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วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา เสาร ์
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ D16-19 สายการบินไทย 

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนักอ่นการเดินทาง โดยซือ้ตั๋ว
เครื่องบิน,เช่ารถโคช้,จองโรงแรมที่พกั,รา้นอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเขา้ชมตา่งๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ ในกรณีที่เกดิเหตกุารณอ์นัสดุวิสยั อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั),การ
นดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล,ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนั
เป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดม้ีการตกลงช าระ
ค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไวล่้วงหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัทฯ มิอาจ
รบัผิดชอบได ้

 

วันทีส่อง เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิรต์  อาทติย ์
01.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่  TG936  
07.00 น. คณะถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และสมัภาระแลว้ รถโคช้รอรบัคณะเดินทางสูเ่มืองกราซ (Graz) เมืองศนูยก์ลาง
ประวตัิศาสตร ์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศออสเตรีย และยงั
เป็นเมืองหลวงของรฐัสติเรียอีกดว้ย ในปี 1999 องคก์ารยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลก และไดร้บัเลือกจากสหภาพยโุรปใหเ้ป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรม
ยโุรปในปี 2003 น าคณะเที่ยวชมตวัเมืองเก่ากราซ ที่เคยเป็นปอ้มปราการและ
ปราสาทมาตัง้แต่สมยัโบราณ น าท่านนั่งรถรางขึน้สูเ่นินเขาเพื่อชมทิวทศันข์อง
เมืองโดยรอบ และพลาดไม่ไดก้บัหอนาฬิกา Uhrturm ที่เป็นสญัลกัษณข์อง
เมืองเก่าตัง้ตระหง่าอยู่ 

(205 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางต่อสูเ่มืองคลาเกนเฟิรต์ หรือ คลาเกนฟรูท์ (Klagenfurt)  

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของรฐัคารนิเทีย (Carinthia) 
เป็นรฐัทางใตส้ดุของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิรต์เคยเป็น
หนึ่งในแปดเมืองเจา้ภาพการจดัแข่งขนัฟตุบอลชิงแชมป์ยโุรปอีกดว้ย อีกทัง้ยงั
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของประเทศอีกดว้ย น าคณะเที่ยวชมเมืองสวยรมิ
ทะเลสาบเวอรเ์ทอรเ์ซ (Worthersee) ทะเลสาบอลัไพนท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุของ
ยโุรป เที่ยวชมในจตรุสัเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตัง้ของเหลา่อาคารส าคญัๆ ที่สรา้งขึน้
ในสไตลเ์รอเนสซอง และไม่พลาดในการไปชมความงามของ ลานน า้พมุงักร
ลินทว์รูม์ (Lindworm Fountain) สรา้งขึน้ในปี 1593 ปัจจบุนัถือเป็นอีกหนึ่ง
แลนดม์ารค์ของเมืองนี ้ แลว้ผ่านชม ลนัดเ์ฮาส ์ (Landhaus) อีกหนึ่งอาคารที่มี
ความส าคญัทางดา้นประวตัิศาสตร ์ เป็นอาคารที่เก่าแก่ทีสดุของเมือง ภายใน
อาคารไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยภาพวาดปนูเปียก ปัจจบุนัเป็นที่นั่ง
ของสภาพแห่งรฐัคารนิเทีย 

(136 ก.ม.) 

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

GLAN 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.hotel-fuchspalast.at 
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วันทีส่าม คลาเกนเฟิรต์ - กอรต์ีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทอืกเขาโดโลไมท ์ - 
น่ังกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise 

จันทร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองกอรต์ีนาดมัเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตัง้อยู่ใน

แควน้เวเนโต จงัหวดัเบลลโูน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี กอรต์ีนาดมัเปซ
โซ เป็นเมืองที่อยู่กลางหบุเขาอมัเปซโซ โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาโดโลไมท ์ จึง
เป็นที่นิยมมาพกัผ่อนของนกัทอ่งเที่ยวที่ชื่นชอบการเลน่สกี และครัง้หนึ่งเมืองนี ้
เคยเป็นสถานที่จดังานโอลิมปิกฤดหูนาวเม่ือปี 1956  

(239 ก.ม.) 

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

Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอน
เหนือ เทือกเขาโดโลไมท ์ไดช้ื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก 
เนื่องจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสงูเสียดฟ้า มีทศันียภาพงดงาม 
จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดู
หนาวที่มีสกีรีสอรท์เปิดตอ้นรบันกัสกี  และในฤดรูอ้นที่นี่ยงัมีทุ่งหญา้ที่มีดอกไม้
สวยตลอดช่วงเทือกเขา  จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้า Cable Car ขึน้สู่เนินเขา 
Alpe Di Siusi  น าท่านชมวิวทิวทศันบ์นทุ่งหญา้ราบเลียบบนภเูขา ที่ไดข้ึน้ชื่อว่า
กวา้งใหญ่ที่สดุในยุโรป ท่านจะไดส้มัผสัความงดงามอนัมหศัจรรยข์องเทือกเขา
โดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โดยมี
เทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มี รูปทรงแหลมชันเป็นจุดเด่น มี
เส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวให้ท่านได้เลือกเก็บภาพสวยๆ ก่อนกลับสู่
ดา้นลา่ง 
หมายเหตุ    กระเชา้ Cable Car จะปิดท าการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะ
หยดุวิ่ง ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยือนเป็นส าคญั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hotel Alpenflora in Castelrotto 4* หรอืเทียบเท่าในระดบั

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

วันทีส่ี่ เทอืกเขาโดโลไมท ์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - น่ังรถไฟฟ้า Nordkette 
Cable Car ขึน้สู่สถานี Seegrube - เทีย่วชมเมืองเกา่ 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองอินสบรูค จนขา้มพรมแดนที่เมืองเบรนเนอร ์ และ

สะพานยโุรปที่ทอดตวัขา้มหบุเหวถึง 190 เมตร สูอ่ินสบรูค เมืองที่ลอ้มรอบไป
ดว้ยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่สกีของยโุรปในเทือกเขาแอลป์ และยงั
ไดร้บัเกียรติในการเป็นเจา้ภาพแข่งขนักีฬาฤดหูนาวถึง 2 ครัง้ จากนัน้เดินทาง
ต่อสูใ่จกลางเมืองอินสบรูค เพื่อนั่งรถไฟฟ้าสดุล า้ Nordkette Cable Car เปิด
ใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1928 ซึ่งไดผ้่านการปรบัปรุงมาหลายตอ่หลายครัง้ รวมถึง
การแปลงโฉมครัง้ลา่สดุใหด้ทูนัสมยั ตวัอาคารมีรูปรา่งโคง้มนโดดเด่นสวยงาม 
ออกแบบโดยสถาปนิกนายซาฮา ฮาดิก พาท่านขึน้กระเชา้สูส่ถานี Seegrube 
บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดบัความสงู 1,905 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ใหท้่านไดช้ม
วิวเมืองโดยรอบของเมืองอินสบรูค และในวนัที่อากาศสดใส คณุจะไดเ้หน็วิว
ไกลถึงชายแดนอิตาลี  

(180 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทือกเขา Local 
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บ่าย น าคณะเที่ยวชมเมืองอินสบรูค ที่ไดร้บัการกลา่วขานว่างดงามเมืองหนึ่งใน
เทือกเขาแอลป์ แมแ้ต่ราชส านกัของราชวงศฮ์ปัสบรูก์ที่ยิ่งใหญ่ ยงัคงสรา้งที่
พ านกัไว ้ เสนห่ข์องเมืองอยู่ที่อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สรา้ง
ขึน้ดว้ยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายเุก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็น
สญัลกัษณข์องเมือง ประทบัใจกบัเฮลบลิงเฮา้ส ์ (Helblinghaus) ตกึสมยั
โกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที่ 18 ท าใหดู้
โดดเด่นและหรูหรายิ่งขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.ที่ 16 
เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง, วงัฮอฟบรูก ์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐาน
ในช่วงฤดหูนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1563 และ
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามรม่รื่นและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL NEUE POST 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-neue-post.at 
วันทีห้่า อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิลด์ - เมืองคิทสบ์ูเฮล พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเขา้ชมครสิตลัเวิลด ์ อนัเกิดจากแนวคิดสะทอ้นถึงความยิ่งใหญ่งดงาม

และแพรวพราว ผนงัครสิตลัที่ทอดยาวจะน าท่านเขา้สูห่อ้งจดัแสดง ครสิตลั
เวิลด ์  จดุเริ่มตน้การเขา้สูห่อ้งสมบตัิยกัษแ์ละหอ้งบทกวีในอากาศ เม่ือเดินขา้ม
สะพานไปยงัหอ้งการเปลี่ยนแปรรูปลกัษณแ์ละหอ้งเครือข่ายโลก ผ่านมิติเขา้สู่
ป่าครสิตลั ลว้นแต่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในยคุนีค้วรค่าแก่การเขา้ชม 
เชิญท่านเลือกซือ้เครื่องแกว้เจียระไนชัน้ดีของ Swarovski ที่มีชื่อเสียงที่สดุใน
ออสเตรียและไดร้บัการยกย่องไปทั่วโลก   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหารพาคณะออกเดินทางสูเ่มืองคิทสบ์เูฮล (Kitzbühel) ซึ่งเป็นเมืองแห่ง

ภเูขาของแควน้ทิโรล ในประเทศออสเตรีย ในช่วงฤดหูนาวเมืองนีเ้ป็นอีกหนึ่ง
จดุหมายปลายทางของผูท้ี่รกัในการเลน่สกีนิยมมาพกั และที่นี่ยงัมีการแข่งขนั
สกีจัม้ทกุปีอีกดว้ย     

(77.40 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hotel - Zur Tenne 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://www.hotelzurtenne.com 
วันทีห่ก คิทสบ์ูเฮล - ฮัลลส์ตัทท ์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาค

ซาลสซ์ัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนตว์ูลฟ์กัง  
พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี 

เดินเที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุในภมูิภาค 
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ 
ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว่้าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรียและเป็นพืน้ที่มรดกโลก 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่
ในภวงัคแ์ห่งความฝัน อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเดินเลน่ชมเมือง  

(147 ก.ม.) 

 

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

7,000 ปี โดยการขึน้กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อไปยงัเหมืองเกลือที่ตัง้อยู่บนภเูขาที่มี
ความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล ประมาณ 838 เมตร หรือใชเ้วลาในการเดินทาง
เพียงแค่ 3 นาทีเท่านัน้ **ส าหรบัการเทีย่วชมในเหมืองเกลอืนัน้ นกัท่องเทีย่ว
สามารถเทีย่วชมไดใ้นช่วงระหว่างเดอืนเมษายน-เดอืนพฤศจิกายนของทกุปี 
ส าหรบักรุ๊ปเดอืนธนัวาคม ไม่รวมค่าเขา้เหมืองเกลือ และ Sky Walker** 

 

 
 
 

http://www.sheratonzagreb.com/
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และที่นี่ท่านสามารถทา้ทายความสงู ดว้ยการยืนชมทิวทศันเ์มืองจากมมุสงูที่
จดุ Skywalk จนไดเ้วลาเดินอนัสมควร พาคณะเดินทางสูภ่มูิภาคซาลสซ์มัเมอ
กทู ที่มีทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่หอ์นัน่าติดตรงึ 

(38.20 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.scalaria.com 

วันทีเ่จ็ด เซนตว์ูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน ์- ช้อปป้ิง ศุกร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ที่

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

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน ์ พระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ที่ถกูสรา้งขึน้

ใหม้ีความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายส ์ เขา้ชมภายในกว่า 20 หอ้งที่จดั
แสดงไวอ้ย่างน่าชม ผ่านหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี่ หอ้งรบัรอง 
(Great Hall) สิ่งที่แสดงใหเ้หน็ถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ หลงัจาก
นัน้น าท่านเขา้สูร่งิสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายลอ้มไปดว้ยสถานที่ส  าคญั 
อาทิ โรงละครโอเปรา่ที่เก่าแก่ และยงัมีการจดัแสดงคอนเสิรต์และโอเปรา่ตลอด
ปี พระราชวงัฮอฟบรูกอ์นัยิ่ง ใหญ่ ซึ่งในปัจจบุนัเป็นที่ท  าการส าคญัของรฐั ใกล้
กนัเป็นโรงเรียนสอนขี่มา้แบบสเปน แลว้ผ่านไปชมอาคารรฐัสภา ซิตีฮ้อลล ์ก่อน
จะขา้มแม่น า้ดานบูสูเ่ขตเมืองใหม่ อนัเป็นที่ตัง้ขององคก์ารสหประชาชาติแห่งที่
สองของยโุรป ใหท้่านไดช้มสายแม่น า้ดานบูใหม่และเก่า ที่มีความส าคญัต่อ
หลายประเทศในยโุรป จากนัน้อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งในย่านถนนคนเดินคารท์
เนอรส์ตรีท ที่มีนกัท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟตน้ต ารบัแท ้ และซคัเกอร์
เคก้ที่มีชื่อเสียงของเวียนนา 

 

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

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

วันทีแ่ปด เวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเวียนนา เพื่อท า Tax Refund แลว้เตรียม

ตวับินสูก่รุงเทพ 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG937  
วันทีเ่ก้า คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย ์
05.20 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้นจะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

http://www.scalaria.com/
https://www.austria-trend.at/en/hotels/parkhotel-schoenbrunn
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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 ม.ี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 

ค่าทวัรร์วม :   
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2562 

✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโคช้ของยโุรป 
✓ ค่ากระเชา้ Cable Car ขึน้สูเ่นินเขา Alpe Di Siusi / ค่ารถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / ค่าเขา้ชม

ครสิตลัเวิลด ์/ ค่าเขา้เหมืองเกลือ และ Skywalk / ค่าเขา้ชมพระราชวงัเชิงบรุนน ์
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแตล่ะประเทศ  

ในกรณีทีท่่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่
ความเหมาะสม 

✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 
ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่า
รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที่
ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ใน
ความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

✓ ส าหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เครื่องไดน้  า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้น

หรือที่ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน 
ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่า
ทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทาง
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บรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation)  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้ 
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสียงดงั 
พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบหา้วนัก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน
ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวจะเรียก
จากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2  ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
2.3  ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 
2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่

เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ 
ไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัที่
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ออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 

ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม 
ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
ที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้ง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะ
จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้น
เอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้แต่หากมีการลา่ชา้ 
หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ ทาง
บรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถ
ใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่ม
เป็นสิทธิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) 
x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระ
ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
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เดินทาง 
▪ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี ่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศออสเตรีย ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศออสเตรียผูเ้ดินทางทกุท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศ

ออสเตรีย)  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่

ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนั

ทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส  าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส  าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ / ส  าเนาทะเบียนสมรส, หย่า  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบรบิรูณ ์  และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบรบิรูณ ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/

นกัศกึษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่น
วีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 1 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพยส์่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่น
ค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นี ้
ควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งใน
การยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทาง
บรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้
เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พรอ้มส าเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


