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วนัทหีนงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 
23.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิ Eva Airways โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศ

ออสเตรยี - เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา่ - อาคารรฐัสภา ออสเตรยี - นํา
พุพลัลสั อะธนีา่ - โบสถเ์ซนต ์ชารล์ส ์- พระราชวงัเชนิบรุนน ์- พระราชวงัเบลวเีดยีร ์- พระราชวงัฮอฟบวรค์ - โบสถ์
เซนต ์สตเีฟ่น แหง่เมอืงเวยีนนา - ถนนคารน์ทเ์นอร ์                              (-/L/-)      

02.45 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิ Eva Airways 
เทยีวบนิท ีBR061 (เทยีวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
08.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชวัโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของ ประเทศออสเตรยี (Austria)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง
40 นาท)ี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพนืทอีนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ละขนุเขาหมิะแหง่ประเทศออสเตรยี  
นําทา่น ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเทยีวสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซงึแวดลอ้มไปดว้ยอาคาร
สถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม เชน่ ผ่านชม โรงละครโอเปรา่ (Opera House) ทสีรา้งขนึในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 ผ่านชม 
อาคารรฐัสภา ออสเตรยี (Austrian Parliament) ชมอาคารสดุบรรเจดิ ซงึเป็นทปีระชมุสภาออสเตรยีมานับตังแตศ่ตวรรษท ี
19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ ์โยเซฟ เป็นอาคารโออ่า่ใหญโ่ตทสีดุหลังหนงึบนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนกิ 
Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลงันใีนรปูแบบสถาปัตยกรรมฟืนฟกูรกี ดว้ยเสาตน้ใหญ ่รปูปัน ภายนอกอาคารตกแตง่
ดว้ยรูปปันเทพและทูตสวรรคก์ว่า 100 องค ์รวมถงึรถมา้ทําศกึขนาดใหญ่สคีันบนหลังคา บรเิวณดา้นหนา้ เป็นทีตังของ นํา
พุพลัลสั อะธนีา่ (Pallas Athena Fountain) อันโดง่ดัง นําพุนีเป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen 
เชน่กนั โดยมเีทพอีะธน่ีายนืเดน่เป็นสงา่ เสรมิดว้ยรปูปันเทพและเทวดาอนืๆอกีมากมายหลายองค ์ซงึเปรยีบเสมอืนเป็นเขตแควน้
ตา่งๆ ของจักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิงัการ ี 
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถเ์ซนต ์ชารล์ส ์(St. Charles's Church) ในปี 1713 สมเด็จจักรพรรดชิารล์สท์ ี6 แหง่
จักรวรรดโิรมันอนัศกัดสิทิธสิาบานวา่จะสรา้งโบสถเ์พอืเป็นเกยีรตใิหแ้กนั่กบญุอปุถัมภข์องพระองคท์ชีอืชารล์ส ์โบรโ์รเมโอ อาคาร
ทมีโีครงสรา้งแปลกตาหลังนีเต็มไปดว้ยภาพปนูเปียกและแทน่บชูาอันวจิติรตระการตาภายใตโ้ดมอันงดงาม ซงึมพีพิธิภัณฑข์นาด
เล็กเปิดใหบ้รกิารอยูภ่ายในดว้ย โดมและหอคอยในสไตลบ์ารอกแบบเวยีนนาผสมผสานหนา้มขุแบบกรกีและเสาแบบโรมาเนสก ์
ซงึทําใหโ้บสถแ์หง่นกีลายเป็นโบสถท์ดีสูะดดุตาทสีดุแหง่หนงึในเมอืงเวยีนนา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) พเิศษ !! เมนูไสก้รอกเวยีนนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schonbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์อฟบวรค์ซงึมปีระวัตกิารสรา้ง
มาตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง 
ในระหวา่งปี ค.ศ. 1744-1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและโถงพลับพลาทปีระทับ ซงึไดรั้บ
การตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝรังเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรนุน์ ถกูรายลอ้ม
ดว้ยสวนทจัีดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ย่างสวยงามตระการตา ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี 1996 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใด
สว่นหนงึใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ** 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัเบลวเีดยีร ์(Belvedere Palace) พระราชวังแหง่นีไดรั้บการออกแบบ และสรา้ง
ขนึเมอืตน้ศตวรรษท ี18 ตัวพระราชวังประกอบดว้ยพระตําหนัก 2 สว่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหนา้เขา้หากันโดย
คันกลางดว้ยสวนสวยทตีกแตง่อย่างงดงาม สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระทับของเจา้ชายยูจนีแห่งซาวอย ผูนํ้ากองทัพในการตอ่สูจ้น
ไดรั้บชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดอิอตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานทตีังของพพิธิภัณฑจั์ดแสดงและเก็บรักษา
ผลงานศลิปะทดีทีสีุดของเมอืงเวยีนนา โดยจัดแสดงผลงานชนิเอกของศลิปินออสเตรียตังแต่ยุคกลางจนถงึยุคปัจจุบัน เช่น 
ผลงานภาพวาดของ กสุตาฟ คลมิท ์Klimt ทมีชีอืเสยีงระดับโลกและผลงานชนิสําคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ 
Schiele 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดตีพระราชวังหลวงใจกลางเมอืงเวยีนนา 
ตงัแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13-20 สว่นหนงึของพระราชวังปัจจบุนัเป็นทพํีานักและทําเนยีบของประธานาธบิดแีหง่ประเทศออสเตรยี ถกู
สรา้งขนึในศตวรรษท ี13 และมกีารตอ่เตมิขยายสว่นเรอืยมา พระราชวังแหง่นีเสมอืนศนูยร์วมอํานาจการปกครองทยีงิใหญท่สีดุใน
ทวปียโุรปและเป็นศนูยร์วมประวัตศิาสตรช์าตขิองประเทศออสเตรยี โดยเฉพาะในยคุของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซงึปกครองจักรวรรด ิ
โรมันอันศักดสิทิธ ิจักรวรรดอิอสเตรยี และ จักรวรรดฮิังการ ีสมาชกิของราชวงศม์ักจะพํานักทพีระราชวังแหง่นีในฤดหูนาว และ 
พํานักทพีระราชวังเชนิบรนุนใ์นฤดรูอ้น 
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นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่น แหง่เมอืงเวยีนนา (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) 
สัญลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี6 โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ. 1713 เพอืเป็นการแกบ้นตอ่ความทุกขย์ากของ
ประชาชน ตอ่มาจงึเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเมอืงจนปัจจบุนั 
นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นยา่นจําหน่ายสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ 
เครอืงแกว้สวาร็อฟสกทีมีชีอืเสยีง สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสอืแฟชนัวัยรุน่ทันสมัย 
เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ็คโกแลตโมสารท์ เป็นตน้  

** อสิระอาหารคาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - เมอืงเชสก ีครุมลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ยา่นเมอืงเกา่ - 
จตรุสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่- เมอืงพสัเซา ประเทศเยอรมนั - ป้อมปราการแหง่เมอืงพสัเซา - โบสถ์
เซนต ์สตเีฟ่นแหง่เมอืงพสัเซา                    (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงขนาดเล็ก
ในภมูภิาคโบฮเีมยีนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) มชีอืเสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะของ
เขตเมอืงเกา่ ดว้ยทําเลทตีังของตัวเมอืงทมีคีูนําลอ้มรอบ ทําใหก้ลายเป็นปราการทสํีาคัญในการป้องกันขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็น
ศนูยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทไีดรั้บการ
อนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลยีนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาท
ครังใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชนืชม จากประวัตศิาสตร์ทยีาวนาน มคีวามสําคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมอันทรงคณุค่า ทไีดรั้บการขนาดนามว่า “ไขมุ่กแหง่โบฮเีมยีน” ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1992 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็น
ปราสาททใีหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซงึตังอยูร่มิฝังแมนํ่าวอลตาวา 
(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํา ฝังตรงขา้มเป็น ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) และโบสถเ์กา่กลางเมอืง ผา่นชม จตัรุสักลาง
เมอืง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง เป็นทตีังของรา้นคา้มากมาย บรเิวณเดยีวกัน 
ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยังคงเป็นททํีาการของหน่วยงานรัฐบาลอยูจ่นถงึปัจจบุนั  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพนืเมอืง) พเิศษ !! เมนูเป็ดโบฮเีมยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพสัเซา (Passau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) เป็นเมอืงชายแดนของ ประเทศเยอรมนั 
(Germany) มีอาณาเขตตดิกับประเทศออสเตรีย เป็นเมืองทีตังอยู่ทีจุดตัดของแม่นําสามสาย ทีมาบรรจบกันพอดี ไดแ้ก ่
Danube, Inn และ Ilz เมอืงนีจงึไดรั้บการกลา่วถงึวา่เป็น เมอืงแหง่แมนํ่าสามสาย (City of Three River) กอ่ตังขนึมาตังแต่
ชาวเคลต ์(Celts) ทมีาจากทางตอนเหนือของบาวาเรยี แลว้เขา้ยดึพนืทแีถวนีไดสํ้าเร็จ กอ่นสมัยโรมัน ตอ่มายุคโรมัน จงึมาตัง
ป้อมไวบ้นเนนิเขาทปัีจจบุันเรยีกวา่ Veste Oberhaus ซงึเป็นจดุยทุธศาสตรท์ดีมีาก สงิททํีาเงนิมหาศาลใหเ้มอืงพัสเซา ก็คอื 
การคา้เกลอื มกีารทําการคา้ขายกับชาวโบฮเีมยี หรอืในสมัยนีก็คอืประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยแหลง่เกลอืก็คอืเมอืงซาลซบ์รูก์ 
เพราะมแีมนํ่าสามสายมาบรรจบกนั สนิคา้ก็สามารถลําเลยีงมาจากทกุแหง่ได ้
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ป้อมปราการแหง่เมอืงพสัเซา (Veste Oberhaus) หรอื “Former Castle of Prince-
Bishops of Passau” เป็นป้อมปราการทสีรา้งขนึเมอืปี 1219 เพอืป้องกันขา้ศกึจากประเทศออสเตรยีในสงครามของนโปเลยีน 
หากดจูากแผนทจีะเห็นว่า บรเิวณนีเป็นทําเลทดีใีนการสอดสอ่งป้องกันภัย เพราะสามารถเห็นแมนํ่าทังสามสายทไีหลมารวมกัน
อยา่งชดัเจน 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่นแหง่เมอืงพสัเซา (St. Stephen’s Cathedral, Dom St. Stephan 
of Passau) เป็นโบสถป์ระจําเมอืงพัสเซา ภายในมอีอแกนซ ์(Organ) เครอืงดนตรชีนดิหนงึ ทใีหญ่ทสีดุในโลก ใชใ้นการ
บรรเลงขณะประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

* อสิระอาหารคาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Rilano Hotel Deggendorf, Passau, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี เมอืงพสัเซา ประเทศเยอรมนั - เมอืงซาลซบ์รูก์ ประเทศออสเตรยี - มหาวหิารแหง่เมอืงซาลซบ์รูก์ - บา้นเกดิโมสารท์ - 
ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส - เมอืงฮลัสตทั - หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัสตทั - โบสถแ์พรชิ - โบสถป์ระจําเมอืงฮลัสตทั - จตัรุสั
กลางเมอืง - รปูปนัโฮลทีรนิติ ี- เมอืงลนิซ ์- จตัรุสัเฮาพท ์พลทัซ ์- อาคารรฐัสภาประจําเมอืงลนิซ ์- มหาวหิารแหง่เมอืง
ลนิซ ์                     (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุลําดับท ี4 ใน 

ประเทศออสเตรยี (Austria) เป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซบ์รูก์ เมอืงเกา่ของเมอืงซาลซบ์รูก์และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนงึ
ในใจกลางเมอืงทถีูกดแูลรักษาอยา่งดทีสีดุในกลุม่ประเทศทพีูดภาษาเยอรมันดว้ยกัน ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1996  
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg Cathedral) มหาวหิารใหญก่ลางเมอืง สรา้งขนึ
ตงัแตส่มัยเรอเนอซองสต์อนปลายตอ่บาร็อคตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์าร็อคยคุแรก โดยสรา้งขนึใหมเ่พอืแทนโบสถห์ลังเดมิทถีกูไฟ
ไหมใหญจ่นเกนิซอ่มแซมและถกูระเบดิสมัยสงครามโลกครังท ี2 ถลม่เสยีหาย แตต่อ่มาไดรั้บการบรูณะใหง้ดงามดงัเดมิ 
นําทา่น ผา่นชม บา้นเกดิโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรยี ปัจจบุนันเีป็น 
พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระเดนิเทยีวชมยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซอืสนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาส
เซส (Getreidegasse) ของเมอืงทมีคีวามสวยงาม มรีา้นคา้จําหน่ายของทรีะลกึ และ สนิคา้แฟชนัมากมาย  

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 20 นาท)ี เมอืงทอ่งเทยีวเล็กๆของประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงทไีดรั้บการกลา่วถงึวา่ เป็นเมอืงทตีังอยูร่มิทะเลสาบทสีวยทสีดุในโลก เป็นทตีังของ หมูบ่า้นมรดกโลก ฮลัส
ตทั (Hallstatt) อายกุวา่ 4,500 ปี ตงัอยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจแีสนสวยงามราวกับภาพวาด ตังอยู่
ทางฝังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรอื ฮัลสตัทเทอร ์ซ ี(Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภมูภิาค
ซาลซค์ัมเมอรก์ุท (Salzkammergut) ภูมภิาคทางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญมากแห่งหนงึของประเทศออสเตรยี ไดร้บัการขนึ
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบ่า้นมรดกโลก ฮัลสตัท 
ทมีเีทอืกเขาเป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลงัเป็นภาพทถีกูเผยแพรม่ากทสีดุของประเทศออสเตรยี 
นําทา่น ผา่นชม โบสถแ์พรชิ (Parish Church) โบสถส์วยรมิทะเลสาบมอีายกุวา่ 500 ปี ตังแตส่มัยศตวรรษท ี12 กอ่สรา้งขนึ
ทา่มกลางซากปรักหักพังของป้อมโรมัน ผา่นชม โบสถป์ระจําเมอืงฮลัสตทั (Hallstatt Lutheran Church) ทมียีอดแหลม
สงูเดน่เป็นสง่าจากทกุมมุมองของเมอืง เป็นโบสถน์กิายโปรเตสแตนต ์สรา้งขนึเมอืประมาณปี ค.ศ. 1785 เพอืใชเ้ป็นสถานทฟัีง
เทศนา พระราชกฤษฎกีาโดยจักรพรรดโิยเซฟท ี1 ผา่นชม จตัรุสักลางเมอืง (Central Square Marktplatz) ทโีดดเดน่ดว้ย 
รปูปนัโฮลทีรนิติ ี(Holy Holy Trinity Statue) เป็นสถานทจัีดงานเทศกาลสําคญัตา่งๆของเมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์(Linz) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 40 นาท)ี เมอืงทมีขีนาดใหญอ่ันดับ 3 ตังอยูท่างทศิ
ตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศออสเตรยี รมิฝังแมนํ่าดานูบ และเป็นทรีูจั้กกนัดวีา่เป็นเมอืงแหง่ฮติเลอรห์รอืในอดตีเคยเป็นคา่ยนา
ซใีนสมัยการปกครองของเยอรมัน สมัผัสความสวยงามของศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารโ์ร๊คและร็อคโคโค  

 นําทา่น ผา่นชม จตัรุสัเฮาพท ์ พลทัซ ์(Haupt Platz Square) ยา่นการคา้สําคัญหรอืจดุนัดพบยอดนยิมของชาวเมอืง ทถีกู
รายลอ้มดว้ย อาคารรฐัสภาประจําเมอืงลนิซ ์(Parliament House) สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1513 และ มหาวหิารแหง่เมอืงลนิซ ์
(Postlingberg Church) ในนกิายเยซอูติทมีหีอคอยคูส่งูเสยีดฟ้าทใีนอดตี "อดอลฟ์ ฮติเลอร"์ ตังใจสรา้งเพอืเป็นทเีก็บศพ
ของพ่อและแม่ รวมไปถงึความคดิแผนการใหญ่อย่าง การทจีะสรา้งเมอืงทยีงิใหญ่แห่งจักรวรรดนิาซบีนแม่นําดานูบ แต่ก็ไม่
สามารถทําสําเร็จ สมัผัสเมอืงสวยงามดจุตอ้งมนตข์ลงั 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Hotel Ibis Style Linz, Linz, Austria หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้ เมอืงลนิซ ์ - เมอืงเวยีนนา - แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา 
เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย             (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง40 นาท)ี ผา่น
ชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพนืทอีนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ละขนุเขาหมิะแหง่ประเทศออสเตรยี  
นําทา่นเดนิทางสู ่ แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ (McArthurGlen Designer Outlet in 
Parndorf) เอาทเ์ล็ทแหง่แรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคา้แบรนด์
ชอืดังตา่งๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอย่างจุใจ เชน่ รองเทา้ เสอืผา้ เครอืงประดับ ของตกแตง่บา้น สนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, 
Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ  

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา ** 
นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพอืใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี 
(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

18.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva Airways เทยีวบนิท ี
BR062 (เทยีวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

วนัทหีก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-)  
10.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

15 - 20 กมุภาพนัธ ์2563 16FEB BR061 BKK-VIE 02.45-08.25 
19FEB BR062 VIE-BKK 18.25-10.30+1 42,999 42,999 42,999 9,999 32,999 

14 - 19 มนีาคม 2563 15MAR BR061 BKK-VIE 02.45-08.25 
18MAR BR062 VIE-BKK 18.25-10.30+1 36,999 36,999 36,999 9,999 26,999 

13 - 18 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วนัสงกรานต)์ 

14MAR BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
17MAR BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 45,999 45,999 45,999 12,999 35,999 

27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

28APR BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
01MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 39,999 39,999 39,999 9,999 29,999 

11 - 16 พฤษภาคม 2563 12MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
15MAY BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 38,999 38,999 38,999 9,999 28,999 

30 พ.ค. - 04 ม.ิย. 2563 
(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

31MAY BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
03JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 39,999 39,999 39,999 9,999 29,999 

13 - 18 มถินุายน 2563 14JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
17JUN BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 38,999 38,999 38,999 9,999 28,999 

27 ม.ิย. - 02 ก.ค. 2563 28JUN BR061 BKK-VIE 02.20-08.35 
01JUL BR062 VIE-BKK 18.35-10.00+1 38,999 38,999 38,999 9,999 28,999 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื
ทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออก
บตัรโดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) ** 

 
** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอื

หนงึ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี
ขอ้จํากดัเรอืงของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีที

ทา่นมคีวามประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Eva Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้
ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก.  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพัีกระดบัมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
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 ค่าเขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรือ ผ่านชม ทังนีขนึอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกันเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึ
เด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศออสเตรยี ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนขีอความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทยีนืเอกสาร 
สแกนนวิ กบัเจา้หนา้ทขีองบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทไีปดแูล และ อํานวยความสะดวกในวนันนั) 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรณุาทาํการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่ง
และทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระ
เงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั 
กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น
วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง
มาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
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บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากกว่ากําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรับเปลยีนหรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทตูหรอื

ศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น
ระหวา่งการพจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที
ทา่นสะดวกจะยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืวา่งชว่งททีา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่งน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน  
** สําหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษอกีครงั อาจมกีาร
เปลยีนแปลง ** 

4. กรณีททีา่นไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ
ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนืองจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการ
ยนืกอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลงัจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพอืเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขันตอนการพจิารณาวซีา่ 
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อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทังหมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศ
เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทยีวกับคณะน ี
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่น
แลว้อยา่งนอ้ยหนงึครัง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้ง
อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซี่า ทังนี ขนึอยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ทมีกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนอืงจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งใน
ครังตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กวีัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้งสนิ 
เพราะเนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื 
อําเภอ ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศนูยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทตู
ตอ้งการ เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่นนั ซงึจะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีดุ สําหรบัเด็กทอีายตุํากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอีํานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ
จอง ตัวเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนือจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพอืใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนื
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึ
กรณีทใีนวันนัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงอืนไขการยกเลกิทังหมด  

 
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 
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3. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอื
ทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากบัเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทเีกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนงึ) ทา่นจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยูใ่นเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้่ายเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเทา่นัน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ตํากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่ากับ

วซีา่ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่งน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรัีบยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้นืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บตุร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสาํคญัดงัน ี** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน
รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
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แผนทกีารเดนิทาง เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
สถานทยีนืคาํรอ้งวซีา่ : ศนูยย์นืคาํรอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศออสเตรยี อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชนั 15 ถนนสลีม 
ทางอาคารมสีถานทจีอดรถรับรอง แตท่างศนูยย์นืวซีา่ VFS ไมม่บีรกิารประทับตราทจีอดรถฟร ี
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศออสเตรยี 
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
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