป็นแมบาน	
9.5	หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
9.6	หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม
แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา	หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน	
9.7	กรณีทานทีว่างงาน	/	ไมมีรายได	จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางดานการเงินของผูรับรอง	พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายให
แกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด	(กรณีน้ีหากความ
สัมพันธไมสามารถสืบได	หรือไมเป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)	
9.8	กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
9.9	ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน	เป็น
ภาษาอังกฤษ	(ฉบับจริง)	หรือ	สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน	กรณีเป็นเด็กเล็ก	
10.	หลักฐานการเงิน

10.1	ใช	สําเนา	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี	ของธนาคารใดๆ	ถายสําเนา	ทุกหนา	และ
ปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเทาที่จะทําได	หรือไมเกิน	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	พรอมสําเนาหนา
บัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี	
10.2	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ	พรอมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
10.3	หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	โดยออกจากธนาคารยอนหลัง
ไมตํ่ ากวา	6	เดือนและปรับยอดใหลาสุดไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	แตหากใช	statement	แลวยังคง
ไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความ
เป็นจริง	อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล
เป็นตน	
10.4	กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝาก
ประจํา	เป็นตน
10.5	กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว	หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายให
บุคคลในครอบครัวดวย	แตอยางไรก็ตาม	โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบ
ดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงินในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมาย
รับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย
***	สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***	ทัง้น้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่
จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา	

11	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)
11.1	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
11.2	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับ
จริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบ
ดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
11.3	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
11.4	หากเด็กไมไดเดินทางทัง้กับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคา
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตร



ดวย
11.5	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็น
ผูดูแลบุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

***	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีไ่ดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้

***	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

***	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจง
สถานทูต	ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ

***	เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯทีไ่ดระบุไว
โดยทัง้หมด

**	กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรให
ทราบลวงหนา	แตหากกรณีทานทีต่องใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนํา
หนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน	ทานนัน้จะตองมายื่นเดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทูตตามกําหนดการของ
สถานทูตเชนเดียวกัน	**

***	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง
เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจาย
ทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็น
หลัก

**	ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ	3,300	บาท
***	คาทิปคนขับ,	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	1,500	บาท	ชําระพรอมคาทัวร

กอนเดินทาง	**

***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม
ภายหลัง	***

***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***

กรณีทานทีมี่ตัว๋ของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทางบริษทัทัวร	กรุณาแจง
ลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา	ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะ
ไมมีหองพักแบบ	3	เตียงเดีย่วแตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	45	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์น



การคืนเงินทั้งหมด
2.	หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา	20,000.-	บาท	และคาวีซาตาม

ที่สถานทูตเรียกเก็บ
3.	หากผูโดยสารทานใด	วีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา

มัดจํา	หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวร
ทั้งหมด	


