


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-
McArthurGlen	Designer	Outlet	-	เมืองลินซ

พักที่	PARK	INN
BY	RADISSON
LINZ	หรือเทียบ
เทา

3 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	แมนําวัลตาวา	-	เมืองคุทนาฮ
อรา	-	โบสถเซ็นตบาบารา	-	โบสถโครงกระดูก	-	กรุงปราก

พักที่
INTERNATIONAL
หรือเทียบเทา		

4 คารโลวีวารี	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	พระราชวัง
หลวง	(ปราก)	-	ยานชางทอง	-	สะพานชารล	-	ศาลาวาการเมืองหลัง
เกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่
INTERNATIONAL
หรือเทียบเทา

5 กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-
พระราชวังฮอฟเบิรก	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-
ถนนคารทเนอร

พักที่	AUSTRIA
TREND
PYRAMID	หรือ
เทียบเทา

6 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

13	ธ.ค.	60	-	19	ธ.ค.	60 ฿47,500 ฿47,500 ฿47,500 ฿4,900



22.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสาย
การบินไทย	ประตู	4	แถว	H	,	J	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา	โดยเที่ยวบินที่	TG936
07.00	น.	ถึงสนามบินเวทชาท	กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง)

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
จากน้ันนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮัปสเบิรก	ซึ่ง

มีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปีค.ศ.1744-1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง	ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส
ของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	in	Parndorf	ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคา

แบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BALLY,	HUGO	BOSS,	BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย
***	เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนัน้	ทาง
บริษทัขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสูเมืองลินซ	(Linz)	เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ	3	ของประเทศออสเตรีย	เป็น

เมืองที่มีการผลิตเหล็กกลา	เครื่องจักร	อุปกรณไฟฟา	ผลิตภัณฑยาสูบ	เมืองน้ีพัฒนามาจากคายสมัยโรมัน	เป็น
ศูนยกลางการคาที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่	13	(ระยะทาง	50	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าเพื่อไมรบกวนการชอปป้ิง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	PARK	INN	BY	RADISSON	LINZ	หรือเทียบเทา



เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนัน้	ทาง
บริษทัขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน
อิสระอาหารคํ่า

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,
BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆ
อีกมากมาย

เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย	และเป็นที่
รูจักกันดีวาเป็นเมืองแหงฮิตเลอร	เพราะหากมาถึงเมืองลินซแลว	ก็จะไดพบ
อะไรบางอยางที่เกี่ยวของกับฮิตเลอรแนๆ	เพราะพวกเขาคงไมซุกเรื่องราว
ตางๆ	สมัยนาซีครองอํานาจไวใตพรมหรอก

	พักที่	PARK	INN	BY	RADISSON	LINZ	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํางาม

แหงโบฮีเมีย	เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน	ค.ศ.1992	(World
Heritage)	เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา
300	ปี	หลังไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก	

นําชมปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	จากบริเวณรอบนอก	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250	ถือเป็นปราสาทที่



ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
วอลตาวา	(Valtawa	River)	ตรงบริเวณคุงน้ํา	ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และ
โบสถเกากลางเมือง	(ระยะทาง	85	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองคุทนา	ฮอรา	(Kutna	Hora)	เมืองที่สําคัญและมีความสวยงามไมแพกรุงปราก

เน่ืองจากเป็นเหมืองแรเงินของยุโรปมาตั้งแตยุคกลาง	จึงทําใหเมืองน้ีมีความรํ่ารวยไมแพกรุงปราก	และยังมี
ความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกาแก	จนไดรับการจดทะเบียนเขาเป็นมรดกโลกจาก	Unescoใน
ปี	ค.ศ	1995

นําทานชมความสวยงามของโบสถประจําเมือง	นําถายรูปดานนอกกับโบสถเซ็นตบาบารา	(St.	Barbara
Church)	โบสถสไตลโกธิกที่นับวาสวยงาม	และสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ	ซึ่งไดกอสรางมาตั้งแตปี
1388	และเสร็จสมบูรณในปี	1905	ใชเวลาในการกอสรางนานกวา	500	ปี
จากน้ันนําเขาชมโบสถโครงกระดูก	(Sedlec	Ossuary)	อันโดงดัง	สถานที่ที่แปลกที่สุดในเมืองน้ีที่	ขึน้ชื่อวา

เป็นโบสถที่แปลกที่สุดในโลก	เน่ืองจากโบสถน้ีตกแตงไปดวยโครงกระดูกมนุษยกวา	70,000	ชิ้น	กวา	40,000
คน	ทุกอยางทําขึน้จากกระดูกทั้งหมดไมวาจะเป็นโคมไฟระยา	แทนบูชา	ไปจนถึงตราสัญลักษณตระกูล	เหตุผล
ของการนํากระดูกมาตกแตงคือ	ตระกูลผูปกครองสัญชาติเยอรมันมอบหมายให	สถาปนิคชื่อ	Frantisek	Rint
สรางสรรคผลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการใชชีวิตอยางระมัดระวัง	และสื่อใหเห็นวาความตายเป็นสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงไมได
จากน้ันนําคณะเดินทางสูกรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสา

ธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ	(ระยะทาง
173	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.45	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	INTERNATIONAL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา



เมืองที่สําคัญและมีความสวยงามไมแพกรุงปราค	เน่ืองจากเป็นเหมืองแรเงิน
ของยุโรปมาตั้งแตยุคกลาง	จึงทําใหเมืองน้ีมีความรํ่ารวยไมแพกรุงปราค	และ
ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกาแก	จนไดรับการจด
ทะเบียนเขาเป็นมรดกโลกจาก	Unescoในปี	ค.ศ	1995

เป็นโบสถสไตลโกธิกที่นับวาสวยงาม	และสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ
ใชเวลาในการกอสรางนานกวา	500	ปี

นําเขาชมโบสถโครงกระดูก	(Sedlec	Ossuary)	อันโดงดัง	สถานที่ที่แปลกที่สุด
ในเมืองน้ีที่	ขึน้ชื่อวาเป็นโบสถที่แปลกที่สุดในโลก	เน่ืองจากโบสถน้ีตกแตงไป
ดวยโครงกระดูกมนุษยกวา	70,000	ชิ้น	กวา	40,000	คน	ทุกอยางทําขึน้จาก
กระดูกทั้งหมดไมวาจะเป็นโคมไฟระยา	แทนบูชา	ตระกูลผูปกครองสัญชาติ
เยอรมันมอบหมายให	สถาปนิคชื่อ	Frantisek	Rint	สรางสรรคผลงานจาก
กระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการใชชีวิตอยางระมัดระวัง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	INTERNATIONAL	หรือเทียบเทา		

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองคารโลวี	วารี	(Karlovy	vary)	ที่ไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปา	ที่ใหญที่สุดของสา

ธารณรัฐเช็ก	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเป็นศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ
นําเดินชมเมืองคารโลวี	วารี	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพ	ตามความเชื่อ

ที่มีมาแตสมัยโบราณ	เชิญทานทดลองดื่มน้ําแร	ซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ	เป็นแกวพอรซเลนที่มีปาก
ยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา(ระยะทาง	120	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

ชวงบาย	
นําเขาชมปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ใน

สมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918

ชมมหาวิหารเซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่
14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจา



แมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน	(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม)
แลวชมพระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของ

เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
แลวเดินชมยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึกวางจําหนายอยูมากมาย
จากนัน้นําทานเดินเลนบนสะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิค

ที่สรางขึน้ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขาง
ราวสะพานกวา	30	องค
จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกา
ดาราศาสตร	(Astronomical	Clock)	ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา	ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา	เลือกซื้อสินคา	ของที่

ระลึก	หรือ	สินคาแฟชั่นชั้นนํามากมาย	(ระยะทาง	120	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	INTERNATIONAL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

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

เป็นพระราชวังในเมืองปราก	ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต	ศตวรรษที่	12	ที่มี
การออกแบบแนวกอธิคและเรเนซองค



เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

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

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	INTERNATIONAL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําเดินทางสูกรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย	โดยผานเมืองเบอรโน

(Brno)	เป็นเมืองใหญอันดับสองของสาธารณรัฐเชก	รองจากกรุงปราก	ระยะทาง	205	กม.ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	2.45ช.ม.
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
กาเรียน	นําเดินทางขามพรมแดน	เช็ก	–	ออสเตรีย	สูกรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
ชมถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก
ผานชมโรงละคร	โอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวาง

สงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955,

ผานพระราชวังฮอฟเบิรก	(Hofburg	Palace)	ซึ่งเป็นกลุมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก
มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13	จนถึงตนคริสตศตวรรษที่	20



จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา	ซึ่ง
พระเจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปีค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
จากน้ันเชิญชอปป้ิงสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	หรือสินคานานาชนิด	อาทิเชน	Louis	Vitton,	Gucci,	ราน

นาฬิกา	Bucherer	สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย	เชน	Zara	,H&M	ฯ9ฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ชอคโกแลต
โมสารท	หรือแวะชิมของหวานที่ราน	THE	DEMEL	รานเบเกอรรี่ในยานถนนคารนทเนอร	(Karntnerstrabe)
ใจกลางกรุงเวียนนา	(ระยะทาง	135	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ช.ม.)

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อไมรบกวนการชอปป้ิง
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	AUSTRIA	TREND	PYRAMID	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

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

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

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ



อิสระอาหารคํ่า

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

	พักที่	AUSTRIA	TREND	PYRAMID	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท	กรุงเวียนนา	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
13.30	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ	เทีย่วบินที	่TG937

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

05.20	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนด	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาออสเตรีย

(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)
6.	คาทิปพนักงานขับรถ	และมัคคุเทศกทองถิน่	(12	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	7x	3	=	21	ยูโร)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



1.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา
ภายใน3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัติ
2.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขัน้ตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทัง้แบบ

หมูคณะและยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการ
จองไดจากทางเจาหนาที่

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังนัน้ควรเตรียมเอกสารตามที่

สถานทูตแจงเงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่น
วีซาไดหรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด
2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทาง
สถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียม
ในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เชก)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	10	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global	(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน

นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***

1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	ใช	Statement	หรือ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง
ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	อยางใดอยางหน่ึง	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน	7	วัน	กอนยื่นวีซา	(กอนยื่นวีซาอาจจะขอใหทานปรับอัพเดทอีกครั้ง)	
3.2	กรณีเปลีย่นบัญชีเป็นเลมใหม	ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม	(ทั้งเลมเกา	–เลมใหม)
3.3	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	
3.3.1.	ใช	Statement	หรือ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	ของเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ถายสําเนายอน
หลัง	6	เดือน	อยางใดอยางหน่ึง	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอด
เงินในบัญชีภายใน	7	วัน	กอนยื่นวีซา	(กอนยื่นวีซาอาจจะขอใหทานปรับอัพเดทอีกครั้ง)	
3.3.2.	ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มีการชี้แจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ	(Sponsor	Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจําและกระแสรายวัน**
***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีจากธนาคาร	ดังตอไปน้ี	ธ.เกษตรและสหกรณ	ธ.อิสลาม
ธ.อาคารสงเคราะห	ธ.ออมสิน	สหกรณออมทรัพยตางๆ	และLHBANK***

4.	หลักฐานการทํางาน
4.1	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
4.2	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนด
ที่ดิน	เป็นตัน
4.3	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถาน
ทูตที่ยื่น)
4.4	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
5.1	สําเนาทะเบียนบาน



5.2	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี)
5.3	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
5.4	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	18	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
6.1	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
6.2	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
6.3	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
6.4	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็น
ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
6.5	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับ
บุตรที่สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม
หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ี

บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเขากลุมประเทศเชก(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็น

จํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที	่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม)

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้



ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.		แจงยกเลิกภายใน	45	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
2.		แจงยกเลิกภายใน	30	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บา
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	20	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	80	%	จากราคาทัวร
4.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด		

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


