
 

 

 

 

 

 

 

ออสเตรีย-เช็ก 7วนั 4 คืน 
บินตรงโดยสายการบินประจ  าชาตพิรอ้มสะสมไมล ์
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ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 28 ธนัวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 67,900 บาท 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เวียนนา BKK-VIE OS 026 03.55-05.25+1 

วนัที่หก เวียนนา-กรุงเทพฯ VIE -BKK OS 025 23.20-15.20+1 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา 28 ธนัวาคม 2560 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 4  

แถว G สายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS)...เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ  

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเท่ียวบินท่ี OS26 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.40 ช.ม.) 

วนัที่สอง เวียนนา – เมืองฮอลส์ททัท ์– เมืองเซนตกิ์ลเกน – เมืองซาลสบ์วรก์ 29 ธนัวาคม 2560 

05.25 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA)  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลส์ททัท ์(HALLSTATT)เมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงซ่ึงอยูใ่นเขตซาลซคมัเมอรก์ทู (SALZKAMMERGUT) ของอปัเปอร์
ออสเตรีย โดยตวัเมืองตั้งหัน่ไปตามลกัษณะภมูิประเทศของทะเลสาบ 
ฮออลส์ททัเทอร ์(HALLSTATTER SEE) อีกหน่ึงทะเลสาบท่ีมีความงดงามมาก

แห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศหุบ

เขาท่ีเต็มไปดว้ยไมส้นนานาพนัธุ์  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่า และเก็บภาพความประทบัใจ ณ จุดชมวิวมุม

สงูท่ีจะสามารถเก็บภาพไดทุ้กมุมของทะเลสาบ อิสระใหท่้านไดซ้ื้อของท่ี

ระลึก และของฝากท่ีมีช่ือเสียงของเมือง ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นไขมุ่กแห่งออสเตรีย 

และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง

เดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเซนตกิ์ลเกน โดยใชเ้สน้ทางลดัเลาะเชิงเขา

ไปตามถนนเรียบแม่น ้าTRAUN ซ่ึงเป็นแมน่ ้าท่ีไหลจากทะเลสาบเซนตกิ์ล

เกนไปยงัทะเลสาบฮออลส์ททั น าท่านเก็บภาพประทบัใจ ณ ทะเลสาบแห่ง

เมืองเซนตกิ์ลเกน อิสระเดินเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

17.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์วรก์ (SALZBURG) เมืองแห่งมนต ์

ขลงัของเสียงดนตรี เป็นเมืองเล็กๆของออสเตรียท่ีคนไทยรูจ้กัจากการชม 

ภาพยนตรเ์พลงอมตะเร่ือง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มิวสิค เป็นเมืองท่ีตั้งอยูไ่ม่ 

ไกลจากกรุงเวียนนาเมืองหลวง ไม่มากนัก เมืองท่ีถูกลอ้มรอบโดยภเูขา 

บา้นเมืองจึงดสูวยงามไปทุกแห่ง มีแมน่ ้า ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง มี 
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เทือกเขาท่ีมีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยูร่อบเมืองและมีทุ่งหญา้เขียวขจีท่ี 

บางครั้งถูกแซมดว้ยดอกหญา้เหลืองอร่ามไปทั้งทุ่ง ซาลสบวรก์ จึงถือเป็น 

เมืองแห่งธรรมชาติอย่างแทจ้ริง อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายภาพตาม 

อธัยาศยั 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่สาม เมืองซาลสบ์วรก์ – เมืองลินซ ์– เมืองเชสก้ีคลมุลอฟ 30 ธนัวาคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านชมเมืองซาลสบ์วรก์ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งเสียงเพลง 

บา้นเกิดของคีตกวีโมซารท์ นักประพนัธเ์พลงผูย้ิ่งใหญ่ชาวออสเตรียท่ีมี 

ปราสาทยกัษ์โฮเฮนชาลซ์เบิรก์บนยอดเขา เบ้ืองล่างริมสองฝัง่แมน่ ้า 

ซอลซาค เป็นตวัเมืองสถาปัตยกรรมแบบบารอค  

น าท่านชม ชมสวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไม ้

นานาชนิดและ ซ่ึงเป็นฉากหน่ึงในการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง “มนตร์กั 

เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

จากน้ัน น าท่านชมป้อมปราการโฮเฮนซาลสบ์วรก์ (Festung  

Hohensalzburg)ป้อมปราการสงูโดดเด่นบนยอดเขาเป็นฉากหลงัของ 

ซาลสบ์วรก์มีช่ือวา่ สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสรา้งต่อเติมมา 

เร่ือยๆ จนถึงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือเป็นท่ีพ านักของอารช์บิชอปผูค้รองนคร ไว ้

ป้องกนัขา้ศึกศตัรจูากความขดัแยง้ระหวา่งจกัรพรรดิท่ีเป็นประมุขทางโลก  

กบัอารช์บิชอปประมุขทางธรรมเป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงพลงัอ านาจทางโลก   

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ ์(LINZ) เมืองซ่ึงตั้งอยูบ่นสองฝัง่ของแม่น ้า

ดานูบ เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน แต่มีบทบาทช่วงสั้นๆ ในสมยั

ศตวรรษท่ี 15 อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ พฒันาการ

ทางวฒันธรรมอยา่งอิสระผสมผสานกบัการเป็นสถานท่ีเกิดของวฒันธรรม 

และศิลปะท่ีปฏิรปูใหมท่ าใหลิ้นซ์ กลายเป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของ

ทวีปยุโรปในปีพ.ศ. 2552 (European Capital of Culture 2009)  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่าน ชมเมืองลินซ ์เมืองเล็กๆ น่ารกั ท่ีมตึีกรามบา้นช่องงดงามในสไตล ์

Middle Age คือบา้นไมป้ระดบัดว้ยไมซุ้งสีด าตดักบัผนังบา้นดา้นนอกสีขาว 
ภาษาเยอรมนัเรียกบา้นสไตลน้ี์วา่ ฟาฮ ์แวรค์เฮาส ์(Fachwerkhaus) ซ่ึงมี
ลกัษณะเหมือนกบับา้นในสมยั Tudor ขององักฤษ (ค.ศ.1485-1603) บา้น
สไตล ์Fachwerkhaus บางหลงัน้ันมีอายุมากกวา่ 600 ปี  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เชสก้ีคลมุลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองสวยริม
แมน่ ้าวลัตาวา 
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17.00 ชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 จากการก่อตั้งเมืองของ 
ตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมียและบาวาเรีย  
สุดทา้ยเมืองก็กลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกลู Schwarzenberg  และ 
คลุมลอฟก็เจริญขึ้ นเร่ือยๆ จากการท่ีอยูใ่นเสน้ทางการคา้ขายในอดีต และ 
ยงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลกท่ีไดร้บัการยกยอ่งจาก 
องคก์ารยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม BELLEVUE CESKY KRUMLOV HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่สี่ เมืองเชสก้ีคลมุลอฟ – กรุงปราก  31 ธนัวาคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทคลมุลอฟ ท่ีไดร้บัการเปล่ียนแปลง 

และต่อเติมในหลายยุคสมยั เปล่ียนมือเจา้ของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยงัคง 
ความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา 
ท่านออกเดินทาง สู่ปราก (PRAGUE) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของ 
สาธารณรฐัเชค ท่ีไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992  
โดยองคก์ารยเูนสโก ในหน้าประวติัศาสตรข์องปราก น้ันมีหลกัฐานวา่สรา้ง 
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 และเป็นเมืองหลวงของแควน้โบฮีเมีย ซ่ึงอยูใ่ตก้าร 
ปกครองของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 9  
กษัตริยบ์อริวอจ พรีมิสโลเวก (Borivoj Premyslovec) ทรงสรา้งปราสาท 
ขนาดใหญ่บนเขาสูงสง่าเหนือแมน่ ้า Vltava และเขา Hradchin และมีการ 
ขนานนามปราสาทแห่งน้ีว่า ปราฮา (Praha) ซ่ึงเป็นช่ือเรียกกรุงปรากใน 
ภาษาเชค 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าชมกรุงปราก ฝัง่เขตพระราชวงั ท่ียงัคงความงามของโบราณสถานซ่ึงใช้

สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งในยุค ศตวรรษท่ี 18 เป็นเอกลกัษณข์องกรุง
ปราก เหมือนกบัไดย้อ้นเวลากลบัไปสู่สมยั 200 ปีก่อน เป็นบรรยากาศท่ี

ท่านไมส่ามารถสมัผสัไดจ้ากท่ีใดอีก นครหลวงปรากตั้งอยูส่องฝัง่แม่น ้า 
วลัตาวา เป็นนครท่ีมีเนินเขาเรียงรายสลบัซบัซอ้นกนัอยูส่องขา้งฝัง่แมน่ ้าถึง 

7 เนินเขา  
ชม สะพานชารล์ส ์(CHARLES BRIDGE) ซ่ึงสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 โดยช่ือ

เดิมน้ันเรียกกนัวา่ สะพานปราก ต่อมาในปี ค.ศ. 1870 จึงไดเ้ปล่ียนช่ือตาม
พระนามของพระเจา้ชารล์ส ์จุดเด่นของสะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา คือ 

ประติมากรรมรปูป้ันนักบุญสไตลบ์ารอกท่ีงดงามไมซ่ ้ากนัประดบัอยู ่รปูป้ัน

เหล่าน้ีสรา้งเพ่ิมเติมข้ึนราวศตวรรษท่ี 17 รปูป้ันนักบุญคนแรกท่ีประดบัอยู่

คือ รูปป้ันของนักบุญจอหน์ เนโปมุก (ST. JOHN NEPOMUK) บาทหลวงชั้น
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ผูใ้หญ่ท่ีถูกประหารและโยนศพลงแม่น ้าวลัตาวา ดว้ยความซ่ือสตัยข์องท่าน 

ท าใหท่้านไดร้บัการยกยอ่งเป็นนักบุญในเวลาต่อมา และรปูป้ันของนักบุญ

ท่านน้ีจะมี  นักท่องเท่ียวจ านวนมากสมัผสัจนเป็นผิวมนัเงา โดยเช่ือวา่หาก

ไดส้มัผสัรปูป้ันน้ีแลว้ จะน าความโชคดีมาสู่พวกเขา 
น าท่านเดินชมอนุสาวรียข์องจอหน์ ฮุช (JAN HUS) ผูริ้เร่ิมรบัศาสนามา
เผยแพร่อีกครั้ง หลงัจากการหยุดหา้มการนับถือศาสนาตามกฎของระบบ

คอมมิวนิสต ์ซ่ึงเคยใชบ้ริหารประเทศ เดินลดัเลาะไปตามถนนอีกนิดเพ่ือชม

ปรากฝัง่เขตเมืองเก่า ท่ีเรียกกนัวา่ สตาเร เมสโตร (STARE MESTO หรือ 
OLD TOWN SQUARE) ชม หอนาฬิกาดาราศาสตรโ์บราณ ณ ศาลากลาง

เมือง ซ่ึงอธิบายการโคจรของดาว เคราะหแ์ละพระอาทิตยร์อบโลก (เป็น
ความเช่ือในสมยัน้ันวา่โลกเราเป็นศนูยก์ลางของดาวพระเคราะห์) ยา่นน้ียงั
เป็นแหล่งรวมรา้นคา้จ าหน่ายแกว้เจียรนัยท่ีเรียกวา่ โบฮีเมียน กลาส 

(BOHEMIAN GLASS) อนัเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือสุดของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 อิสระใหท่้านเดินเล่นเท่ียวชมเมือง เฉลิมฉลอง Countdown เขา้สู่ศกัราชใหม่ 
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม ADRIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า 
วนัที่หา้ กรุงปราก – เมืองเวียนนา 1 มกราคม 2561 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเขา้ชม ปราสาทปราก ปราสาทใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรฐัเช็ก 

สรา้งขึ้ นในปี 885 โดยเจา้ชายบริโวจเคยเป็นปราสาทของกษัตริยแ์ห่งเช็ก

ในอดีต ปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดี เสมือนสญัลกัษณข์องประเทศท่ี

ชาวเชครกัและภาคภมูิใจ และศนูยก์ลางทางการเมืองไดร้บัการบรูณะใน

สมยัของพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ในสไตลแ์บบโกธิค ไดร้บัการรบัรองจากกินเนสส์

บุก๊วา่ เป็นปราสาทโบราณใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 

เมตร และความกวา้งประมาณ 130 เมตร 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของออสเตรีย 

เมืองท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานนับพนัปี ท่ีมีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโดโคท่ี

เป็นแบบของออสเตรียท่ีงดงามท่ีสุดในยุโรปเป็นสกัขีพยานแห่งความรุ่งเรือง

ของอาณาจกัรโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิและสมยัจกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์บัสเ์บิรก์ ใน

อดีต อีกทั้งเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบนัและเป็น สถานท่ี

รวมคีตกวีเอกของโลก เช่น โมสาท บีโทเฟน โยฮนัสเตราท ์เป็นตน้ 
อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
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 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL ZEIGEIST VIENNA HAUPTBAHNHOF หรือเทียบเท่า 
วนัที่หก กรุงเวียนนา – พระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์– กรุงเทพฯ 2 มกราคม 2561 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์(Schönbrunn 

Palace) พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบิรก์ท่ีมีความสวยงามและ

ยิ่งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรปท่ีมีการตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลาย

รปูแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือศิลปะประยุกตจ์ากทางเอเซีย และยงัมี

เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชต่้างๆประดบัอยูอ่ย่างสวยงาม และถ่ายภาพสวยงามใน

สวนดา้นหลงัพระราชวงั 

 
 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่าง

พากนัมาเยือนดินแดนอนัแสนโรแมนติค ชมความงามของอาคารส าคญัๆ 

อาทิ อาคารรฐัสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวงั

หลวง ฯลฯ  ชม สตดัทพ์ารค์ สวนสาธารณะกลางเมือง เพ่ือชมและถ่ายรปูคู่

กบัอนุสาวรียข์อง ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซท่ี์โด่ง

ดงั ผ่านชมแมน่ ้าดานูบท่ีมีช่ือเสียงและท่านจะไดเ้ห็นท่ีท าการขององคก์าร

สหประชาชาติ สาขา 3 ตั้งสูงตระหง่านอยูริ่มฝัง่แมน่ ้าดานูบ   
.....อิสระเดินทางเล่นยา่นใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คารท์เนอรส์ตราเซ่ 
*.*.*. อิสระรบัประทานอาหารเยน็ เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
23.20 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี OS025 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10 ช.ม.) 

วนัที่เจ็ด กรุงเทพฯ                                                                                      3 มกราคม 2561 

15.20 น.    
  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 2-11 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       67,900.- 
13,000.- 
60,900.- 
27,000.- 

2,300.- 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 15 มิ.ย. 2560 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศออสเตรีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 5 วนั คิดเป็น 25 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 21 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ประเทศออสเตรีย 

1เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 15 วันท าการ)  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียด

เฉพาะใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) 

และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส  าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 
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เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส  าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จ  าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงที่ยืน่วีซ่า
กรุป๊ ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่าเด่ียวเท่านั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทางก่อนหนา้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช ้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง)  เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. .................................. 

 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่........................................ 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


