
 

 

รหัสทัวร WCT1902833 

ทัวรออสเตรีย แกรนด ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (QR) 
เวียนนา   ลินซ   ซาลสบรูก   เบิรชเทสการเดน   เซลล  อัม ซี   อินซบรูกซ 
ยอดเขาสตูไบ   อัลพบัช   ซาลสบวก   เซนตกิลเกน   เซนตวูรฟกัง   ฮัลสตัทท 
สไตเยอร   เมลค   เวียนนา   ชมเมือง   ถนนคารทเนอร   พระราชวังเชินบรุนน 
 

 
 



 

 

วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา 
17.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 พบ

เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง 
20.40 ออกเดินทางสูสนามบินโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 

QR833 
23.50 ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 2 ชั่วโมง 
วันที่2  เวียนนา – ลินซ – ซาลสบรูก  
02.50 ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่  

QR189 
07.30 ถึงสนามบินเวียนนาประเทศออสเตรียหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานออกเดินทางสูเมือง “ลินซ” Linz เมืองหลวงของอัพเปอรออสเตรีย Upper 

Austria และเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับสามรองจากเวียนนา และเมืองกราซ อดีตฮิต
เลอรมาพักอยูที่ เมืองน้ี  9 ป  ชมเมืองที่มีความ
สวยงามของศิลปะและสถาปตยกรรมแบบบารอก
และร็อคโคโคจึงไดรับการคัดเลือกใหเปนเมืองหลวง
ทางวัฒนธรรมของยุโรป ชมวิหาร Neuer Dom 
เปนโบสถเกาแกที่มีเสาหินออนเรียงรายอยูเรียงราย
ไปดวยโบสถหินออนสีเหลืองลอมรอบดวยวงแหวน
โบสถ อาคารขนาดใหญแหงน้ีสรางขึ้นระหวางป ค.ศ.
1862-1924 มีขนาดใหญกวามหาวิหารเซนตสตีเฟ�นของกรุงเวียนนา ประดับดวย
หอคอยสูง 135 เมตร สรางขึ้นเพิ่มเติมในปค.ศ.1968 ภายในประดับดวยหนาตาง
กระจกสีอันงดงาม (Linz-Window) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูดินแดน “อินเนอรซาลสกัมแมรกูท” 

ดินแดนอันมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 3,500 
ป เดินทางสู “เมืองซาลสบวรก” Salzburg เมืองอนุรักษ



 

 

ที่ตั้งอยูสองฝم�งของแมน้ําซาลซัคระหวางเสนทางผานชม “ทะเลสาบมอนดเซ” ที่ใชเปน
ฉากถายทําตอนหน่ึงในภาพยนตร “เดอะซาวด ออฟ มิวสิค” The Sound of Music 
ที่โดงดังไปทั่วโลก ชม “อุทยานมิราเบลล” Mirabell Garden อุทยานของปราสาทที่
ใชเปนสถานที่แตงงานที่จัดไดวาสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก ที่มีฉากหลังเปน “ป�อมโฮเฮน
ซาลสบวรก” เพิ่มความมีเสนหใหกับสวนแหงน้ี จากนั้นนําทานถายภาพที่ระลึกหนา 
“บานพักโมสารท” ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑที่จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตรของครอบครัวโมสารท ใหทานไดเดินเลนใน
อาณาบริเวณ “จตุรัสโมซารท”  ชม “มหาวิหารแหงซาลสบวรก” ศิลปะแบบบารอคใน
ยุคตน ที่สรางจากความรํ่ารวยที่เกิดจากการทําเหมืองเกลือ ชอปปم�งยานถนนเกรไทเดร 
ถนนชอปปم�ง ที่มีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก ที่ตกแตงดวยป�ายชื่อ
รานคาอันวิจิตรและงดงาม 

คํ่า บริการอาหารมื้อค่ํา ภัตตาคาร 
พักที่ :  AUSTRIA TREND, SALZBURG  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่3  ซาลสบวรก – เบิรชเทสการเดน – เซลล  อัม ซ ี– อินซบรูกซ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู  เมืองเบริชเท

ส ก าร เด น ท  “BERCHTESGADEN” 
เมืองเกาที่ เต็มไปดวยศิลปะการสราง 
อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัว ตกแตงดวยลายปูน
สไตลสตัด โกและในอดีต เคยเปนฐาน
บัญชาการใหญของกองทพันาซีทางตอนใต 
ชมสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่
รูจักกันในนาม “ทะเลสาบกษัตริย” เปน
ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขา แอลป� และลอมรอบดวยภูเขาสูงชันที่มีความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร เดินทางสูเมือง เซลล อัม ซ ี“ZELL AM SEE”  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย หลังอาหารใหทานอิสระกับการเดินเลนชมเมืองเล็กๆ นารัก เซลล  อัม ซี แหงน้ี
ตั้งอยูริมทะเลสาบเซลเลอร ซี (Zeller See) และโอบลอมดวยเทือกเขาโฮเฮอ เทา
แอรน (Hohe Tauern) จากเมืองที่กอตั้งโดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันน้ีเซลล อัม 
ซีเปนจุดหมายปลายทางสุดชิคแหงการพักผอน เน่ืองจากเปนเมืองที่ลอมรอบดวยหุบเขา 
ทําใหสภาพอากาศเย็นสบาย และมีความรมรื่นตลอดทั้งป ไดเวลาพอสมควรเดินทางสู
เมือง “อินซบรูกซ” Innsburck” เมืองในแควนทิโรล แหงลุมแมน้ําอินนที่มีอายุกวา 
800 ป อดีตเคยเปนศูนยกลางทางการคาบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta 
ตั้งอยูใจกลางเทือกเขาแอลป� เขาสู “ถนนมาเรีย
เทเรซา” ถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก ตรง
กลางถนนเปนที่ต้ังของ “เสาอันนาซอยแล” (เสา
นักบุญแอนน) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึงการถอน
กองกําลังทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม “ 
ยานเมืองเกา” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของ
ยุคกลางไดเปนอยางดี ชมสัญลักษณของเมือง 
“หลังคาทองคํา” Golden Roof ที่สรางในป 
ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่  1 
หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองคํา เดินเลนชมเมืองเกาตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก: RAMADA HOTEL INNSBRUCK, หรือระดับใกลเคียง 

วันที่4   อินซบรูกซ – ยอดเขาสตูไบ – อัลพบัช – ซาลสบวก 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของที่พัก 
 นําทานเดินทางสูสถานีกระเชา จากนั้น “นั่งกระเชา

ชมวิวสูยอดเขาสตูไบ กลาเซียร (Stubai Glacier) 
ขึ้นสูยอดเขาสูง 3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที 
ยอด เขาสตูไบ เปนสถานที่เลนสกีที่โดงดังที่สุดของ
ประเทศออสเตรีย เปนสถานที่รวมความดื่มดํ่าของหิมะ
ประสบการณแหงความตื่นเตนจากขุนเขาอัลไพน



 

 

อาณาจักรแหงหิมะ ทานจะพบกับ ภูเขาเสียดฟ�า, เหลาโดมน้ําแข็ง ที่ดูเสมือนเมืองใหญ 
มีเวลาใหทานไดสนุกสนานกับการเลนหิมะตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย หลังอาหารนําทานออกเดินทางสูหมูบานอัลพบัช “Alpbach” หมูบานแหงน้ีตั้งอยู

บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ําทะเล ประมาณ 1,000 เมตร โดยหมูบานถูกโหวตใหเปน 
"หมูบานที่สวยที่สุดในออสเตรีย" และยังไดรับการขนานามวาเปน "หมูบานแหงดอกไมที่
สวยที่สุดในยุโรป” สมควรแกเวลาเดินทางกลับสูเมืองซาลสบวรก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  AUSTRIA TREND, SALZBURG  หรือระดับใกลเคียง 
วันที่5  ซาลสบวก – เซนตกิลเกน – เซนตวูรฟกัง – ฮัลสตัทท – สไตเยอร 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของที่พัก 
 หลังอาหารนําทานออกเดินทางสูเมือง “เซนตกิลเกน” St.Gilgen ที่ตังอยูริมทะเลสาบ

เซนตวูลฟกังและลอมรอบดวยเทือกเขา 
Salzkammergut ซึ่ งมี ค ว าม งาม ต าม
ธรรมชาติ เปนเมืองยุคกลางที่เต็มไปดวย
อาคารเกาโบราณที่มีสีสันริมทะเลสาบ 
จากน้ันเดินทางสูเมืองเซนตวูฟกัง ตั้งอยูบน
ชายฝم�งทะเลสาบวูฟกังเซ และเชิงเขาชาร
ฟเบิรก เมืองน้ีตั้งชื่อตามนักบุญโบราณแหง
โรเกนเบิรก นักบุญวูลฟกัง ในศตวรรษที่ 10 
จาก น้ั น เดิ นท างสู เมื อ ง  "ฮั ล ล ส ตั ทท " 
Hallstatt 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย หลังอาหารนําทานเดินเลนชมเมืองฮัลสตัทท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู
ทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลชตัทท” 
หรือ ฮัลลชตัททเทอร ซี ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซคัมเมอรกุท และยังเปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยว
ที่ไดรับความนิยมมากเปนอันดับตนๆของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอร
ออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 
3,500 ป  เดิ น เล น ชม เมื อ ง  ฮ าลสตั ด ซ  ช ม
สถาปตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณ
จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา อิสระกับการเท่ียวชมทะเลสาบฮัลสตัดซ Hallstatt 
จากน้ัน เดินทางสูเมือง Styre  ชมเมืองโบราณสไตเยอร ที่อายุ 1,000 กวาป เขาสู
จตุรัสกลางเมืองที่รายลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมโบราณซึ่งทําไดรับการอนุรักษไว
อยางดีโดยเฉพาะอาคาร Bummerlhaus ซึ่งถือเปนหน่ึงในตัวอยางที่ดีที่สุดของ
สถาปตยกรรมโกธิคในขนาดของยุโรปกลาง นําทานเขาสูท่ีพัก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก:  Park Inn By Radisson Linz, หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6 ลินซ – เมลค – เวียนนา – ชมเมือง – ถนนคารทเนอร – ชอปปم�ง  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของที่พัก 
 จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมือง “เมืองเมลค” Melk ชมเมืองเล็กๆที่มีความ

สวยงามของบานเรือนในยุคเรอเนอ
ซองส ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบ ที่ตั้ง
ของเมืองน้ีมีความสําคัญมาแตครั้ง
โบราณตั้งแตสมัยยุคโรมันและสมัย
ของราชวงศบาเบนเบิรกที่ปกครอง
ออสเตรีย ชมความงามของ “โบสถ
สตีฟท เมลค ” ที่มีอายุ เก าแกกวา 



 

 

900 ป ของคณะเบเนดิคทีนที่ต้ังอยูบนหนาผาริมฝم�งแมน้ําดานูป ชมโบสถใหญที่ตกแตง
ดวยศิลปะสไตลบารอคที่มีความงดงามวิจิตรพิสดารที่สุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลั่งดวย
ทองเหลืองอรามทุกดาน สวนเพดานเปนภาพเขียนเฟรสโกลวงตาใหแลดูสูงชนฟ�าที่แหง
น้ีใชเปนพื้นเร่ืองของนิยายขายดีระดับโลกเรื่อง A Nome Of A Rose 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นเดินทางสูกรุงเวียนนา (87 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่ม่ังคั่ง

ดวยศิลปะและการดนตรีระดับโลกช่ือเสียงนี้ นําทานเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา”  
(Vienna) เมื องหลวงของประเทศ
ออสเตรีย เปนศูนยกลางแหงความ
เจริญจากอดีตกาลมาสูปจจุบัน เปน
เมืองประวัติศาสตรซึ่ งราชวงศฮับส
บวรกเปนราชวงศที่มีบทบาทเดนที่สุด
ในประเทศ “เวียนนา” เปนเมืองที่ไดรับ
การขนานนามวา “เปนเมืองที่มั่งคั่งดวย
ศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ชื่อเสียง
น้ีเปนผลมาจากนักประพันธบทเพลง
วอลท  ผู ยิ่ ง ใหญ ที่ ได ใช ช วงชี วิตที่
เวียนนาและสรางผลงานฝากไวที่น่ี เชน 
โวลฟกัง อามาเดอุส โมซารท และลุด
วิก ฟนเบโธเฟน เริ่มตนจากเขาสู “ถนน
วงแหวน” Ring Strasse ผานชม โรง
อุปรากร, พระราชวังฮอฟบวรก, อาคาร
รัฐสภา, ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัย
เวียนนา, โบสถประจําเมือง, ศาลสูง 
ฯลฯ ใหทานไดผอนคลายกับการเดินเลนใน “สวนสาธารณะสตัดปารค ” สวนสาธารณะ
อันรมรื่นใจกลางเมือง และยังเปนที่ตั้งของ “ อนุสาวรีย โย ฮันสเตราส จูเนียร” 
Johannes Strauss ศิลปนที่มีชื่อเสียงกองโลก เจาของบทเพลงอมตะ By The 
beautiful blue Danube เขาสูถนนสายชอปปم�ง “ถนนคารทเนอร” ยานถนนการคาที่



 

 

ตั้งอยูใจกลางเมืองมีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย  เชิญทานเลือกซื้อหา
ของฝากจากออสเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินคาแบ
รนดเนมชื่อดังของยุโรป 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก:  PARK SCHONBRUNN HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่7  พระราชวังเชินบรุนน – Parndorf Outlet – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของที่

พัก 
 นําทานเขาชมภายใน พระราชวังเชินบ

รุนน  Schonbrunn Palace พระราชวัง
ฤดูรอนอันยิ่งใหญของ ราชวงศฮัปสบวรกที่
ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระ
ประสงคของ “พระนางมาเรีย เทเรซา” 
จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิโรมัน ดานหลัง
ของพระราชวังในอดีตเคยใชเปนที่ลาสัตวปจจุบันไดตกแตงเปนสวน และน้ําพุอยาง
สวยงาม อันเปนที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตา
ภายในหองตางๆ กวา 20 หอง อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองแกลลอรี่, หองมิล
เลี่ยน, ไชนีสรูม หองบอลลูม ใชจัดงานเตนรํา หรือแสดงดนตรี ปจจุบันยังมีการใชงาน
อยูเปนครั้งคราว ฯลฯ ทามกลางอุทยานสวนดอกไมนานาพันธุ ที่จัดแตงไวอยางรมรื่น
งดงาม 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู “Parndorf Outlet” ใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
มากมายในราคาพิเศษ เชน Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, 
Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, 
Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
18.00 เดินทางสูสนามบินเวียนนา 



 

 

22.15 ออกเดินทางสูสนามบินโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่  
QR186 

วันที่8  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
05.55 ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 2 ชั่วโมง 
17.15 ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่  

QR189 
17.45 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
* หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตยีงเสริม ) 

พักทานเดียว /  
หองจายเพ่ิม 

 

04-11 พ.ย. 2562 53,900 53,900 53,900 10,900 
01-08 ธ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 10,900 

30 ธ.ค.-06 ม.ค. 63 62,900 62,900 62,900 13,900 
ม.ค.-มี.ค. 2563 53,900 53,900 53,900 10,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ   
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ** ตามเงื่อนไขกรมธรรม** 
หากทานอายุเกิน 75 ปหรือไมได เดินทางทั้งไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเพ่ิม  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมทีพ่ัก  และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา
หองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยโูร / ทาน / วัน(12 ยูโร)  
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน / วัน  (800 บาท)  

 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดเดียว 25,000  บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทัง้หมด 
 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  



 

 

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับ    

สายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ 
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน – เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 



 

 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 
 


