วันแรก

22.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกด้ านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนั ้นเชิญรอ
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หมายเหตุ

วันที่สอง
01.30 น.
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ทางบริษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน,เช่ารถโค้ ช,จองโรงแรมที่พกั ,ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),การ
นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน
เป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้

เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ - คลาเกนเฟิ ร์ ต

ออกเดินทางสูก่ รุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936
คณะถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
และสัมภาระแล้ ว รถโค้ ชรอรับคณะเดินทางสูเ่ มืองกราซ (Graz) เมืองศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศออสเตรี ย และยัง
เป็ นเมืองหลวงของรัฐสติเรี ยอีกด้ วย ในปี 1999 องค์การยูเนสโก ได้ ขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลก และได้ รับเลือกจากสหภาพยุโรปให้ เป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรม
ยุโรปในปี 2003 นาคณะเที่ยวชมตัวเมืองเก่ากราซ ที่เคยเป็ นป้อมปราการและ
ปราสาทมาตั ้งแต่สมัยโบราณ นาท่านนัง่ รถรางขึ ้นสูเ่ นินเขาเพื่อชมทิวทัศน์ของ
เมืองโดยรอบ และพลาดไม่ได้ กบั หอนาฬิกา Uhrturm ที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองเก่าตั ้งตระหง่าอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางต่อสูเ่ มืองคลาเกนเฟิ ร์ ต หรื อ คลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt)
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐคาริ นเทีย (Carinthia)
เป็ นรัฐทางใต้ สดุ ของประเทศออสเตรี ย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิ ร์ ตเคยเป็ น
หนึง่ ในแปดเมืองเจ้ าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ ยุโรปอีกด้ วย อีกทั ้งยัง
เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของประเทศอีกด้ วย นาคณะเที่ยวชมเมืองสวยริ ม
ทะเลสาบเวอร์ เทอร์ เซ (Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของ
ยุโรป เที่ยวชมในจตุรัสเมืองเก่า ซึง่ เป็ นที่ตั ้งของเหล่าอาคารสาคัญๆ ที่สร้ างขึ ้น
ในสไตล์เรอเนสซอง และไม่พลาดในการไปชมความงามของ ลานน ้าพุมงั กร
ลินท์วรู ์ ม (Lindworm Fountain) สร้ างขึ ้นในปี 1593 ปัจจุบนั ถือเป็ นอีกหนึง่
แลนด์มาร์ คของเมืองนี ้ แล้ วผ่านชม ลันด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึง่ อาคารที่มี
ความสาคัญทางด้ านประวัติศาสตร์ เป็ นอาคารที่เก่าแก่ทีสดุ ของเมือง ภายใน
อาคารได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้ วยภาพวาดปูนเปี ยก ปัจจุบนั เป็ นที่นั่ง
ของสภาพแห่งรัฐคาริ นเทีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั KUNSTHOTEL FUCHSPALAST ST.VEIT AN DER
GLAN 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

คลาเกนเฟิ ร์ ต - กอร์ ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ นั่งกระเช้ า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise

อาทิตย์
(205 ก.ม.)

Chinese
(136 ก.ม.)

Local
www.hotel-fuchspalast.at

จันทร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองกอร์ ตีนาดัมเปซโซ (Cortina d'Ampezzo) ตั ้งอยู่ใน
แคว้ นเวเนโต จังหวัดเบลลูโน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี กอร์ ตีนาดัมเปซ
โซ เป็ นเมืองที่อยู่กลางหุบเขาอัมเปซโซ โอบล้ อมไปด้ วยเทือกเขาโดโลไมท์ จึง
เป็ นที่นิยมมาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นสกี และครัง้ หนึ่งเมืองนี ้
เคยเป็ นสถานที่จดั งานโอลิมปิ กฤดูหนาวเมื่อปี 1956

Buffet
(239 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Chinese
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บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ห้า

08.00 น.

หลั ง อาหาร น าคณะเดิ น ทางต่ อ สู่บ ริ เวณ เทื อ กเขาโดโลไมท์ (Dolomites
Mountains) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอน
เหนือ เทือ กเขาโดโลไมท์ ได้ ชื่อ ว่าเป็ นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียดฟ้า มีทศั นียภาพงดงาม
จัดเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวอีกแห่งของนักท่อ งเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทัง้ ในช่วงฤดู
หนาว ที่มีสกีรีสอร์ ทเปิ ดต้ อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยงั มีท่งุ หญ้ าที่มีดอกไม้
สวยตลอดช่ วงเทื อ กเขา จากนั น้ น าท่ านนั่งกระเช้ า Cable Car ขึน้ สู่เนิ น เขา
Alpe Di Siusi นาท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้ าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ ขึ ้นชื่อว่า
กว้ างใหญ่ที่สดุ ในยุโรป ท่านจะได้ สมั ผัสความงดงามอันมหัศจรรย์ของเทือกเขา
โดโลไมท์ จากมุ ม สูงรอบด้ า น ชมทัศ นี ย ภาพอัน ยิ่ งใหญ่ ข องหุบ เขา โดยมี
เทื อ กเขา Sasolungo Mountain Range ที่ มี รู ป ทรงแหลมชั น เป็ น จุ ด เด่ น มี
เส้ น ทางเดิ น ลัด เลาะสู่จุด ชมวิ ว ให้ ท่ า นได้ เลื อ กเก็ บ ภาพสวยๆ ก่ อ นกลับ สู่
ด้ านล่าง
หมายเหตุ กระเช้า Cable Car จะปิ ดทาการในช่วงทีล่ มแรงหรื อ มี ฝนตกจะ
หยุดวิ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยของผูม้ าเยือนเป็ นสาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARC HOTEL FLORIAN 3* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เทือกเขาโดโลไมท์ - อินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้ า Nordkette
Cable Car ขึน้ สู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองอินสบรูค จนข้ ามพรมแดนที่เมืองเบรนเนอร์ และ
สะพานยุโรปที่ทอดตัวข้ ามหุบเหวถึง 190 เมตร สูอ่ ินสบรูค เมืองที่ล้อมรอบไป
ด้ วยเทือกเขาแอลป์ อีกทั ้งยังเป็ นแหล่งสกีของยุโรปในเทือกเขาแอลป์ และยัง
ได้ รับเกียรติในการเป็ นเจ้ าภาพแข่งขันกีฬาฤดูหนาวถึง 2 ครัง้ จากนั ้นเดินทาง
ต่อสูใ่ จกลางเมืองอินสบรูค เพื่อนัง่ รถไฟฟ้าสุดล ้า Nordkette Cable Car เปิ ด
ให้ บริ การมาตั ้งแต่ปี 1928 ซึง่ ได้ ผ่านการปรับปรุงมาหลายต่อหลายครัง้ รวมถึง
การแปลงโฉมครัง้ ล่าสุดให้ ดทู นั สมัย ตัวอาคารมีรูปร่ างโค้ งมนโดดเด่นสวยงาม
ออกแบบโดยสถาปนิกนายซาฮา ฮาดิก พาท่านขึ ้นกระเช้ าสูส่ ถานี Seegrube
บนเทือกเขาแอลป์ ที่ระดับความสูง 1,905 เมตรจากระดับน ้าทะเล ให้ ท่านได้ ชม
วิวเมืองโดยรอบของเมืองอินสบรูค และในวันที่อากาศสดใส คุณจะได้ เห็นวิว
ไกลถึงชายแดนอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทือกเขา
นาคณะเที่ยวชมเมืองอินสบรูค
ที่ได้ รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึง่ ใน
เทือกเขาแอลป์ แม้ แต่ราชสานักของราชวงศ์ฮปั สบูร์กที่ยิ่งใหญ่ ยังคงสร้ างที่
พานักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่อาคารหลังคาทองคา (Goldness Dachl) ที่สร้ าง
ขึ ้นด้ วยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้ าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัย
โกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้ าไปในศตวรรษที่ 18 ทาให้ ดู
โดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ ้น โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ สร้ างตั ้งแต่ ค.ศ.ที่ 16
เป็ นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมือง, วังฮอฟบูรก์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐาน
ในช่วงฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถกู สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1563 และ
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ ความร่ มรื่ นและงดงามไปด้ วยไม้ ดอกนานาพันธุ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL NEUE POST 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อินสบรูค - วัตเท่ น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์ บูเฮล
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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Local
www.hotelflorian.it

อังคาร
Buffet
(180 ก.ม.)

Local

Chinese
www.hotel-neue-post.at

พุธ

Buffet
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09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่เจ็ด
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

นาท่านเข้ าชมคริ สตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้ อนถึงความยิ่งใหญ่งดงาม
และแพรวพราว ผนังคริ สตัลที่ทอดยาวจะนาท่านเข้ าสูห่ ้ องจัดแสดง คริ สตัล
เวิลด์ จุดเริ่ มต้ นการเข้ าสูห่ ้ องสมบัติยกั ษ์ และห้ องบทกวีในอากาศ เมื่อเดินข้ าม
สะพานไปยังห้ องการเปลีย่ นแปรรูปลักษณ์และห้ องเครื อข่ายโลก ผ่านมิติเข้ าสู่
ป่ าคริ สตัล ล้ วนแต่ออกแบบโดยศิลปิ นที่มีชื่อเสียงในยุคนี ้ควรค่าแก่การเข้ าชม
เชิญท่านเลือกซื ้อเครื่ องแก้ วเจียระไนชั ้นดีของ Swarovski ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ใน
ออสเตรี ยและได้ รับการยกย่องไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
หลังอาหารพาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองคิทส์บเู ฮล (Kitzbühel) ซึง่ เป็ นเมืองแห่ง
(77.40 ก.ม.)
ภูเขาของแคว้ นทิโรล ในประเทศออสเตรี ย ในช่วงฤดูหนาวเมืองนี ้เป็ นอีกหนึง่
จุดหมายปลายทางของผู้ที่รักในการเล่นสกีนิยมมาพัก และที่นี่ยงั มีการแข่งขัน
สกีจั ้มทุกปี อีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Q HOTEL MARIA THERESIA KITZBUHEL 4* หรื อ www.hotel-maria-theresia.at
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

คิทส์ บูเฮล - ฮัลล์ สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาค
ซาลส์ ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์ วูลฟ์ กัง

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูฮ่ ลั สตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั ้งอยู่ริมทะเลสาบ
โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด
กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ในภูมิภาค
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง
ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรี ยและเป็ นพื ้นที่มรดกโลก
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยู่
ในภวังค์แห่งความฝัน อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาเดินเล่นชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารพาคณะชม เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ที่มีอายุมากกว่า
7,000 ปี โดยการขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้า เพือ่ ไปยังเหมืองเกลือที่ตั ้งอยู่บนภูเขาที่มี
ความสูงกว่าระดับน ้าทะเล ประมาณ 838 เมตร หรื อใช้ เวลาในการเดินทาง
เพียงแค่ 3 นาทีเท่านั ้น **สาหรับการเทีย่ วชมในเหมืองเกลือนัน้ นักท่องเทีย่ ว
สามารถเทีย่ วชมได้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤศจิ กายนของทุกปี
สาหรับกรุ๊ปเดือนธันวาคม ไม่รวมค่าเข้าเหมืองเกลื อ และ Sky Walker**
และที่นี่ท่านสามารถท้ าทายความสูง ด้ วยการยืนชมทิวทัศน์เมืองจากมุมสูงที่
จุด Skywalk จนได้ เวลาเดินอันสมควร พาคณะเดินทางสูภ่ มู ิภาคซาลส์ซมั เมอ
กูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์ กังเป็ นเสน่ห์อนั น่าติดตรึ ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

เซนต์ วูลฟ์ กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้ อปปิ ้ ง

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาคณะออกเดินทางสูก่ รุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่
มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอานาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเข้ าชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถกู สร้ างขึ ้น
ให้ มีความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ เข้ าชมภายในกว่า 20 ห้ องที่จดั
แสดงไว้ อย่างน่าชม ผ่านห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องรับรอง
(Great Hall) สิง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก หลังจาก
นั ้นนาท่านเข้ าสูร่ ิ งสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้ อมไปด้ วยสถานที่สาคัญ
อาทิ โรงละครโอเปร่ าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่ าตลอด
ปี พระราชวังฮอฟบูรก์อนั ยิ่ง ใหญ่ ซึง่ ในปัจจุบนั เป็ นที่ทาการสาคัญของรัฐ ใกล้

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

พฤหัสบดี
Buffet
(147 ก.ม.)

Local

(38.20 ก.ม.)
Local
www.scalaria.com

ศุกร์

Buffet
(280 ก.ม.)
Chinese
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19.00 น.

วันที่แปด
08.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

วันที่เก้ า

กันเป็ นโรงเรี ยนสอนขี่ม้าแบบสเปน แล้ วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี ้ฮอลล์ ก่อน
จะข้ ามแม่น ้าดานูบสูเ่ ขตเมืองใหม่ อันเป็ นที่ตั ้งขององค์การสหประชาชาติแห่งที่
สองของยุโรป ให้ ท่านได้ ชมสายแม่น ้าดานูบใหม่และเก่า ที่มีความสาคัญต่อ
หลายประเทศในยุโรป จากนั ้นอิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ในย่านถนนคนเดินคาร์ ท
เนอร์ สตรี ท ที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยมในการนัง่ จิบกาแฟต้ นตารับแท้ และซัคเกอร์
เค้ กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AUSTRIA TREND HOTELS 4* หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองเวียนนา เพื่อทา Tax Refund แล้ วเตรี ยม
ตัวบินสูก่ รุงเทพ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

Thai
www.austria-trend.at

เสาร์

Buffet

อาทิตย์

05.20 น.
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั ้น)
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed SGL USED Supp
ADL / CHD
11-19 ส.ค. 2562**
-33,000.100,000.
90,000.- 80,000.- 16,000.- 12,000.-26,000.7-14 ก.ย. 2562
12-20 ต.ค. 2562
94,000.- 85,000.- 76,000.- 16,000.- 12,000.- --2272,,000000..-2-10 พ.ย. 2562
100,000.- 90,000.- 80,000.- 16,000.- 12,000.- --3236,,000000..-30 พ.ย.-8 ธ.ค. 62
94,000.- 85,000.- 76,000.- 16,000.- 12,000.- --2250,,000000..-ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโค้ ชของยุโรป
 ค่ากระเช้ า Cable Car ขึ ้นสูเ่ นินเขา Alpe Di Siusi / ค่ารถไฟฟ้า Nordkette Cable Car / ค่าเข้ าชม
คริ สตัลเวิลด์ / ค่าเข้ าเหมืองเกลือ และ Skywalk / ค่าเข้ าชมพระราชวังเชิงบรุนน์
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ในกรณีทีท่ ่านมีข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด
กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่
ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรี ย (กลุม่ ประเทศเชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75
ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ใน
ความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้าน
หรื อที่ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยัน
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน
ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่า
ทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทาง
บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

หมายเหตุ

1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันก่อนวันที่นา
เที่ยว ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นา
เที่ยว ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริง เพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิ น
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยก
จากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป

การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่
เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบิน
สามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่กอ่ นที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ น
สิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การเปลีย่ นแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่
ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต
3 เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม
ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศ
ที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ อง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ า
ชมนั ้น ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ใน
เอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า
หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทาง
บริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ
ให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่ม
เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว)
x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000
บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้ อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรี ย ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศออสเตรี ยผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศ
ออสเตรี ย) อาคารสีลมคอมเพล็ก ชั ้น 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกัน
ทั ้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า
 สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์ และกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุเกิน 20 ปี บริ บรู ณ์ แต่ยงั คงสถานะเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา และมีบดิ าหรื อมารดาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา (หนังสือรับรองการทางานที่ย่นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่น
วีซ่าในแต่ ละประเทศ)
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ ส่วนตัว มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่น
คาร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทั ้งนี ้
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ใน
การยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้
เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้น พร้ อมสาเนาบัตร
นักเรี ยน/นักศึกษา
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่า ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนือ่ งจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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