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                  รหสัโปรแกรมทัวร ์         Buffet Austria-APR-6D-QR-W02 

 
 

BUFFET AUSTRIA เท ีย่วจุใจ บุฟเฟ่ต ์ออสเตรยี  

จุดเด่น 

 

 ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวหิารใหญ่กลางเมอืง 

 สวนมริาเบล Mirabell Garden ทีง่ดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด ์ ออฟ มวิสคิ 

 ชม หลังคาทองค า Goldenes Dachl สถานทีท่ ีใ่ครไปใครมาเมอืง Innsbruck 

 เมอืงเซ็นตวู์ลฟ์กัง St.Wolfgang พรอ้มชมทัศนยีภาพระหว่างทางและเดนิชม 

 แวะชอ้ปป้ิงที ่ พาร์นดอร์ฟ เอาทเ์ลท Parndorf Outlet สนิคา้แบรนดเ์นม 

 ชม พระราชวังฮอฟเบริ์ก Hofburg Palace  

 ชม พระราชวัง เบลวเีดยีร์ Belvedere palace 

 ชมความสวยงาม พระราชวังเชนิบรุนน ์ เขา้ชมความสวยงามภายในพระราชวังฤดูรอ้น 
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ชื่อโปรแกรม  BUFFET A USTRIA  เท ีย่วจุใจ บุฟเฟ่ต์ ออสเตร ีย    

จ ำนวน 6 วนั 3 คืน  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ - โดฮำ 

 

17:00 น. คณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ P สายการ

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

19:50 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบนิที ่ QR833 

 

22:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

   
 

วนัท ี ่2 เวยีนนำ - ซำลสบ์วรก์ - จตัุรสัโมสำส -  อนิสบ์รุค 

 

01:10 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยเทีย่วบนิที ่ QR189 

 

05:45 น. ถงึท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเขา้เม ือง น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่

เมอืงซาลส์บวร์ก เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาโรคจนไดช้ือ่ว่าเป็นนครหลวงแห่งศลิปะบาโรคเป็นบา้น

เกดิของคตีกวเีอกของโลกโวลฟ์กังกอ์มาเดอุส  โมสาร์ท เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of 

Music และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเ้ม ือ่ ปี ค.ศ.1997 

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนัน้น าท่านสู่ จัตุรัสกลางเมอืง เพือ่ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวหิารใหญ่กลางเม ือง และเดนิเขา้

ชมบริเวณ ของ สวนม ิราเบล Mirabell Garden ที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด ์ออฟ ม ิวสคิ เดนิเล่นบน ถนน

เกไตร ย่านชอ้ปป้ิงที่มบีา้นเก ิดของโมสาร์ตตั ้งอยู่บนถนนเสน้น ี้ดว้ยเทีย่ง จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เม ือง 

อนิส ์บรุค เป็นเม ืองเอกดา้นการท่องเทีย่วของประเทศออสเตรีย  ตัง้อ ยู่ริม ฝ่ังแม่น ้าอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัว

อยู่ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ครั้งอดตีอนิส ์บรูคเป็นเมอืงทีรุ่่ งเรืองที่สุดในยุคจักรพรรดแิม็กซิมเิล ียนที่ 1 อัศวินคน

สุดทา้ยในยุคทีอ่ัศวนิเป็นผูป้กครองบา้นเม ือง เพราะฉะนั ้นพระองคจ์ึงถ ือว่าเป็นกษัตริย์พระองคแ์รกแห่งสากล

หลังยุคส ิน้อัศวิน และยังเป็นเม ืองตากอากาศของผูท้ี่เขา้มาปกครองจักรวรรดอิอสเตรีย นอกจากนี้อนิส ์บรูคยัง

เป็นเมอืงตน้ก าเนดิของเครื่องแกว้คริสตัลชือ่ดังที่สุดในโลกอย่างชวารอฟสก ี ้

 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  INNSBRUCK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่             
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วนัท ี ่3 อนิสบ์รุค - ฮลัลส์ตทั - หมู่บำ้น นกับุญวูลฟ์กงั  

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ชม เมอืงอ ินส ์บรุค ทีม่ ีความสวยงาม น าท่านชม หลังคาทองค า Goldenes Dachl สถานที่ทีใ่ครไปใครมา เมอืง 

Innsbruck เป็นตอ้งแวะมาแหงนคอมองอาคารสุดคลาสสิก  และเก่าแก่ที่สุดประจ าเม ืองนี้ในอดีตเคยเป็นที่

ประทับของกษัตริย์ทโิรล กษัตริย์แมกซมิ ิเล ีย่นที ่1 พระนางมาเรีย เทเรซ่าเคยใชเ้ป็นทีป่ระทับชมการแสดง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เม ือง ฮัลล์สตัท Hallstatt เม ืองทีไ่ดช้ ือ่ ว่าเป็นเมอืงริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลกเป็น

เม ืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย ้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่จริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปี

ก่อนคริสตกาล และยังม ีทวิทัศนท์ี่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดนิทางมากมาย จากนั ้นน าท่านเดินเทีย่วชม

เมอืง 

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่เมอืง เซ็นต์วูล ์ฟกัง St.Wolfgang พรอ้มชมทัศนียภาพระหว่างทาง และเดินชมอาคาร

บา้นเรือนอันสวยงามของเมอืงที่ตั ้งอ ยู่ ริมทะเลสาบชื่อเดยีวกันกับชื่อเมอืงซึ่งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ในประเทศ

ออสเตรีย  ที่เคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ และเคยใชเ้ป็นที่พักของบรรดานักเขยีนต่างๆ ตั ้งอยู่ในเขต

ซาลซกัมเมอร์กุท รัฐโอเบอเริสเทอร์ไรค์ ที่หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบวูล์ฟกังหมู่บา้นนีต้ั ้งชื่อตามนักบุญ

วูลฟ์กับ่ายหมู่บา้นนีม้คีวามงดงามมาก และมนีักท่องเทีย่วมาเยี่ยมเยือนมากมายในทุกๆ ปี 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  DUO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่4 ชอ้ปป้ิงท ี ่พำรน์ดอรฟ์ เอำทเ์ลท - เวยีนนำ  พระรำชวงัพระรำชวงัฮอฟเบริก์ - พระรำชวงัเบลวเีดยีร ์

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าคณะออกเดนิทางจาก  เมอืงเซ็นตวู์ลฟ์กัง ไปยัง กรุงเวยีนนา เม ืองหลวงของประเทศออสเตรียนครหลวงแห่ง

ออสเตรียเมอืงแห่งเสยีงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ทีโ่ด่งดังระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที ่พาร์นดอร์ฟ เอาท์

เลท Parndorf Outlet 
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เท ีย่ง อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

น าท่านเดินทางไปยัง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม อาท ิBally, Burberry, Calvin 

Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, 

Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อ ิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  จากนัน้เด ินทางไปยัง 

พระราชวังฮอฟเบริ์ก Hofburg Palace ผ่านชมกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตัง้แต่

คริสตศ์ตวรรษที่ 13 จนถงึตน้คริสตศ์ตวรรษที ่20,ตกึรัฐสภา ซึ่งสรา้งข ึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-1883 เคยถูกใช ้

เป็นทีท่ าการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถงึคราวทีจั่กรวรรดล่ิมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 

1 ปี ค.ศ. 1918 จากนั ้นน าถ่าย รูปกับ พระราชวัง เบลวีเดยีร์  Belvedere Palace พระราชวังแห่งน ี้ไดรั้บการ

ออกแบบ และสร ้างขึ้นเม ื่อตน้ ศตวรรษที่ 18 ตั วพระราช วังประก อบดว้ยพระต าหนัก  2 ส่วน ในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโรโคโค หนัหนา้เขา้หากันโดยคั่นกลางดว้ยสวนสวยทีต่กแต่งอย่างงดงาม พระราชวังสร ้างข ึ้นเพื่อ

เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายยูจนีแหง่ซาวอย ผูน้ ากองทัพในการต่อสูจ้นไดรั้บชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิ

ออตโต ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตัง้ของพพิิธภัณฑ ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศลิปะทีด่ที ี่สุดของกรุง

เวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตัง้แต่ยุคกลางจนถงึยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาด

ของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่ม ีช ือ่ เส ียงระดับโลกและผลงานชิ้นส าคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ 

Schiele 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  KAVALIER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

   
 

วนัท ี ่5 ปำรสี (อสิระเต็มวนั) - พระรำชวงัเชนิบรุนน ์ - โดฮำ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ออกเดินทางไปยัง พระราชวังเชินบรุนน์ เขา้ชมความสวยงามภายใน พระราชวังฤดูร ้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศฮ์ัป

สบวร์กที่ถูกสรา้งข ึน้ในปลายศตวรรษที ่17 โดยพระประสงคข์อง พระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดนิแีหง่จักรวรรดิ

โรมันที่ตัง้พระไทว่าจะสรา้งพระราชวังแห่งน ี้ใหม้คีวามงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายสใ์นกรุงปารีส  ดา้นหลัง

ของพระราชวังในอดตีเคยใชเ้ป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันไดต้กแต่งเป็นสวน และน ้าพุอย่างสวยงามอันเป็นทีม่าของชื่อ

พระราชวังเชินบรุนนใ์นอดตีนัน้พระราชินฝีร่ังเศส มารีอังตัวเนต ไดเ้คยใชช้วี ิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งน ี้ 

และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์

สัมผัสความงามอันวจิ ิตรตระการตาภายในหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งแกลลอรี่, หอ้งม ิล

เลี่ยน, ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม ใชจั้ดงานเตน้ร า หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังม ีการใชง้านอยู่ เป็นครั้งคราวฯลฯ

ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไมน้านาพันธุ ์

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

 

15:00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เวยีนนา ประเทศออสเตรีย 

 

19:05 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR184 
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วนัท ี ่6 โดฮำ - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

01:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

02:15 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 

 

12:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีำ 

ออสเตรยี 

เดอืน  ตุลำคม 

04 ต.ค. 59 - 09 ต.ค. 59  38,555 37,555 36,555 5,500 4,500 

13 ต.ค. 59 - 18 ต.ค. 59  38,555 37,555 36,555 5,500 4,500 

18 ต.ค. 59 - 23 ต.ค. 59 * วันปิยะ 45,555 44,555 43,555 5,500 4,500 

25 ต.ค. 59 - 30 ต.ค. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 4,500 

เดอืน  พฤศจกิำยน 

01 พ.ย. 59 - 06 พ.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 4,500 

08 พ.ย. 59 - 13 พ.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 4,500 

17 พ.ย. 59 - 22 พ.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 4,500 

24 พ.ย. 59 - 29 พ.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 4,500 

เดอืน  ธนัวำคม 

01 ธ.ค. 59 - 06 ธ.ค. 59 * วันพ่อ 38,555 37,555 36,555 5,500 4,500 

08 ธ.ค. 59 - 13 ธ.ค. 59 * วันรัฐธรรมนูญ 38,555 37,555 36,555 5,500 4,500 

เดอืน  มกรำคม 

11 ม.ค. 60 - 16 ม.ค. 60  42,555 40,555 38,555 5,500 4,500 

25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60  42,555 40,555 38,555 5,500 4,500 

เดอืน  กุมภำพนัธ ์

13 ก.พ. 60 - 18 ก.พ. 60  42,555 40,555 38,555 5,500 4,500 

22 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 60  42,555 40,555 38,555 5,500 4,500 

เดอืน  มนีำคม 

10 ม.ีค. 60 - 15 ม.ีค. 60  45,555 43,555 41,555 5,500 4,500 
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24 ม.ีค. 60 - 29 ม.ีค. 60  45,555 43,555 41,555 5,500 4,500 

เดอืน  เมษำยน 

03 เม.ย. 60 - 08 เม.ย. 60  45,555 43,555 41,555 5,500 4,500 

04 เม.ย. 60 - 09 เม.ย. 60  45,555 43,555 41,555 5,500 4,500 

09 เม.ย. 60 - 14 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 49,555 47,555 45,555 5,500 4,500 

10 เม.ย. 60 - 15 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 49,555 47,555 45,555 5,500 4,500 

11 เม.ย. 60 - 16 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 49,555 47,555 45,555 5,500 4,500 

12 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 60 * วันสงกรานต ์ 49,555 47,555 45,555 5,500 4,500 

20 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60  45,555 43,555 41,555 5,500 4,500 

27 เม.ย. 60 - 02 พ.ค. 60  45,555 43,555 41,555 5,500 4,500 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่ำน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
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อตัรำค่ำบรกิำรน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศก ์ไทย ค่าทปิมัคคุเทศก ์ทอ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 30 Euro /ทำ่น ตลอดทริปการ

เดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 ค่าวีซ่านักท่องเทีย่ว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเน ียมในการยื่น ท่านละ 4,500 บำท (ค่าวี

ซ่าอาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตจะไม่ค ืนค่าธรรมเนยีมใหก้ับท่าน ไม่

ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม) 

 

 

เง ื่อนไขกำรเดินทำง  
 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอร์ต  ☒  วซี่า 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก   
 

กำรจอง หรอืส ำรองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บำท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไม่มวีซ่ีำ หากม ีความประสงคใ์หท้างบริษัทด าเนนิการยื่นเอกสารวซี่า จะตอ้งมคี่าธรรมเน ียมในการด าเนนิการ 

ท่านละ 4,500 บำท  

 กรณทีี ่ยงัไม่ออกต ัว๋ และวซี่าไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 

ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ  5,000 บำท พรอ้มค่าธรรมเนยีมในการยืนวซี่า และจะคนืเงินส่วนที่เหลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลังจากวันทราบผล  

 กรณทีี ่ออกต ัว๋แลว้ และวซี่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าธรรมเนยีม

ตามราคาจริง 

 กรณ ีวซ่ีำไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบเก ีย่วกับตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ 

 การยื่นขอวซี่าเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามทีร่ ะบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัตวิ ีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเน ียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวซี่า

อกีครั้งหนึง่) 

 กรณท่ีานส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

กำรยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์  

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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เอกสำรประกอบกำรขอ SCHENGEN VISA  สถำนทูตออสเตรยี 
 

สถำนท ีต่ดิต่อ 

การขอวซี่าผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้ม ือดว้ยตนเอง ณ ศูนย์ รับค ารอ้งขอวซี่า **ใชเ้วลำในกำรขอวซ่ีำ

ประมำณ 15 วนัท ำกำร ไม่รวมวนัเสำร-์อำทติย ์ และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 

 

กำรเตรยีมเอกสำร  

1. ส ำหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุ เหลือนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (ถา้ท่านทีม่พีาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายส ี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น

หลังเป็นส ีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย  และหา้มเป็นภาพถ่ายที่

สแกนจากคอมพวิเตอร์)   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บัตรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท์ มอืถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู่ เพือ่ใชใ้นการยื่นขอวซี่า 

 กรณทีีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณทีีคู่่สมรสเส ียชวีติ) ใบมรณะ

บัตร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี  

 หลักฐานการเงนิ (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชทั้ง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดยีวกัน) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย์ (Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบุ ชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) ม ี

อายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ื่นวซี่า 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับข ึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท

ต่อการ รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่กา้วขา้มเด ือน (สะกดชือ่ -นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอร์ต) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ื่นวซี่า 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทูตในวัน

สัมภาษณ ์

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชอีอมทรัพย์เล่มเดยีวกันเท่านั ้น ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษัททีท่่านท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

1. กรณทีีเ่ป็นพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณเีป็นเจา้ของและคัดไม่เก ิน 3 เด ือน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย์  และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชี ื่อกจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรือ

เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรก ิจส่วนตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังส ือชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ

เท่านัน้) 

4. กรณขีา้ราชการ ตอ้งใชห้นังส ือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั ้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) 

ไม่สามารถใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยื่นต่อสถานทูตได ้   

2. ส ำหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ ท ีเ่ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลท่ัวไป และขอเพิม่เตมิดังน ี)้  

 หนังสอืรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้) จากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลัยเท่านัน้  

3. ส ำหรบัเด็ก ท ีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง และอำยุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังน ี)้ 

 หนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเด ินทางทีท่ าจากที่ว่าการอ าเภอ (ถา้เด ินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง 

ไม่ตอ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 กรณผูีเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปีขอส าเนาสูต ิบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบั้ตรประชาชน

เด็กได)้  

 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรือ มารดา 
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 กรณทีี่บดิา หรือมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชุด  

 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรือมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส ำหรบับุคคลท ีถ่อืพำสปอรต์ต่ำงประเทศแต่ม ีถ ิน่พ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ตจนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซี่าอย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดังนัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ต (เล่มเหลอืง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เม ืองใหเ้รียบร ้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซี่าข ึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 

*** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรตำมท ีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นกำรพิจำรณำวซ่ีำของทำ่น *** 

 

หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯ ขอควำมร่วมม ือในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดั

หมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท ัง้น ี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจ้ำหนำ้ท ีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ

และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิทำงบร ิษทัใคร่ขอรบกวนทำ่นจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวดว้ยเช่นกนั 
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 

ชือ่ – นำมสกุลผูจ้อง *:     

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     

วนัเดนิทำง *:     

 

รำยช ือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปต่ำงประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

2. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

3. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อำหำร: ☐  ไม่ทำนเน ือ้ววั ☐  ไม่ทำนเน ือ้หมู ☐  ไม่ทำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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