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วันที1่ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา  
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคานเ์ตอร  ์D16-19 สายการบิน

ไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้น
เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้
ตั๋วเครื่องบิน,เช่ารถโคช้,จองโรงแรมที่พกั,รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที่เขา้ชมต่างๆ 
เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้มให้กับกรุ๊ปทัวร ์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ 
การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าชา้ของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั),
การนดัหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภยัธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
อนัเป็นผลท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทาง
ไดต้ามโปรแกรม หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดม้ีการตกลงช าระ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล่้วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทัวร ์หัวหน้าทัวรจ์ะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัทฯ มิอาจ
รบัผิดชอบได ้

 

วันที2่ เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิรต์   
01.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่  TG936  
07.00 น. คณะถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และสัมภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) เมือง
ศูนย์กลางประวัติศาสตร ์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
ออสเตรีย และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐสติเรียอีกด้วย ในปี 1999 องค์การ
ยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และไดร้บัเลือกจากสหภาพยโุรปใหเ้ป็น
เมืองหลวงทางวฒันธรรมยโุรปในปี 2003 เที่ยวชมตวัเมืองเก่ากราซ ที่เคยเป็น
ป้อมปราการและปราสาทมาตัง้แต่สมยัโบราณ น าท่านนั่งรถรางขึน้สู่เนินเขา
เพื่อชมทิวทัศนข์องเมืองโดยรอบ และพลาดไม่ไดก้ับหอนาฬิกา Uhrturm ที่
เป็นสญัลกัษณข์องเมืองเก่าตัง้ตระหง่านอยู่ 

(207 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองคลาเกนเฟิร์ต หรือ คลาเกนฟูร ์ท  (Klagenfurt)  เมือง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรฐัคารินเทีย (Carinthia) เป็น
รฐัทางใตสุ้ดของประเทศออสเตรีย ผ่านชมลันดเ์ฮาส์ (Landhaus) อีกหนึ่ง
อาคารที่มีความส าคัญทางดา้นประวตัิศาสตร ์ที่มีความเก่าแก่มากที่สดุ และ
ยังมีทะเลสาบที่งดงามคือ ทะเลสาบเวอร์เทอรเ์ซ ทะเลสาบอัลไพน์ ถูก
ลอ้มรอบไปด้วยป่าไม้หนาแน่น น ้าในทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่นและมี
ความโปร่งใสมาก จึงท าใหม้ีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนทะเลสาบในช่วงฤดู
รอ้นเป็นจ านวนมาก จตัรุสัเมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตัง้ของเหลา่อาคารส าคญัๆที่สรา้ง
ขึน้ในสไตลเ์รอเนสซอง อย่าพลาดไปชมความงดงามของ ลานน า้พุมงักรลินท์
วูรม์ (Lindworm Fountain) ถูกสรา้งขึน้ในปี 1593 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุด
ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมากแห่งหนึ่งของเมือง 

(136 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL SANDWIRTH หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sandwirth.at 
วันที3่ คลาเกนเฟิรต์ - ลูบลิยานา (สโลเวเนีย) - ถ า้โพสทอยน่า - ล่องเรือ

ทะเลสาบเบลด - เบลด  
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) เมืองหลวงที่สวยงามของ (85 ก.ม.) 
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สโลเวเนี ย  น าท่ าน เข้าสู่ จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน  ซึ่ ง เป็นจัตุ รัสที่ มี
ความส าคญัเช่นเดียวกับจตัรุสับนัไดสเปนในกรุงโรม มีรูปป้ันของฟรานซ ์เพร
เซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสญัลกัษณ์ความรกัชาติและเสรีภาพ 
ใกลจ้ตัรุสัเป็นโบสถใ์นนิกายฟรานเซสกนั ศิลปะในแบบอารต์นโูว 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Local 
บ่าย หลังอาหาร น าชมถ ้าโพสทอยน่า ถ ้านี ้เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี และมี

นักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ลา้นคน เป็นถ า้ที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ า้
เชื่อมต่อถึงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ ้าโดยขบวน
รถรางไฟฟ้าที่ เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ ้าโดยเฉลี่ย 8-10 
องศาเซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สดุภายในถ า้ที่เรียกว่า Classic Karst ภายใน
ถ า้มีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีหอ้ง
ต่างๆ ภายในถ า้มากมายลดหลั่นเป็นชัน้ๆ ราวกบัเนรมิต 

(53 ก.ม.) 

 

15.00 น. เดินทางสู่เมืองเบลด  (Bled) เมืองตากอากาศตั้งอยู่ริมทะเลสาบและริม
เทือกเขาแอลป์จเูลียน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สดุในประเทศสโลเวเนีย 
และไดร้บัการขนานนามว่าเป็นไข่มกุแห่งเทือกเขาแอลป์  

(103 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PARK HOTEL BLED หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelparkbled.com 
วันที4่ เบลด - กอรต์ีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - ทะเลสาบมิซูริน่า – ทะเลสาบ    

เบรียส - เทอืกเขาโดโลไมท ์
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองกอรต์ีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตัง้อยู่ในแควน้เวเน

โต จงัหวดัเบลลโูน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขา
โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่
ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ เทือกเขาโดโลไมท ์ไดช้ื่อว่าเป็นแนวเขาที่
งดงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอด
สูงเสียดฟ้า มีทัศนียภาพงดงาม จัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทัง้ในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอรท์เปิดตอ้นรบันัก
สกี และในฤดรูอ้น ที่นี่ยงัมีทุ่งหญา้ที่มีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา  

 
(237 ก.ม.) 

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

ใหญ่ น ้าใสราวกระจก ในฤดูหนาวน ้าในทะเลสาปจะกลายเป็นน ้าแข็ง 
เดินทางต่อเพื่อแวะชม ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเม็ดงาม
แห่งโดโลไมท ์ทะเลสาบน า้สีฟ้าเขียวมีอีกชื่อว่า Prager Wildsee ซึ่งองคก์ร
ยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ติดอันดับทะเลสาบที่สวยที่สุด
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่โบลซาโน เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคไทโรลใต ้
South Tyrol  

(90 ก.ม.) 

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

ระดบัเดียวกนั 
www.gruenerbaum.it 

วันที5่ เซนตม์ักดาเลนา – น่ังกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Seceda– โบลซา
โน - เทอืกเขาโดโลไมท ์

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  Buffet 

http://www.hotelparkbled.com/


 

EUR39_UNSEEN ALPS AUSTRIA-SLOVANIA-ITALY 11 DAYS (Jan-Jun ‘20)_Update 09.01.20                 4 / 10 

09.00 น. น าท่านนั่ งกระเช้า Cable Car ขึน้สู่เนินเขา Secede ความสูง 2,500 เมตร
เหนือระดบัน า้ทะเลใจกลางของหบุเขาโดโลไมต ์ท่านจะไดส้มัผสัความงดงาม
อันมหัศจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอัน
ยิ่งใหญ่ของหุบเขา มีเสน้ทางเดินลดัเลาะสู่จุดชมวิวใหท้่านไดเ้ลือกเก็บภาพ
สวยๆ อย่างเตม็อ่ิม 
หมายเหต ุ   กระเชา้ Cable Car จะปิดท าการในช่วงทีล่มแรงหรือมีฝนตกจะ
หยดุวิ่ง ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยือนเป็นส าคญั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บา้นเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ในหุบเขาส่วนหนึ่ง

ของอทุยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีชื่อเสียงจากทิวทศันห์บุเขาซึ่งไดช้ื่อว่า
งดงามที่สุดในแควน้ทิโรลใต ้มีจุดชมวิวที่มองเห็น Odle Group หรืออีกชื่อ
หนึ่งเรียกว่า Geisler Group ซึ่งเป็นกลุม่ยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นที่
นักเดินทางตอ้งมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั้ง
สองยอดสงู 3025 เมตรเท่ากนั  

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

ระดบัเดียวกนั 
www.gruenerbaum.it 

วันที6่ โบลซาโน - อินสบรูค (ออสเตรีย) - น่ังรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car 
ขึน้สู่สถานี Seegrube – เทีย่วชมเมืองเก่า -ช้อปป้ิง 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองอินสบรูค จนขา้มพรมแดนที่เมืองเบรนเนอร ์และ

สะพานยุโรปที่ทอดตวัขา้มหุบเหวถึง 190 เมตร สู่อินสบรูค เมืองที่ลอ้มรอบไป
ดว้ยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งสกีของยุโรปในเทือกเขาแอลป์ และยงั
ไดร้บัเกียรติในการเป็นเจา้ภาพแข่งขนักีฬาฤดหูนาวถึง 2 ครัง้  

(84 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านนั่ งรถไฟฟ้าสุดล ้า Nordkette Cable Car เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 

1928 ซึ่งไดผ้่านการปรบัปรุงมาหลายต่อหลายครัง้ รวมถึงการแปลงโฉมครัง้
ล่าสุดใหดู้ทันสมัย ตัวอาคารมีรูปร่างโคง้มนโดดเด่นสวยงาม ออกแบบโดย
สถาปนิกนายซาฮาฮาดิก พาท่านขึน้กระเชา้สู่สถานี Seegrube บนเทือกเขา
แอลป์ ที่ระดับความสูง 1,905 เมตรจากระดับน า้ทะเล ใหท้่านไดช้มวิวเมือง
โดยรอบของเมืองอินสบรูค และในวนัที่อากาศสดใส คุณจะไดเ้ห็นวิวไกลถึง
ชายแดนอิตาลี 

 

 เที่ยวชมเมืองอินสบรูค ที่ไดร้บัการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขา
แอลป์ แมแ้ต่ราชส านักของราชวงศฮ์ัปสบูรก์ที่ยิ่งใหญ่ ยังคงสรา้งที่พ านักไว ้
เสน่หข์องเมืองอยู่ที่อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สรา้งขึน้ดว้ย
ความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี  จนกลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัย
โกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที่ 18 ท าใหดู้
โดดเดน่และหรูหรายิ่งขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.ที่ 16 
เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง, วงัฮอฟบรูก ์(Hofburg) ที่แปรพระราชฐาน
ในช่วงฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1563 และ
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามร่มรื่นและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานา
พนัธุ ์หลงัจากนัน้อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้งตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL GRAUER BAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.grauer-baer.at  
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วันที7่ อินสบรูค - คริสตัลเวิลด์ - เมืองคิทสบ์ูเฮล  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเขา้ชมครสิตลัเวิลด ์ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตลัเวิลดข์องสวา

รอฟสกีไดเ้ปิดโฉมมหัศจรรยค์วามงามยุคปรับปรุงใหม่ หอ้งอัศจรรยม์ีการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประกายสุกใส โดยที่ห้าห้องได้รับการออกแบบใหม่หมด 
พรอ้มทัง้ขยายพืน้ที่ไปดา้นนอกใหค้รอบคลมุสวนสวย อนัมีบริเวณกวา้งขวาง
ที่แสนอบอุ่นด้วยประกายแวววาวของคริสตัล เชิญปล่อยใจของคุณให้
เคลิบเคลิ ้มไปกับแสงระยิบระยับจากเมฆคริสตัล และสนุกสนานกับ
ประสบการณก์ารเล่นและการปีนป่ายที่กระตุน้ทกุประสาทสมัผสัภายในพืน้ที่
ระดับต่าง ๆ ของหอคอยแสนสนุก ภายในรา้น Swarovski Kristallwelten 
Store ที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่ม
ผลิตภัณฑค์รบทุกชนิด ตัง้แต่อัญมณีและเครื่องประดับ จนถึงประติมากรรม
ขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสู่เมืองคิทสบ์ูเฮล (Kitzbühel) ซึ่งเป็นเมืองแห่งภูเขาของแควน้ทิโรล 

ในประเทศออสเตรีย ในช่วงฤดูหนาวเมืองนีเ้ป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง
ของผู้ที่รักในการเล่นสกีนิยมมาพัก  และเป็นศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาว เป็น
แม่เหล็กดึงดดูผูค้น จากทั่วทุกมุมโลกใหม้าเล่นสกีที่คิทซบ์ือเฮิล และที่นี่ยังมี
การแข่งขนัสกีจัม้ทกุปีอีกดว้ย 

(91 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ZUR TENNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelzurtenne.com 
วันที8่ คิทสบ์ูเฮล – ซาลซบ์ูรก์ – เทีย่วชมเมือง - ฮัลลส์ตัทท ์- ทะเลสาบเซนต์

วูลฟ์กัง  
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางต่อสู่เมืองซาลส์บวร์ก เมืองเก่าของออสเตรียที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานอย่างมาก โดยมนัตัง้อยู่รมิเแม่น า้ซาลซอ์คัที่เเสนจะงดงาม เเวดลอ้ม
ไปดว้ยขุนเขาที่เเสนจะสวยงามของออสเตรีย รวมทั้งเป็นเเหล่งก าเนิดของ
ศิลปินมากมาย เเละที่ส  าคญันัน้เมืองแห่งนีม้ีชื่อเสียงจากการใชส้ถานที่ต่างๆ
ของเมืองในการถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” เมืองที่
แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภูเขาเป็นฉากสวย ในปีที่ผ่านมาชาว
ออสเตรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของคีตกวีเอกโมสารต์ ชมวิหารซาลซ์
บูรก์ ที่มีความเก่าเเก่งดงามอย่างมาก จัตุรสัโมสารท์ ที่มีอาคารหลากหลาย
ตั้งอยู่ โดยมีวังResidenz ซึ่งเหล่าผู้ครอบครองซาลซ์บูรก์เคยพักอาศัยเป็น
เวลาต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน ร้านค้ามากมายที่ถนน Getreidegasse 
รวมทัง้มาเยี่ยมชมบา้นของศิลปินชื่อดงัอย่างโมสารท์ อีกดว้ย 

(84 ก.ม.) 
 

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

เดินเที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในภูมิภาค 
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว่้าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพืน้ที่มรดก
โลก UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ง
ท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน อิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเดินเลน่ชมเมือง อิสระให้
ท่านไดม้ีเวลาเดินเลน่ชมเมืองฮลัสตทั 

(72 ก.ม.) 

 

 เดินทางสู่ภูมิภาคซาลสซ์ัมเมอกูทที่มีทะเลสาบเซนตว์ูลฟ์กังเป็นเสน่หอ์ันน่า
ติดตรงึ 

(37 ก.ม.) 
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SCALARIA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.scalaria.com 
วันที9่ เซนตว์ูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน ์- ช้อปป้ิง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่

ที่มีอายกุว่า 1,000 ปี ศนูยก์ลางอ านาจของจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน   
(285 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
บ่าย น าเขา้ชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน ์พระราชวงัอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสรา้ง

ขึน้ใหม้ีความงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายส ์เขา้ชมภายในกว่า 20 หอ้งที่
จดัแสดงไวอ้ย่างน่าชม ผ่านหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี่ หอ้งรบัรอง 
(Great Hall) สิ่งที่แสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ หลงัจาก
นัน้น าท่านเขา้สู่ริงสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายลอ้มไปดว้ยสถานที่ส  าคัญ 
อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิรต์และโอเปร่า
ตลอดปี พระราชวงัฮอฟบูรกอ์นัยิ่งใหญ่ ซึ่งในปัจจุบนัเป็นที่ท  าการส าคญัของ
รฐั ใกลก้ันเป็นโรงเรียนสอนขี่มา้แบบสเปน แลว้ผ่านไปชมอาคารรฐัสภา ซิตี ้
ฮอลล์ ก่อนจะข้ามแม่น ้าดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นที่ตั้งขององค์การ
สหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ใหท้่านไดช้มสายแม่น า้ดานูบใหม่และเก่า 
ที่มีความส าคัญต่อหลายประเทศในยุโรป จากนั้นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งใน
ย่านถนนคนเดินคารท์เนอรส์ตรีท ที่มีนกัท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟตน้
ต ารบัแท ้และซคัเกอรเ์คก้ที่มีชื่อเสียงของเวียนนา 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สู่ที่พัก RADISSON BLU PARK ROYAL หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.radissonhotels.com 

วันที1่0 เวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเวียนนา เพื่อท า Tax Refund แลว้เตรียม

ตวับินสูก่รุงเทพ 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG937  
วันที1่1 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
05.20 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกัน  โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้นจะสง่ใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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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 

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..--  

ค่าทวัรร์วม :  
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มันเชือ้เพลิง ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 

2562 
✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานรถโคช้ของยโุรป 
✓ ค่าเขา้ชมถ า้โพสทอยน่า / ค่าลอ่งเรือทะเลนสาบเบลด / กระเชา้ Cable Car ขึน้สูเ่นินเขา Alpe Di 

Siusi / ค่ารถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / ค่าเข้าชมคริสตัลเวิลด์ / ค่าเขา้ชมพระราชวังเชิงบ
รุนน ์

✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละ

ประเทศ  
ในกรณีที่ท่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่
ความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบตัิเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกันภัยอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาท
รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถึง
ประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็ก
อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

✓ ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ
สามารถถือสมัภาระขึน้เครื่องไดน้  า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั / ส  าหรบัสายการบินภายในประเทศ 
อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน า
สมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

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

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้น
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หรือที่ท่านรูจ้ักและเชื่อถือได ้ซึ่งจะดูแลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้ เดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่ก าหนด 
ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation)  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้ 
 ทางบรษิัทฯ 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,์ ผูท้ี่กอ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยว
ได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบหา้วนัก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนวนัที่น า
เที่ยว ไมต่้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน
ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงินค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวจะ
เรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได ้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-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ 
ไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปร์
แอรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือ
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ทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิ่มที่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 
วนัที่ออกตั๋ว 

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 คือหอ้งพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 

ฟตุ 3 เตียง / ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัใน
แต่ละประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพัก 1 
ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 
ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่ งในยุ โรปจะไม่มี เครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ ในแถบที่ มี อุณหภูมิต ่ า 
เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่ เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ
มีลกัษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

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

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่
คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้
ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการ
ล่าชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าว
ได ้ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทัวรไ์ด้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั การเรียกค่าระวางน า้หนัก
เพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9 .75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
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(21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้

ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัภาระ
ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ ้นบนพาหนะ
การเดินทาง 

▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 
5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศออสเตรีย ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศออสเตรียผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา 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 เดือนและ

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

นกัศกึษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานทีย่ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อน
การไปยืน่วีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 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 ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บญัชีใดบญัชหีนึง่
ในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ 
ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พรอ้มส าเนา
บตัรนกัเรียน/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 าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

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

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


