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วันที่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สนามบนิเวียนนา  
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้
ตัว๋เคร่ืองบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พกั,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างๆ 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสดุวิสยั อาทิ 
การยกเลกิเที่ยวบิน,การลา่ช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั),
การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล,ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทาง
ได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระ
คา่ใช้จ่ายต่างๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

วันที่2 เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต   
01.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG936  
07.00 น. คณะถงึสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และสัมภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) เมือง
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
ออสเตรีย และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐสติเรียอีกด้วย ในปี 1999 องค์การ
ยเูนสโก ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และได้รับเลือกจากสหภาพยโุรปให้เป็น
เมืองหลวงทางวฒันธรรมยโุรปในปี 2003 เท่ียวชมตวัเมืองเก่ากราซ ท่ีเคยเป็น
ป้อมปราการและปราสาทมาตัง้แต่สมยัโบราณ น าท่านนั่งรถรางขึน้สู่เนินเขา
เพ่ือชมทิวทัศน์ของเมืองโดยรอบ และพลาดไม่ได้กับหอนาฬิกา Uhrturm ท่ี
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเก่าตัง้ตระหง่านอยู่ 

(207 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองคลาเกนเฟิ ร์ต หรือ คลาเกนฟู ร์ท  (Klagenfurt)  เมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) เป็น
รัฐทางใต้สุดของประเทศออสเตรีย ผ่านชมลันด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึ่ง
อาคารท่ีมีความส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์ ท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสดุ และ
ยังมีทะเลสาบท่ีงดงามคือ ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ ทะเลสาบอัลไพน์  ถูก
ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้หนาแน่น น า้ในทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่นและมี
ความโปร่งใสมาก จึงท าให้มีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยือนทะเลสาบในช่วงฤดู
ร้อนเป็นจ านวนมาก จตัรัุสเมืองเก่าซึง่เป็นท่ีตัง้ของเหลา่อาคารส าคญัๆท่ีสร้าง
ขึน้ในสไตล์เรอเนสซอง อย่าพลาดไปชมความงดงามของ ลานน า้พุมงักรลินท์
วูร์ม (Lindworm Fountain) ถูกสร้างขึน้ในปี 1593 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุด
ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมากแห่งหนึง่ของเมือง 

(136 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SANDWIRTH หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sandwirth.at 
วันที่3 คลาเกนเฟิร์ต - ลูบลยิานา (สโลเวเนีย) - ถ า้โพสทอยน่า - ล่องเรือ

ทะเลสาบเบลด - เบลด  
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) เมืองหลวงท่ีสวยงามของ (85 ก.ม.) 
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สโลเวเนีย  น าท่ าน เข้าสู่ จัตุ รัสกลางเมืองเพรเซเรน  ซึ่ง เป็นจัตุ รัส ท่ีมี
ความส าคญัเช่นเดียวกบัจตัรัุสบนัไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปัน้ของฟรานซ์ เพร
เซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลวีเนีย เป็นสญัลกัษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ 
ใกล้จตัรัุสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกนั ศิลปะในแบบอาร์ตนโูว 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Local 
บ่าย หลังอาหาร น าชมถ า้โพสทอยน่า ถ า้นี เ้ปิดให้บริการมากว่า 188 ปี และมี

นักท่องเท่ียวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ า้ท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ภายในถ า้
เช่ือมต่อถึงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ า้โดยขบวน
รถรางไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ า้โดยเฉลี่ย 8-10 
องศาเซลเซียส ชมส่วนท่ีใหญ่ท่ีสดุภายในถ า้ท่ีเรียกว่า Classic Karst ภายใน
ถ า้มีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้อง
ตา่งๆ ภายในถ า้มากมายลดหลัน่เป็นชัน้ๆ ราวกบัเนรมิต 

(53 ก.ม.) 

 

15.00 น. เดินทางสู่เมืองเบลด  (Bled) เมืองตากอากาศตัง้อยู่ ริมทะเลสาบและริม
เทือกเขาแอลป์จเูลียน เป็นทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในประเทศสโลเวเนีย 
และได้รับการขนานนามวา่เป็นไข่มกุแห่งเทือกเขาแอลป์  

(103 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PARK HOTEL BLED หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelparkbled.com 
วันที่4 เบลด - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อติาลี) - ทะเลสาบมิซูริน่า – ทะเลสาบ    

เบรียส - เทอืกเขาโดโลไมท์ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองกอร์ตีนาดมัเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตัง้อยู่ในแคว้นเวเน

โต จงัหวดัเบลลโูน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ท่ี
ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ช่ือว่าเป็นแนวเขาท่ี
งดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทงยอด
สูงเสียดฟ้า มีทัศนียภาพงดงาม จัด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของ
นักท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนัก
สกี และในฤดรู้อน ท่ีน่ียงัมีทุ่งหญ้าท่ีมีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา  

 
(237 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า (Lake Misurina) ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาด

ใหญ่ น า้ใสราวกระจก ในฤดูหนาวน า้ในทะเลสาปจะกลายเป็นน า้แข็ง 
เดินทางต่อเพ่ือแวะชม ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเม็ดงาม
แห่งโดโลไมท์ ทะเลสาบน า้สีฟ้าเขียวมีอีกช่ือว่า Prager Wildsee ซึ่งองค์กร
ยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ติดอันดับทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุด
จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่โบลซาโน เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคไทโรลใต้ 
South Tyrol  

(90 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก HOTEL GRUNER BAUM BRIXEN หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.gruenerbaum.it 

วันที่5 เซนต์มักดาเลนา – น่ังกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise – 
โบลซาโน - เทอืกเขาโดโลไมท์ 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.hotelparkbled.com/
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09.00 น. น าท่านนัง่กระเช้า Cable Car ขึน้สูเ่นินเขา Alpe Di Siusi ชมวิวทิวทศัน์บนทุ่ง
หญ้าราบเลียบบนภูเขา ท่ีได้ขึน้ช่ือว่ากว้างใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ท่านจะได้สมัผสั
ความงดงามอันมหัศจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชม
ทัศนียภาพอันย่ิงใหญ่ของหุบเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain 
Range ท่ีมีรูปทรงแหลมชันเป็นจุดเด่น มีเส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวให้
ท่านได้เลือกเก็บภาพสวยๆ ก่อนกลบัสูด้่านลา่ง 
หมายเหต ุ   กระเชา้ Cable Car จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะ
หยดุว่ิง ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยือนเป็นส าคญั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีแทรกตัวอยุ่ในหุบเขาส่วนหนึ่ง

ของอทุยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศัน์หบุเขาซึง่ได้ช่ือว่า
งดงามท่ีสุดในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมวิวท่ีมองเห็น Odle Group หรืออีกช่ือ
หนึง่เรียกวา่ Geisler Group ซึง่เป็นกลุม่ยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นท่ี
นักเดินทางต้องมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta ทัง้
สองยอดสงู 3025 เมตรเท่ากนั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก HOTEL GRUNER BAUM BRIXEN หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.gruenerbaum.it 

วันที่6 โบลซาโน - อนิสบรูค (ออสเตรีย) - น่ังรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car 
ขึน้สู่สถานี Seegrube – เที่ยวชมเมืองเก่า -ช้อปป้ิง 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองอินสบรูค จนข้ามพรมแดนท่ีเมืองเบรนเนอร์ และ

สะพานยุโรปท่ีทอดตวัข้ามหุบเหวถงึ 190 เมตร สู่อินสบรูค เมืองท่ีล้อมรอบไป
ด้วยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งสกีของยุโรปในเทือกเขาแอลป์ และยงั
ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพแข่งขนักีฬาฤดหูนาวถงึ 2 ครัง้  

(84 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านนั่งรถไฟฟ้าสุดล า้ Nordkette Cable Car เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 

1928 ซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงมาหลายต่อหลายครัง้ รวมถึงการแปลงโฉมครัง้
ล่าสุดให้ดูทันสมยั ตัวอาคารมีรูปร่างโค้งมนโดดเด่นสวยงาม ออกแบบโดย
สถาปนิกนายซาฮาฮาดิก พาท่านขึน้กระเช้าสู่สถานี Seegrube บนเทือกเขา
แอลป์ ท่ีระดบัความสูง 1,905 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ให้ท่านได้ชมวิวเมือง
โดยรอบของเมืองอินสบรูค และในวนัท่ีอากาศสดใส คุณจะได้เห็นวิวไกลถึง
ชายแดนอิตาลี 

 

 เท่ียวชมเมืองอินสบรูค ท่ีได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขา
แอลป์ แม้แต่ราชส านักของราชวงศ์ฮัปสบูร์กท่ีย่ิงใหญ่ ยังคงสร้างท่ีพ านักไว้ 
เสน่ห์ของเมืองอยู่ท่ีอาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ท่ีสร้างขึน้ด้วย
ความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี  จนกลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัย
โกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษท่ี 18 ท าให้ดู
โดดเดน่และหรูหราย่ิงขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต ่ค.ศ.ท่ี 16 
เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง, วงัฮอฟบรูก์ (Hofburg) ท่ีแปรพระราชฐาน
ในช่วงฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ท่ีถูกสร้างขึน้ใน ค.ศ. 1563 และ
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานา
พนัธุ์ หลงัจากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL GRAUER BAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.grauer-baer.at  
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วันที่7 อนิสบรูค - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคทิส์บูเฮล  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเข้าชมคริสตลัเวิลด์ ซึง่ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตลัเวิลด์ของสวา

รอฟสกีได้เปิดโฉมมหัศจรรย์ความงามยุคปรับปรุงใหม่ ห้องอัศจรรย์มีการ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประกายสุกใส โดยท่ีห้าห้องได้รับการออกแบบใหม่หมด 
พร้อมทัง้ขยายพืน้ท่ีไปด้านนอกให้ครอบคลมุสวนสวย อนัมีบริเวณกว้างขวาง
ท่ีแสนอบอุ่นด้วยประกายแวววาวของคริสตัล เชิญปล่อยใจของคุณให้
เคลิบเคลิ ม้ไปกับแสงระยิบระยับจากเมฆคริสตัล และสนุกสนานกับ
ประสบการณ์การเล่นและการปีนป่ายท่ีกระตุ้นทกุประสาทสมัผสัภายในพืน้ท่ี
ระดับต่าง ๆ ของหอคอยแสนสนุก ภายในร้าน Swarovski Kristallwelten 
Store ท่ีกว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด ตัง้แต่อัญมณีและเคร่ืองประดบั จนถึงประติมากรรม
ขนาดเลก็ และ SWAROVSKI OPTIK 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสู่เมืองคิทส์บูเฮล (Kitzbühel) ซึ่งเป็นเมืองแห่งภูเขาของแคว้นทิโรล 

ในประเทศออสเตรีย ในช่วงฤดูหนาวเมืองนีเ้ป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง
ของผู้ ท่ีรักในการเล่นสกีนิยมมาพัก  และเป็นศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาว เป็น
แม่เหล็กดึงดดูผู้คน จากทั่วทุกมุมโลกให้มาเล่นสกีท่ีคิทซ์บือเฮิล และท่ีน่ียังมี
การแข่งขนัสกีจัม้ทกุปีอีกด้วย 

(91 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ZUR TENNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelzurtenne.com 
วันที่8 คทิส์บูเฮล – ซาลซ์บูร์ก – เที่ยวชมเมือง - ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์

วูลฟ์กัง  
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางต่อสู่เมืองซาลส์บวร์ก เมืองเก่าของออสเตรียท่ีมีประวัติศาสตร์

ยาวนานอย่างมาก โดยมนัตัง้อยู่ริมเแม่น า้ซาลซ์อคัท่ีเเสนจะงดงาม เเวดล้อม
ไปด้วยขุนเขาท่ีเเสนจะสวยงามของออสเตรีย รวมทัง้เป็นเเหล่งก าเนิดของ
ศิลปินมากมาย เเละท่ีส าคญันัน้เมืองแห่งนีม้ีช่ือเสียงจากการใช้สถานท่ีต่างๆ
ของเมืองในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองท่ี
แสนโรแมนติก ท่ีมีทะเลสาบ และภูเขาเป็นฉากสวย ในปี ท่ีผ่านมาชาว
ออสเตรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของคีตกวีเอกโมสาร์ต ชมวิหารซาลซ์
บูร์ก ท่ีมีความเก่าเเก่งดงามอย่างมาก จัตุรัสโมสาร์ท ท่ีมีอาคารหลากหลาย
ตัง้อยู่ โดยมีวังResidenz ซึ่งเหล่าผู้ ครอบครองซาลซ์บูร์กเคยพักอาศัยเป็น
เวลาต่อเน่ืองกันอย่างยาวนาน ร้านค้ามากมายท่ีถนน Getreidegasse 
รวมทัง้มาเย่ียมชมบ้านของศิลปินช่ือดงัอย่างโมสาร์ท อีกด้วย 

(84 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย เดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เดินเท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในภูมิภาค 
Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดก
โลก UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่ง
ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเลน่ชมเมือง อิสระให้
ท่านได้มีเวลาเดินเลน่ชมเมืองฮลัสตทั 

(72 ก.ม.) 

 

 เดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์ซมัเมอกูทท่ีมีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสน่ห์อนัน่า
ติดตรึง 

(37 ก.ม.) 
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SCALARIA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.scalaria.com 
วันที่9 เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชงิบรุนน์ - ช้อปป้ิง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่

ท่ีมอีายกุวา่ 1,000 ปี ศนูย์กลางอ านาจของจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน   
(285 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บ่าย น าเข้าชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ท่ีถูกสร้าง

ขึน้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องท่ี
จดัแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง 
(Great Hall) สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถงึความย่ิงใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก หลงัจาก
นัน้น าท่านเข้าสู่ริงสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานท่ีส าคญั 
อาทิ โรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่  และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่า
ตลอดปี พระราชวงัฮอฟบูรก์อนัย่ิงใหญ่ ซึง่ในปัจจุบนัเป็นท่ีท าการส าคญัของ
รัฐ ใกล้กนัเป็นโรงเรียนสอนข่ีม้าแบบสเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี ้
ฮอลล์ ก่อนจะข้ามแม่น า้ดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นท่ีตัง้ขององค์การ
สหประชาชาติแห่งท่ีสองของยุโรป ให้ท่านได้ชมสายแม่น า้ดานูบใหม่และเก่า 
ท่ีมีความส าคัญต่อหลายประเทศในยุโรป จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งใน
ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมในการนัง่จิบกาแฟต้น
ต ารับแท้ และซคัเกอร์เค้กท่ีมีช่ือเสียงของเวียนนา 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก RADISSON BLU PARK ROYAL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.radissonhotels.com 

วันที่10 เวียนนา - เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเวียนนา เพ่ือท า Tax Refund แล้วเตรียม

ตวับินสูก่รุงเทพ 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG937  
วันที่11 คณะเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.20 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

6-16 เมษายน 63 
13-23 เมษายน 63 107107,,000000..--  9966,,000000..--  9911,,000000..--  1177,,550000..--  1133,,000000..--  

--1818,,000000..--  

--1313,,000000..--  
29 เม.ย. - 9 พ.ค. 63 

6 – 15 พ.ค. 63 
10-20 มิถุนายน 63 

110022,,000000..--  9292,,000000..--  8787,,000000..--  1177,,550000..--  1133,,000000..--  
--1818,,000000..--  
--1313,,000000..--  

คา่ทวัร์รวม :  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน า้มันเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 04 พฤศจิกายน 

2562 
 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุมาตรฐานรถโค้ชของยโุรป 
 คา่เข้าชมถ า้โพสทอยน่า / คา่ลอ่งเรือทะเลนสาบเบลด / กระเช้า Cable Car ขึน้สูเ่นินเขา Alpe Di 
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Siusi / ค่ารถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / ค่าเข้าชมคริสตัลเวิล์ด / ค่าเข้าชมพระราชวงัเชิงบ
รุนน์ 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละ

ประเทศ  
ในกรณีที่ท่านมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อ
ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ออสเตรีย (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบตัิเหตุ ส าหรับผู้ เอาประกันภยัอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาท
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึง
ประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็
อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ
สามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ 
อนุญาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน า
สมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 
 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือท่ีท่านรู้จักและเช่ือถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation)  
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีกอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียว
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ได้   
การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัทีน่ า
เทีย่ว ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน
คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะ
เรียกจากนกัทอ่งเทีย่วไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
2.1  คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  คา่ใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 
2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่

เสียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 

50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์
แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กับเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือ
ทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 

ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัใน
แตล่ะประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพักท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพัก 1 
ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 
ส าหรับพกั 1 ท่าน 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน 
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/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่ งในยุ โรปจะไม่มี เค ร่ืองป รับอากาศเน่ืองจ ากอยู่ ในแถบ ท่ีมีอุณหภูมิต ่ า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจ
มีลกัษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ี
คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้
ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แต่หากมีการ
ล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักล่าว
ได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนัก
เพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9 .75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ น้บนพาหนะ
การเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 
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(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 
5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศออสเตรีย ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซา่ประเทศออสเตรียผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศ

ออสเตรีย)  อาคารสีลมคอมเพลก็  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีท่ีผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/

นกัศกึษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วัน ก่อน
การไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกนิ 15 วันจากวันยื่น
ค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นี ้
ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่
ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนา
บตัรนกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 
จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


