
 

 

 



 

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา 13 เม.ย. 62 
22.00 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ประต ู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้
ตัว๋เคร่ืองบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พกั,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างๆ 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนัสดุวิสยั อาทิ 
การยกเลกิเที่ยวบิน,การลา่ช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั),
การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถงึการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทาง
ได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

วันท่ีสอง เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิร์ต  14 เม.ย. 62 
01.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่  TG936  
07.00 น. คณะถงึสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมือง

และสมัภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสูเ่มืองกราซ (Graz) เมือง
ศนูย์กลางประวติัศาสตร์ เป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
ออสเตรีย และยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐสติเรียอีกด้วย ในปี 1999 องค์การ
ยเูนสโก ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และได้รับเลือกจากสหภาพยโุรปให้เป็น
เมืองหลวงทางวฒันธรรมยโุรปในปี 2003 น าคณะเที่ยวชมตวัเมืองเกา่กราซ ที่
เคยเป็นป้อมปราการและปราสาทมาตัง้แตส่มยัโบราณ น าทา่นนัง่รถรางขึน้สู่
เนินเขาเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมืองโดยรอบ และพลาดไมไ่ด้กบัหอนาฬิกา 
Uhrturm ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเกา่ตัง้ตระหงา่อยู ่

(205 ก.ม.) 

 

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

เมืองทอ่งเที่ยวที่มีชือ่เสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) 
เป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ตเคยเป็น
หนึง่ในแปดเมืองเจ้าภาพการจดัแข่งขนัฟตุบอลชงิแชมป์ยโุรปอีกด้วย อีกทัง้
ยงัเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 6 ของประเทศอีกด้วย น าคณะเที่ยวชมเมือง
สวยริมทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอลัไพน์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของยโุรป เที่ยวชมในจตรุสัเมืองเกา่ ซึง่เป็นที่ตัง้ของเหลา่อาคารส าคญัๆ 
ที่สร้างขึน้ในสไตล์เรอเนสซอง และไมพ่ลาดในการไปชมความงามของ ลาน
น า้พมุงักรลินทว์ร์ูม (Lindworm Fountain) สร้างขึน้ในปี 1593 ปัจจบุนัถือเป็น
อีกหนึง่แลนด์มาร์คของเมืองนี ้ แล้วผ่านชม ลนัด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึง่
อาคารที่มีความส าคญัทางด้านประวติัศาสตร์ เป็นอาคารที่เกา่แกท่ีสุดของ
เมือง ภายในอาคารได้รับการตกแตง่อยา่งสวยงามด้วยภาพวาดปนูเปียก 
ปัจจบุนัเป็นที่นัง่ของสภาพแหง่รฐัคารินเทีย 

(136 ก.ม.) 

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

GLAN 4* หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
 

www.hotel-fuchspalast.at 



 

 

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

15 เม.ย. 62 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนาดมัเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตัง้อยู่

ในแคว้นเวเนโต จงัหวดัเบลลูโน ทางตอนเหนอืของประเทศอิตาลี กอร์ตี
นาดมัเปซโซ เป็นเมืองที่อยูก่ลางหบุเขาอมัเปซโซ โอบล้อมไปด้วยเทือกเขา
โดโลไมท ์ จงึเป็นทีน่ิยมมาพกัผ่อนของนกัทอ่งเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นสกี และ
ครัง้หนึง่เมืองนีเ้คยเป็นสถานที่จดังานโอลิมปิกฤดหูนาวเม่ือปี 1956  

(239 ก.ม.) 

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

Mountains) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตวัอยูใ่นเขตอิตาลีตอน
เหนือ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า มีทัศนียภาพ
งดงาม จดัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของนกัท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทัง้
ในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนกัสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยงัมีทุ่ง
หญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดชว่งเทือกเขา จากนัน้น าทา่นนัง่กระเช้า Cable Car 
ขึน้สู่เนินเขา Alpe Di Siusi  น าท่านชมวิวทิวทศัน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบน
ภูเขา ที่ได้ขึน้ชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอนั
มหศัจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท ์จากมมุสูงรอบด้าน ชมทศันียภาพอนัย่ิงใหญ่
ของหบุเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรงแหลมชนั
เป็นจุดเด่น มีเส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวให้ท่านได้เลือกเก็บภาพสวยๆ 
กอ่นกลบัสู่ด้านล่าง 
หมายเหต ุ   กระเช้า Cable Car จะปิดท าการในช่วงท่ีลมแรงหรือมีฝนตกจะ
หยดุว่ิง ทัง้น้ีเพือ่ความปลอดภยัของผู้มาเยือนเป็นส าคญั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั PARC HOTEL FLORIAN 3* หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.hotelflorian.it 

วันท่ีส่ี เทือกเขาโดโลไมท์ - อนิสบรูค (ออสเตรีย) - น่ังรถไฟฟ้า Nordkette 
Cable Car ขึน้สู่สถานี Seegrube - เท่ียวชมเมืองเก่า 

16 เม.ย. 62 

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

สะพานยโุรปที่ทอดตวัข้ามหบุเหวถงึ 190 เมตร สู่อินสบรูค เมืองทีล้่อมรอบไป
ด้วยเทือกเขาแอลป์ อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งสกีของยโุรปในเทือกเขาแอลป์ และยงั
ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพแขง่ขนักีฬาฤดหูนาวถงึ 2 ครัง้ จากนัน้เดินทาง
ตอ่สูใ่จกลางเมืองอินสบรูค เพือ่นัง่รถไฟฟ้าสุดล า้ Nordkette Cable Car เปิด
ให้บริการมาตัง้แตปี่ 1928 ซึง่ได้ผ่านการปรบัปรุงมาหลายตอ่หลายครัง้ 
รวมถงึการแปลงโฉมครัง้ล่าสุดให้ดทูนัสมยั ตวัอาคารมีรูปร่างโค้งมนโดดเดน่
สวยงาม ออกแบบโดยสถาปนิกนายซาฮา ฮาดิก พาทา่นขึน้กระเช้าสูส่ถาน ี
Seegrube บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดบัความสูง 1,905 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 
ให้ทา่นได้ชมวิวเมืองโดยรอบของเมืองอินสบรูค และในวนัที่อากาศสดใส คณุ
จะได้เห็นววิไกลถงึชายแดนอิตาลี  

(180 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทอืกเขา Local 



 

 

บา่ย น าคณะเที่ยวชมเมืองอนิสบรูค ที่ได้รับการกล่าวขานวา่งดงามเมืองหนึง่ใน
เทือกเขาแอลป์ แม้แตร่าชส านกัของราชวงศ์ฮปัสบร์ูกที่ย่ิงใหญ่ ยงัคงสร้างที่
พ านกัไว้ เสนห่ข์องเมืองอยูท่ีอ่าคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สร้าง
ขึน้ด้วยความประณีตละเอียดออ่นและมีอายเุกา่แกก่วา่ 500 ปี จนกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบัเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตกึสมยั
โกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 18 ท าให้ดู
โดดเดน่และหรูหรายิง่ขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต ่ค.ศ.ที่ 16 
เป็นโรงแรมที่เกา่แกท่ีสุ่ดของเมือง, วงัฮอฟบรูก์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐาน
ในชว่งฤดหูนาว, ฮอฟเกอเค ่ (Hofkirche) ที่ถกูสร้างขึน้ใน ค.ศ. 1563 และ
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานา
พนัธ์ุ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั INNSBRUCK HOTEL 4* หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotelinnsbruck.com 
วันท่ีห้า อนิสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวล์ิด - เมืองคทิส์บูเฮล 17 เม.ย. 62 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นเข้าชมคริสตลัเวิลด์ อนัเกิดจากแนวคิดสะท้อนถงึความย่ิงใหญ่งดงาม

และแพรวพราว ผนงัคริสตลัที่ทอดยาวจะน าทา่นเข้าสู่ห้องจดัแสดง คริสตลั
เวิลด์  จดุเร่ิมต้นการเข้าสู่ห้องสมบติัยกัษ์และห้องบทกวีในอากาศ เม่ือเดิน
ข้ามสะพานไปยงัห้องการเปล่ียนแปรรูปลกัษณ์และห้องเครือขา่ยโลก ผา่นมิติ
เข้าสู่ป่าคริสตลั ล้วนแตอ่อกแบบโดยศิลปินที่มีชือ่เสียงในยคุนีค้วรคา่แกก่าร
เข้าชม เชิญทา่นเลือกซือ้เคร่ืองแก้วเจียระไนชัน้ดีของ Swarovski ที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในออสเตรียและได้รับการยกยอ่งไปทัว่โลก   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย หลงัอาหารพาคณะออกเดินทางสู่เมืองคิทส์บเูฮล (Kitzbühel) ซึง่เป็นเมือง

แหง่ภูเขาของแคว้นทิโรล ในประเทศออสเตรีย ในชว่งฤดหูนาวเมืองนีเ้ป็นอีก
หนึง่จดุหมายปลายทางของผู้ที่รักในการเล่นสกีนิยมมาพกั และที่นี่ยงัมีการ
แข่งขนัสกีจัม้ทกุปีอีกด้วย     

(77.40 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN PREMIER KAISERHOF 

KITZBUHEL HOTEL 4* หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-kaiserhof.at 

วันท่ีหก คทิส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาค
ซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง  

18 เม.ย. 62 

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

ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในภูมิภาค 
Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 
แหง่ ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุแหง่ออสเตรียและเป็นพืน้ที่มรดก
โลก UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่
ทา่นอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน อิสระให้ทา่นได้มีเวลาเดินเลน่ชมเมือง  

(147 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย หลงัอาหารพาคณะชม เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ที่มีอายมุากกวา่ 

7,000 ปี โดยการขึน้กระเช้าไฟฟ้า เพือ่ไปยงัเหมืองเกลือที่ตัง้อยูบ่นภูเขาที่มี
ความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเล ประมาณ 838 เมตร หรือใช้เวลาในการเดินทาง

 

http://www.sheratonzagreb.com/


 

 

เพียงแค ่3 นาทีเทา่นัน้ **ส าหรับการเท่ียวชมในเหมืองเกลือนัน้ นกัท่องเท่ียว
สามารถเท่ียวชมไดใ้นช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤศจิกายนของทกุปี 
ส าหรบักรุ๊ปเดือนธนัวาคม ไม่รวมค่าเขา้เหมืองเกลือ และ Sky Walker** 
และที่นี่ทา่นสามารถท้าทายความสงู ด้วยการยืนชมทิวทศันเ์มืองจากมมุสูงที่
จดุ Skywalk จนได้เวลาเดินอนัสมควร พาคณะเดินทางสูภู่มิภาคซาลส์ซมัเมอ
กทู ที่มีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสนห่อ์นันา่ติดตรึง 

 
 
 

(38.20 ก.ม.) 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.scalaria.com 

วันท่ีเจด็ เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชงิบรุนน์ - ช้อปป้ิง 19 เม.ย. 62 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. พาคณะออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแหง่ดนตรี เมืองหลวงอนัเกา่แก่

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

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บา่ย น าเข้าชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ที่ถกูสร้าง

ขึน้ให้มีความงดงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกวา่ 20 ห้องที่
จดัแสดงไว้อยา่งนา่ชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง 
(Great Hall) ส่ิงทีแ่สดงให้เห็นถงึความย่ิงใหญ่แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก หลงัจาก
นัน้น าทา่นเข้าสู่ริงสตราเซ ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถานทีส่ าคญั 
อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เกา่แก ่ และยงัมีการจดัแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่า
ตลอดปี พระราชวงัฮอฟบรูก์อนัย่ิง ใหญ่ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นที่ท าการส าคญัของ
รัฐ ใกล้กนัเป็นโรงเรียนสอนข่ีม้าแบบสเปน แล้วผา่นไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี ้
ฮอลล์ กอ่นจะข้ามแมน่ า้ดานบูสูเ่ขตเมืองใหม ่ อนัเป็นที่ตัง้ขององค์การ
สหประชาชาติแหง่ทีส่องของยโุรป ให้ทา่นได้ชมสายแมน่ า้ดานบูใหมแ่ละเกา่ 
ที่มีความส าคญัตอ่หลายประเทศในยโุรป จากนัน้อสิระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ใน
ยา่นถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนกัทอ่งเที่ยวนิยมในการนัง่จิบกาแฟต้น
ต ารับแท้ และซคัเกอร์เค้กที่มีชือ่เสียงของเวียนนา 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE 

VIENNA HOTEL 4* หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันท่ีแปด เวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 20 เม.ย. 62 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเวียนนา เพื่อท า Tax Refund แล้วเตรียม

ตวับินสู่กรุงเทพ 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่  TG937  
วันท่ีเก้า คณะเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ 21 เม.ย. 62 
05.20 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

13-21 เม.ย. 2562 9999,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000..--  1111,,000000..--  88,,000000..--  --3333,,000000..--  
--2255,,550000..--  

http://www.scalaria.com/


 

 

คา่ทวัร์รวม :  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 21 มกราคม 2562 

 คา่พาหนะทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานรถโค้ชของยโุรป 
 คา่กระเช้า Cable Car ขึน้สู่เนินเขา Alpe Di Siusi / คา่รถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / คา่เข้าชม

คริสตลัเวลิด์ / คา่เข้าเหมืองเกลือ และ Skywalk / คา่เข้าชมพระราชวงัเชิงบรุนน ์
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  

ในกรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่
ความเหมาะสม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ออสเตรีย (กลุ่มประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครอง

การสูญเสียชวีิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่
รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถงึประกนัสขุภาพ
ที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่
ในความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบนิที่
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

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

หรือที่ทา่นรู้จกัและเชือ่ถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณา
ช าระคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (Cannot make your reservation)  
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ที่ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั 
พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยู่



 

 

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่กอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนอืโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น า
เที่ยว ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะ
เรียกจากนกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
2.2  ค่ามดัจ าของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 
2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่

เสียคา่ใช้จา่ย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และ
หากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ่ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิ
สามารถท า REFUND ได้หรือไมก่อ่นที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 

50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์
แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือ
ทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที่ 21 มกราคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัที่ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัทีเ่ตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 

ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัใน
แตล่ะประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 
ทา่น 



 

 

 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 
ส าหรบัพกั 1 ทา่น 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะ
โรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทดัรัด และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจ
มีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ย
เพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานท่ี

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่
คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้
ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือ่ให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แตห่ากมีการ
ล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่ว
ได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แกท่า่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่
สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่า่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกั
เพิ่มเป็นสิทธิของสายการบนิที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะ
การเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์ ซึง่จะรบัผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสุดไมเ่กิน 
10,000 บาท / ทา่น 
 



 

 

การสูบบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสูบบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของ
คนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกิในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 
5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรีย ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
(การขอวีซ่าประเทศออสเตรียผู้เดนิทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศ

ออสเตรีย)  อาคารสีลมคอมเพล็ก  ชัน้ 15  ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงด้วยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่ 
 รูปถา่ยสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมอีายไุมเ่กิน 6 เดือนและ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีทีผู่้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/

นกัศกึษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อน
การไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 1 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกิน 15 วันจากวันยื่น
ค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นี ้
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม า่เสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชหีนึง่
ในการยืน่ขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรบัรองคา่ใช้จา่ยในครอบครวัด้วย ***สถานทตูไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของทา่น โดย
ระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลทีจ่ดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พร้อมส าเนา
บตัรนกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีที่เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 
จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวซีา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  



 

 

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


