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วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา เสาร์ 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนักอ่นการเดินทาง โดยซือ้ตัว๋
เคร่ืองบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พกั,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่งๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั อาทิ การ
ยกเลกิเที่ยวบิน,การลา่ช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั),การ
นดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล,ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่ทา่นได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

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

และสมัภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสูเ่มืองกราซ (Graz) เมืองศนูย์กลาง
ประวตัิศาสตร์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศออสเตรีย และยงั
เป็นเมืองหลวงของรัฐสติเรียอีกด้วย ในปี 1999 องค์การยเูนสโก ได้ขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลก และได้รับเลือกจากสหภาพยโุรปให้เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรม
ยโุรปในปี 2003 น าคณะเท่ียวชมตวัเมืองเก่ากราซ ท่ีเคยเป็นป้อมปราการและ
ปราสาทมาตัง้แตส่มยัโบราณ น าท่านนัง่รถรางขึน้สูเ่นินเขาเพ่ือชมทิวทศัน์ของ
เมืองโดยรอบ และพลาดไมไ่ด้กบัหอนาฬิกา Uhrturm ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองเก่าตัง้ตระหง่าอยู่ 

(205 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มืองคลาเกนเฟิร์ต หรือ คลาเกนฟร์ูท (Klagenfurt)  

เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) 
เป็นรัฐทางใต้สดุของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ตเคยเป็น
หนึง่ในแปดเมืองเจ้าภาพการจดัแข่งขนัฟตุบอลชิงแชมป์ยโุรปอีกด้วย อีกทัง้ยงั
เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของประเทศอีกด้วย น าคณะเท่ียวชมเมืองสวยริม
ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอลัไพน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของ
ยโุรป เท่ียวชมในจตรัุสเมืองเก่า ซึง่เป็นท่ีตัง้ของเหลา่อาคารส าคญัๆ ท่ีสร้างขึน้
ในสไตล์เรอเนสซอง และไมพ่ลาดในการไปชมความงามของ ลานน า้พมุงักร
ลินท์วร์ูม (Lindworm Fountain) สร้างขึน้ในปี 1593 ปัจจบุนัถือเป็นอีกหนึง่
แลนด์มาร์คของเมืองนี ้ แล้วผ่านชม ลนัด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึง่อาคารที่มี
ความส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์ เป็นอาคารที่เก่าแก่ทีสดุของเมือง ภายใน
อาคารได้รับการตกแตง่อย่างสวยงามด้วยภาพวาดปนูเปียก ปัจจบุนัเป็นท่ีนัง่
ของสภาพแห่งรัฐคารินเทีย 

(136 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั KUNSTHOTEL FUCHSPALAST ST.VEIT AN DER 

GLAN 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-fuchspalast.at 

วันท่ีสาม คลาเกนเฟิร์ต - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ - 
น่ังกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise 

จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองกอร์ตีนาดมัเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตัง้อยู่ใน (239 ก.ม.) 
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แคว้นเวเนโต จงัหวดัเบลลโูน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี กอร์ตีนาดมัเปซ
โซ เป็นเมืองท่ีอยู่กลางหบุเขาอมัเปซโซ โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาโดโลไมท์ จงึ
เป็นท่ีนิยมมาพกัผ่อนของนกัทอ่งเท่ียวท่ีช่ืนชอบการเลน่สกี และครัง้หนึง่เมืองนี ้
เคยเป็นสถานท่ีจดังานโอลิมปิกฤดหูนาวเม่ือปี 1956  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลังอาหาร   น าคณะเดินทางต่อสู่บริเวณเทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomites 

Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ท่ีทอดตวัอยู่ในเขตอิตาลีตอน
เหนือ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ช่ือว่าเป็นแนวเขาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่ งของโลก 
เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทงยอดสงูเสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม 
จัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดู
หนาวท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนกัสกี  และในฤดรู้อนท่ีน่ียงัมีทุ่งหญ้าท่ีมีดอกไม้
สวยตลอดช่วงเทือกเขา  จากนัน้น าท่านนั่งกระเช้า Cable Car ขึน้สู่เนินเขา 
Alpe Di Siusi  น าท่านชมวิวทิวทศัน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภเูขา ท่ีได้ขึน้ช่ือว่า
กว้างใหญ่ท่ีสดุในยุโรป ท่านจะได้สมัผสัความงดงามอนัมหศัจรรย์ของเทือกเขา
โดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันย่ิงใหญ่ของหุบเขา โดยมี
เทือกเขา Sasolungo Mountain Range ท่ีมี รูปทรงแหลมชันเป็นจุดเด่น มี
เส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวให้ท่านได้เลือกเก็บภาพสวยๆ ก่อนกลับสู่
ด้านลา่ง 
หมายเหต ุ   กระเช้า Cable Car จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะ
หยดุว่ิง ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยือนเป็นส าคญั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Hotel Alpenflora in Castelrotto 4* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
https://www.hotel-
castelrotto.com 

วันท่ีส่ี เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - น่ังรถไฟฟ้า Nordkette 
Cable Car ขึน้สู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่า 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองอินสบรูค จนข้ามพรมแดนที่เมืองเบรนเนอร์ และ

สะพานยโุรปท่ีทอดตวัข้ามหบุเหวถงึ 190 เมตร สูอ่ินสบรูค เมืองท่ีล้อมรอบไป
ด้วยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่สกีของยโุรปในเทือกเขาแอลป์ และยงั
ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพแข่งขนักีฬาฤดหูนาวถงึ 2 ครัง้ จากนัน้เดินทาง
ตอ่สูใ่จกลางเมืองอินสบรูค เพ่ือนัง่รถไฟฟ้าสดุล า้ Nordkette Cable Car เปิด
ให้บริการมาตัง้แตปี่ 1928 ซึง่ได้ผ่านการปรับปรุงมาหลายตอ่หลายครัง้ รวมถงึ
การแปลงโฉมครัง้ลา่สดุให้ดทูนัสมยั ตวัอาคารมีรูปร่างโค้งมนโดดเดน่สวยงาม 
ออกแบบโดยสถาปนิกนายซาฮา ฮาดิก พาท่านขึน้กระเช้าสูส่ถานี Seegrube 
บนเทือกเขาแอลป์ ท่ีระดบัความสงู 1,905 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ให้ท่านได้ชม
วิวเมืองโดยรอบของเมืองอินสบรูค และในวนัท่ีอากาศสดใส คณุจะได้เหน็วิว
ไกลถงึชายแดนอิตาลี  

(180 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทือกเขา Local 
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บ่าย น าคณะเท่ียวชมเมืองอินสบรูค ท่ีได้รับการกลา่วขานวา่งดงามเมืองหนึง่ใน
เทือกเขาแอลป์ แม้แตร่าชส านกัของราชวงศ์ฮปัสบร์ูกท่ีย่ิงใหญ่ ยงัคงสร้างท่ี
พ านกัไว้ เสนห์่ของเมืองอยู่ท่ีอาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ท่ีสร้าง
ขึน้ด้วยความประณีตละเอียดออ่นและมีอายเุก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบัเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตกึสมยั
โกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษท่ี 18 ท าให้ดู
โดดเดน่และหรูหราย่ิงขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต ่ ค.ศ.ท่ี 16 
เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง, วงัฮอฟบรูก์ (Hofburg) ท่ีแปรพระราชฐาน
ในช่วงฤดหูนาว, ฮอฟเกอเค ่ (Hofkirche) ท่ีถกูสร้างขึน้ใน ค.ศ. 1563 และ
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพนัธุ์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL NEUE POST 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-neue-post.at 
วันท่ีห้า อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเข้าชมคริสตลัเวิลด์ อนัเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึงความย่ิงใหญ่งดงาม

และแพรวพราว ผนงัคริสตลัท่ีทอดยาวจะน าท่านเข้าสูห้่องจดัแสดง คริสตลั
เวิลด์  จดุเร่ิมต้นการเข้าสูห้่องสมบตัิยกัษ์และห้องบทกวีในอากาศ เม่ือเดินข้าม
สะพานไปยงัห้องการเปลี่ยนแปรรูปลกัษณ์และห้องเครือข่ายโลก ผ่านมิติเข้าสู่
ป่าคริสตลั ล้วนแตอ่อกแบบโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในยคุนีค้วรคา่แก่การเข้าชม 
เชิญท่านเลือกซือ้เคร่ืองแก้วเจียระไนชัน้ดีของ Swarovski ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุใน
ออสเตรียและได้รับการยกย่องไปทัว่โลก   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหารพาคณะออกเดินทางสูเ่มืองคิทส์บเูฮล (Kitzbühel) ซึง่เป็นเมืองแห่ง

ภเูขาของแคว้นทิโรล ในประเทศออสเตรีย ในช่วงฤดหูนาวเมืองนีเ้ป็นอีกหนึง่
จดุหมายปลายทางของผู้ ท่ีรักในการเลน่สกีนิยมมาพกั และท่ีน่ียงัมีการแข่งขนั
สกีจัม้ทกุปีอีกด้วย     

(77.40 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Hotel - Zur Tenne 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.hotelzurtenne.com 
วันท่ีหก คิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาค

ซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง  
พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี 

เดินเท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุในภมูิภาค 
Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง 
ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุแห่งออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่
ในภวงัค์แห่งความฝัน อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเลน่ชมเมือง  

(147 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหารพาคณะชม เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ท่ีมีอายมุากกว่า 

7,000 ปี โดยการขึน้กระเช้าไฟฟ้า เพ่ือไปยงัเหมืองเกลือท่ีตัง้อยู่บนภเูขาท่ีมี
ความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล ประมาณ 838 เมตร หรือใช้เวลาในการเดินทาง
เพียงแค ่ 3 นาทีเท่านัน้ **ส าหรับการเทีย่วชมในเหมืองเกลือนัน้ นกัท่องเทีย่ว
สามารถเทีย่วชมไดใ้นช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤศจิกายนของทกุปี 
ส าหรับกรุ๊ปเดือนธนัวาคม ไม่รวมค่าเข้าเหมืองเกลือ และ Sky Walker** 
และท่ีน่ีท่านสามารถท้าทายความสงู ด้วยการยืนชมทิวทศัน์เมืองจากมมุสงูท่ี
จดุ Skywalk จนได้เวลาเดินอนัสมควร พาคณะเดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอ

 

 
 
 

(38.20 ก.ม.) 

http://www.sheratonzagreb.com/
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กทู ท่ีมีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่าติดตรึง 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.scalaria.com 

วันท่ีเจ็ด เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปป้ิง ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ท่ี

มีอายกุว่า 1,000 ปี ศนูย์กลางอ านาจของจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน   
(280 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย น าเข้าชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ท่ีถกูสร้างขึน้

ให้มีความงดงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกวา่ 20 ห้องท่ีจดั
แสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง 
(Great Hall) สิ่งท่ีแสดงให้เหน็ถงึความย่ิงใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก หลงัจาก
นัน้น าท่านเข้าสูริ่งสตราเซ ่ ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานที่ส าคญั 
อาทิ โรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ และยงัมีการจดัแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอด
ปี พระราชวงัฮอฟบรูก์อนัย่ิง ใหญ่ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นท่ีท าการส าคญัของรัฐ ใกล้
กนัเป็นโรงเรียนสอนข่ีม้าแบบสเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตีฮ้อลล์ ก่อน
จะข้ามแมน่ า้ดานบูสูเ่ขตเมืองใหม ่ อนัเป็นท่ีตัง้ขององค์การสหประชาชาติแห่งท่ี
สองของยโุรป ให้ท่านได้ชมสายแมน่ า้ดานบูใหมแ่ละเก่า ท่ีมีความส าคญัต่อ
หลายประเทศในยโุรป จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ในย่านถนนคนเดินคาร์ท
เนอร์สตรีท ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมในการนัง่จิบกาแฟต้นต ารับแท้ และซคัเกอร์
เค้กท่ีมีช่ือเสียงของเวียนนา 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AUSTRIA TREND HOTEL SCHÖNBRUNN 4* หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
https://www.austria-trend.at 

วันท่ีแปด เวียนนา - เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเวียนนา เพ่ือท า Tax Refund แล้วเตรียม

ตวับินสูก่รุงเทพ 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG937  
วันท่ีเก้า คณะเดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
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 

18 - 26 ม.ค. 2563 
9900,,000000..--  8811,,000000..--  7722,,000000..--  1144,,550000..--  1100,,000000..--  --2255,,000000..--  

--2211,,000000..--  15 - 23 ก.พ. 2563 
7 - 15 มี.ค. 2563 

**12 - 20 เม.ย. 2563 9922,,000000..--  8822,,000000..--  7744,,000000..--  1144,,550000..--  1100,,000000..--  --2277,,000000..--  
--2233,,000000..--  

9 - 17 พ.ค. 2563 9900,,000000..--  8811,,000000..--  7722,,000000..--  1144,,550000..--  1100,,000000..--  --2255,,000000..--  
--2211,,000000..--  27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563 

คา่ทวัร์รวม :   
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

http://www.scalaria.com/
https://www.austria-trend.at/en/hotels/parkhotel-schoenbrunn
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 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุมาตรฐานรถโค้ชของยโุรป 
 คา่กระเช้า Cable Car ขึน้สูเ่นินเขา Alpe Di Siusi / คา่รถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / คา่เข้าชม

คริสตลัเวิลด์ / คา่เข้าเหมืองเกลือ และ Skywalk / คา่เข้าชมพระราชวงัเชิงบรุนน์ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  

ในกรณีทีท่่านมีขอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่
ความเหมาะสม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ออสเตรีย (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 
ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่
รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ใน
ความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

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

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

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

หรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน 
ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่
ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทาง
บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation)  
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ 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 ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่น า
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เที่ยว ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 
1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัที่น า

เที่ยว ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 
1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 

ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 
 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน

คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียก
จากนกัทอ่งเทีย่วไมไ่ด้ 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 าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ี
ออกตัว๋ 

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 คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 

ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
ท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้อง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้า

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะ
จะเข้าชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า 
หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทาง
บริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถ
ให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิม
เป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 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 ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

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

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

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนั
ทัง้ 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 างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลังจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วัน ก่อนการไปยื่น
วีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 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 ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ใน
การย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้
เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน/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 าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุ
ครัง้ 

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

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


