
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

Program Tour 

ดนิแดนแห่งขุนเขาและสายนํา้ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้า
ของสายการบนิ,  การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง ทําให้การเดนิทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

ยนิดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดนิทางไปกับ “สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์” ภายใต้โปรแกรม 
“Austria-Slovenia-Italy 10 Days” 



 

 

วันที่ 1 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 3 |  

วันที่ 4 |  

วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประต ู3) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย
อํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

เวียนนา – กราซ 
เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน
ไทย เท่ียวบินท่ี TG936 เวลา 01.20 – 07.15 น. (ณ 
เวลาท้องถ่ินประเทศออสเตรีย) รถโค้ชปรับอากาศ
รอรับทา่นเดนิทางสูเ่มืองกราซ 

- เท่ียวชมเมืองเก่ากราซ 
- นัง่รถรางขึน้สูเ่นินเขาเพ่ือชมทิวทศัน์ของเมือง 
- เมืองคลาเกนเฟิร์ต(Klagenfurt)   
- เมืองริมทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) 
  Hotel Sandwirth หรือเทียบเทา่ 

คลาเกนเฟิร์ต - ลูบลิยานา - ถํา้โพสทอยน่า - 
ล่องเรือทะเลสาบเบลด  

- กรุงลบูลิยานา (Ljubljana)  
- ถํา้โพสทอยนา่ 
- เมืองเบลด (Bled) 
- ลอ่งเรือทะเลสาบเบลด 
  Hotel Park - Sava Hotels & Resorts หรือ
เทียบเทา่ 

 

เบลด–คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ–เทือกเขาโดโล
ไมท์–น่ังกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di 
Suise 

- เมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ หัวใจของเขต
โดโลไมท์ แหง่แอลป์อิตาลี 

- นัง่กระเช้า Cable Car สูเ่ขาเมืองอลัเปดซิุยซี 
- เมืองอลัเป ด ิซุยซี 

 
Hotel Seiserhof หรือเทียบเทา่ 

 

อินสบรูค–น่ังรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึน้
สู่สถานี Seegrube 

- เท่ียวชมเมืองอินสบรูค 
- นัง่รถไฟฟ้า Nordkette Cable Car 
- ช ม อ า ค า ร ห ลั ง ค า ท อ ง คํ า ( Goldness 

Dachl) 
- เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) 
- วงัฮอฟบรูก์,ฮอฟเกอเค,่สวนสาธารณะ 

           Hotel Innsbruck หรือเทียบเทา่ 

วัตเท่น–คริสตัลเวิล์ด– เมืองคิทส์บูเฮล 

- เข้าชมคริสตัลเวิลด์  ห้องสมบัติยักษ์และ
ห้องบทกวีในอากาศ 

- ออกเดินทางสู่เมืองคิทส์บูเฮล (Kitzbühel) 
เมืองแหง่ภเูขาของแคว้นทิโรล 
Best western kaiserhof hotel  
หรือเทียบเทา่ 



 

 

วันที่ 7 |  

วันที่ 8 |  

วันที่ 9 |  

วันที่ 10 |  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

คิทส์บูเฮล–ฮัลล์สตัทท์–เที่ยวชมเมือง–ภูมิภาค
ซาลส์ซัมเมอกูท–ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง  

- เดนิทางสูฮ่ลัล์สตทัท์(Hallstatt) หมูบ้่าน
มรดกโลกแสนสวย 

- เท่ียวชมเมืองฮลัล์สตทัท์ 
- เดนิทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทู 
- ทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงั 

Seeböckenhotel Zum Weißen Hirschen  
หรือเทียบเทา่ 

 

เวียนนา– กรุงเทพมหานคร 

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เพ่ือทํา
การเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับการช้อปปิ้ง และ
เดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG937 เวลา 14.30 – 05.30 (+1) น. (ณ 
เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

 

 

ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ 
05.30 น. 

ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 

เซนต์วูลฟ์กัง – เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ 
– ริงสตราเซ่ – ช้อปป้ิง 

- กรุงเวียนนา นครหลวงแหง่ดนตรี 
- พระราชวงัเชิงบรุนน์ 
- ริงสตราเซ่ 

 Hotel Austria Trend Hotel Ananas Wien หรือ
เทียบเทา่ 

 



 

 

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทาํการเชค็อนิที่สนามบนิสุวรรณภมู ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นดัหมายคณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประตู 3) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย
อํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 



 

 

วันที่ 2 | กรุงเทพ – เวียนนา – กราซ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.20 น.      

     เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วย สายการ
บินไทยเที่ยวบินที่  TG936 เวลา 01.20 – 07.15 น. 
(ณ เวลาท้องถ่ินประเทศออสเตรีย)    
     07.15 น. 

     หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระแล้ว 
รถโค้ชรอรับท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) เมือง
ศนูย์กลางประวตัิศาสตร์ เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของประเทศออสเตรีย ในปี 1999 องค์การยูเนสโก ได้
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก และได้รับเลือกจากสหภาพ
ยุโรปให้เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมยุโรปในปี 2003 
นําท่านเท่ียวชมตัวเมืองเก่ากราซ ท่ีเคยเป็นป้อม
ปราการและปราสาทมาตัง้แต่สมัยโบราณ และ
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   นําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองคลาเกนเฟิร์ต
(Klagenfurt)  เมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) 
เป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 
เมืองคลาเกนเฟิร์ตเคยเป็นหนึ่งในแปดเมืองเจ้าภาพ
การจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด้วย นําคณะ
เ ท่ี ย ว ช ม เ มื อ ง ส ว ย ริ ม ท ะ เ ล ส า บ เ ว อ ร์ เ ท อ ร์ เ ซ 
(Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของยุโรป เท่ียวชมในจตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ
เหล่าอาคารสําคัญๆ ท่ีสร้างขึน้ในสไตล์เรอเนสซอง 
และไมพ่ลาดในการไปชมความงามของ ลานนํา้พมุงักร
ลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain) ปัจจุบนัถือเป็นอีก
หนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองนี ้แล้วผ่านชม ลันด์เฮาส์ 
(Landhaus) อีกหนึ่งอาคารท่ีมีความสําคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ เป็นอาคารท่ีเก่าแก่ทีสุดของเมือง 
ภายในอาคารได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วย
ภาพวาดปนูเปียก ปัจจบุนัเป็นท่ีนัง่ของสภาพแห่งรัฐคา
รินเทีย 

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม 

 Hotel Sandwirth หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่ 3 | คลาเกนเฟิร์ต - ลูบลิยานา - ถํา้โพสทอยน่า - ล่องเรือทะเลสาบเบลด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

      นําคณะออกเดินทางสู่ กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) 
(85 ก.ม.)  เมืองหลวงท่ีสวยงามของสโลเวเนีย นําท่าน
เข้าสู่จตัรัุสกลางเมืองเพรเซเรน มีรูปปัน้ของ ฟรานซ์ เพร
เซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลวีเนีย เป็นสญัลกัษณ์ความ
รักชาติและเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟราน
เซสกัน มีสีชมพูดึงดดูสายตาใช้เวลาในการก่อสร้างนาน
ถึง 14 ปีไมไ่กลจากจตัรัุสมีสะพานท่ีมีช่ือเสียงของเมือง ท่ี
สําคญัคือ สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) สร้างในปี 
1901 เป็น สะพานแห่งแรก ๆ ท่ีสร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ท่ีหัวสะพานทัง้สองฝ่ังมีรูป
มงักรในแบบอาร์ตนูโวอยู่ฝ่ังละ 3 ตวั รวมเป็น 4 ตวัเป็น
เร่ืองความผูกพันของชาวสโลเวเนียท่ีเช่ือกันว่าเจสันได้
ขโมยขนแกะทองคํามา และได้เดินทางผ่านมายงัลบูลีอา
นาและได้ปะทะกับมังกรแห่งลูบลิยานา ดงันัน้ มังกรจึง
กลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิน้ท่ีประดับอยู่บนตราประจํา
เมือง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ออกเดินทางต่อไปยัง ถํา้โพสทอยน่า ถํา้ท่ีสวยท่ีสุดใน
ยโุรป ภายในถํา้เช่ือมตอ่ถึงกนัเป็นระยะทางกว่า 20 ก.ม. 
เข้าชมภายในถํา้โดยขบวนรถรางไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการใน
ปี 1884 ชมส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดภายในถํา้ท่ีเรียกว่า Classic 
Karst ภายในถํา้มีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมี
สีสนัสวยงามราวกับเนรมิต สมควรแก่เวลานําคณะออก
เดินทางสู่เมืองเบลด (Bled) ท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบและริม
เทือกเขาแอลป์จูเลียน ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุก
แห่งเทือกเขาแอลป์ นํา ล่องเรือชมความงามของ
ทะเลสาบเบลด ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของธารนํา้แข็งโบ
ฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคนํา้แข็ง แต่ท่ีน่าสนใจ
ยิ่งกว่านัน้คือนํา้ในทะเลสาบมาจากบ่อนํา้ร้อนใต้ดิน
หลายแหง่ นํา้จึงใสบริสทุธ์ิ และไม่กลายเป็นนํา้แข็งในฤดู
หนาว เรือจะล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) เป็น
ปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในสโลเวเนีย  

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 

 

Hotel Park - Sava Hotels & Resorts หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่ 4 | เบลด – คอร์ตน่ิา ด ิแอมเปซโซ – เทอืกเขาโดโลไมท์ – น่ังกระเช้า Cable Car สู่    
เนินเขา Alpe Di Suise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ 
(Cortina D’ Ampezzo) (287 ก.ม.) หวัใจของเขตโดโล
ไมท์ แห่งแอลป์อิตาลี ตัง้อยู่ เชิงเขาโดโลไมท์ บน
เส้นทางงดงามด้วยภูมิประเทศ ป่าสน ทะเลสาบแสน
สวย หบุเขากว้าง กระทอ่มไม้ชาเลย์ ภเูขาหิมะ ยอดเขา
หินปูน ยอดเขาท่ีไร้หิมะ แต่รูปทรงแปลกตา เก็บภาพ
อย่างจุใจและเม่ือได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่
เมืองอลัเป ด ิซุยซี (Alpe Di Siusi) 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

    นําคณะเดินทางต่อสู่บริเวณ เทือกเขาโดโลไมท์ 
(Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
แอลป์ท่ีทอดตวัอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ  ท่ีได้ช่ือว่า
เป็นแนวเขาท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มียอดท่ีสูง
เสียดฟ้า จากนัน้นําท่าน น่ังกระเช้า Cable Car ขึน้สู่
เนินเขา Alpe Di Siusi  นําท่านชมวิวทิวทศัน์บนทุ่ง
หญ้าราบเรียบบนภูเขา ท่ีได้ขึน้ช่ือว่ากว้างใหญ่ท่ีสดุใน
ยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันมหัศจรรย์ของ
เทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพ
อันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo 
Mountain Range ท่ีมีรูปทรงแหลมชนัเป็นจุดเด่น มี
เส้นทางเดินลดัเลาะสู่จดุชมวิวให้ท่านได้เลือกเก็บภาพ
สวยๆ ก่อนกลบัสูด้่านลา่ง 

หมายเหต ุ   กระเช้า Cable Car จะปิดทําการในช่วงท่ี
ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัย
ของผู้มาเยือนเป็นสําคญั 

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม 

 

Hotel Seiserhof หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่ 5 | อินสบรูค–น่ังรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึน้สู่สถานี Seegrube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่  เมืองอินสบรูค (Innsbruck) 
(165 ก.ม.) เมืองท่ีล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ และ
ยงัได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพแข่งขนักีฬาฤดหูนาว
ถึง 2 ครัง้ จากนัน้เดินทางต่อสู่ใจกลางเมืองอินสบรูค 
เพ่ือ น่ังรถไฟฟ้าสุดลํา้ Nordkette Cable Car ซึ่งได้
ผ่านการปรับปรุงมาหลายต่อหลายครัง้ รวมถึงการ
แปลงโฉมครัง้ล่าสุดให้ดทูนัสมยั ตวัอาคารมีรูปร่างโค้ง
มนโดดเด่นสวยงาม ออกแบบโดยสถาปนิก ซาฮา ฮา
ดิก พาท่านขึน้กระเช้าสู่สถานี Seegrube บนเทือกเขา
แอลป์ ท่ีระดบัความสงู 1,905 เมตรจากระดบันํา้ทะเล 
ให้ทา่นได้ชมวิวเมืองโดยรอบของเมืองอินสบรูค และใน
วันท่ีอากาศสดใส คุณจะได้เห็นวิวไกลถึงชายแดน
อิตาลี  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเท่ียวชมเมืองอินสบรูค ท่ีได้รับการกล่าวขานว่า
งดงามเมืองหนึง่ในเทือกเขาแอลป์ แม้แตร่าชสํานกัของ
ราชวงศ์ฮปัสบร์ูกท่ียิ่งใหญ่ ยงัคงสร้างท่ีพํานกัไว้ เสน่ห์
ของเมืองอยูท่ี่อาคารหลงัคาทองคํา (Goldness Dachl) 
ท่ีสร้างขึน้ด้วยความประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุ
เก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัย
โกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปใน
ศตวรรษท่ี 18 ทําให้ดโูดดเดน่และหรูหรายิ่งขึน้ โรงแรม
โกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต่ ค.ศ.ท่ี 16 เป็น
โรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง , ผ่านชมวังฮอฟบูรก์ 
(Hofburg)  ท่ี แปรพ ร ะราชฐานใน ช่ วงฤดูหนาว ,  
ฮ อ ฟ เ ก อ เ ค่  ( Hofkirche)  แ ล ะ ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ 
(Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอก
นานาพนัธุ์ 

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม 

 
Hotel Innsbruck หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่ 6 | วัตเท่น – คริสตัลเวล์ิด – เมืองคทิส์บูเฮล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

    นําท่านเข้าชม คริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิด
สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่งดงามและแพรวพราว ผนัง
คริสตลัท่ีทอดยาวจะนําท่านเข้าสู่ห้องจดัแสดง คริสตลั
เวิลด์  จุดเร่ิมต้นการเข้าสู่ห้องสมบตัิยกัษ์และห้องบท
กวีในอากาศ เม่ือเดินข้ามสะพานไปยงัห้องการเปล่ียน
แปรรูปลักษณ์และห้องเครือข่ายโลก ผ่านมิติเข้าสู่ป่า
คริสตลั ล้วนแตอ่อกแบบโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี ้
ควรค่าแก่การเข้าชม เชิญท่านเลือกซือ้เคร่ืองแก้ว
เจียระไนชัน้ดีของ Swarovski ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
ออสเตรียและได้รับการยกยอ่งไปทัว่โลก  

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากนัน้ นําท่าน ออกเดินทางสู่ เ มืองคิทส์ บู เฮล 
(Kitzbühel) (98ก.ม.) ซึ่งเป็นเมืองแห่งภูเขาของแคว้น 
ทิโรล ในประเทศออสเตรีย ในช่วงฤดหูนาวเมืองนีเ้ป็น
อีกหนึง่จดุหมายปลายทางของผู้ ท่ีรักในการเล่นสกีนิยม
มาพกั และท่ีน่ียงัมีการแขง่ขนัสกีจัม้พ์ทกุปีอีกด้วย  

    

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม 

 

Best western kaiserhof hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

 



 

 

วันที่ 7 | คทิส์บูเฮล – ฮัลล์สตัทท์ – เที่ยวชมเมือง – ภมูิภาคซาลส์ซัมเมอกูท –
ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

ออกเดินทางสู่  ฮัลล์สตัทท์  (Hallstatt)  (146ก.ม.) 
หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เดินเท่ียว
ชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและ
ป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็น
เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุในภูมิภาค Salzkammergut เขต
ท่ีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แห่ง  ออสเตรียให้ฉายาเ มืองนี ว้่า เ ป็น ไข่มุกแห่ง
ออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่ง
ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน อิสระให้ถ่ายภาพความ
ประทบัใจ  

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

อิสระให้ทา่นได้มีเวลาเดนิเลน่ชมเมืองฮลัล์สตทัท์ จนได้
เวลาเดินอันสมควร พาท่านเดินทางสู่ ภูมิภาคซาลส์
ซัมเมอกูท ท่ีมี ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง เป็นเสน่ห์อนั
นา่ตดิตรึงตาตรึงใจ 

 

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม 

 

Seeböckenhotel Zum Weißen Hirschen หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่ 8 | เซนต์วูลฟ์กัง – เวียนนา – พระราชวังเชงิบรุนน์ – ริงสตราเซ่ – ช้อปป้ิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา (288ก.ม.) นคร
หลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ ท่ีมีอายุกว่า 
1,000 ปี ศูนย์กลางอํานาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮัง
กาเรียน   

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

       นําท่านเข้าชมความงามของพระราชวังเชิงบ
รุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ท่ีถูกสร้างขึน้ให้มีความ
งดงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 
ห้องท่ีจัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้อง
บรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great Hall) ล้วน
เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัป
สเบิร์ก จากนัน้นําท่านเข้าสู่ ริงสตราเซ่ ถนนสายวง
แหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานท่ีสําคญั อาทิ โรงละคร
โอเปร่าท่ีเก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและ
โอเปร่าตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรก์อนัยิ่ง ใหญ่ ซึ่งใน
ปัจจบุนัเป็นท่ีทําการสําคญัของรัฐ ใกล้กนัเป็นโรงเรียน
สอนข่ีม้าแบบสเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี ้
ฮอลล์ ก่อนจะข้ามแม่นํา้ดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อนัเป็น
ท่ีตัง้ขององค์การสหประชาชาติแห่งท่ีสองของยุโรป ให้
ท่ า น ไ ด้ ช ม ส า ย แ ม่ นํ า้ ด า นู บ ใ ห ม่ แ ล ะ เ ก่ า  ท่ี มี
ความสําคญัตอ่หลายประเทศในยุโรป จากนัน้อิสระให้
ท่านได้ช้อปปิ้งในย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท 
(Karntnerstrasse) ท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมในการนั่งจิบ
กาแฟต้นตํารับแท้ และซัคเกอร์เค้กท่ีมีช่ือเสียงของ
เวียนนา และมีสินค้า อาทิ เสือ้ผ้าแบรนด์ยอดนิยม 
เคร่ืองแก้วคริสตลัเจียระไน ของท่ีระลกึตา่ง ๆ เป็นต้น 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 

Hotel Austria Trend Hotel Ananas Wien หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่ 9 | เวียนนา  – กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เ ม่ือได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติเวียนนา เพ่ือทําการเช็คอิน การคืนภาษี
สําหรับการ  ช้อปปิง้ และเดนิทางกลบักรุงเทพมหานคร 
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 เวลา 14.30 
– 05.30 (+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 



 

 

วันที่ 10 | ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ  

 

 

 

 
เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย
สวสัดภิาพ เวลา 05.30 น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

 

“ขอขอบพระคณุสาหรับความสนใจ และความไว้วางใจ
ในการร่วมเดนิทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบ
กนัใหมก่บัการเดนิทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 

 



 

 

 

เงื่อนไขและคาํแนะนําสาํหรับการซือ้ทัวร์ 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

 15 - 24 Mar 19  ฿97,000 ฿87,300 ฿77,600 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

 6 - 15 Apr 19 ฿98,800 ฿89,000 ฿79,100 ฿15,400 ฿23,400 ฿32,000 

 26 Apr - 5 May 19 ฿98,800 ฿89,000 ฿79,100 ฿15,400 ฿23,400 สอบถาม 

 17 - 26 May 19 ฿98,800 ฿89,000 ฿79,100 ฿15,400 ฿23,400 สอบถาม 

 14-23 Jun 19 ฿97,000 ฿87,300 ฿77,600 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

 12-21 Jul 19 ฿97,000 ฿87,300 ฿77,600 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

 26 Jul - 4 Aug 19 ฿98,000 ฿88,200 ฿78,400 ฿15,400 ฿23,400 สอบถาม 

 9-18 Aug 19 ฿98,000 ฿88,200 ฿78,400 ฿15,400 ฿23,400 สอบถาม 

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัสายการบนิไทย รวมคา่ภาษีสนามบนิ  
 คา่พาหนะทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุตามมาตรฐานยโุรป 
  คา่เข้าชมสถานท่ี  ลอ่งเรือทะเลสาบเบลด / ถํา้โพสทอยนา่ / เคเบิล้คาร์ Alpe Di Suise / Nordkette Cable 

Car / สวาร็อฟกีค้ริสตลัเวิลด์ / พระราชวงัเชิงบรุนน์ 

 โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน                                                                                        
(ห้องละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศออสเตรีย (เชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ, คา่รักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทัง้นีค้รอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั (หากมีความ
ประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและ
เท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์) 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วนั 
 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 



 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ของคา่บริการ 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นอาจต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
1. หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั SIRI TOUR CENTER กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ี

ทา่นรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้

เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 7 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจําดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และ
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนท่ีเหลือตามวันท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบคุคลไร้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิทางท่องเท่ียว 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ และต้องการแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง หรือกลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิ ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั, พดูจาหยาบ

คาย, สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรม
ทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่ง
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลา*** 

 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 60 วนั คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกในวนัเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดนิทาง*** 
 หากทา่นยกเลิกการเดนิทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ และสามารถหาบคุคลมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ (แตจ่ะต้องไม่
อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุตัิ
วีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้หมด เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักล่าวข้างต้น หากในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะ



 

 

ได้รับการพิจารณาอนมุตัวีิซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็ว
กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต่ํากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 30 วนั (โดยจะคืนคา่ทวัร์ให้แก่ผู้ เดินทางเต็มจํานวน ยกเว้นคา่วีซ่าใน
กรณีท่ีมีการย่ืนแล้ว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็นสุดวิสยัอนัได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน , การนดั
หยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., 
Ltd.  ท่ีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านชําระมาแล้ว
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วนั 

โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสาย
การบนิซึง่เป็นผู้ กําหนด และทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

 กรณียกเลิกการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วนัน้ ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนินัน้สามารถทํา REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบนิเทา่นัน้ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมี
ความแตกตา่งกนั และอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องตดิกนักบักลุม่คณะของท่านตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศใน
ห้องพกั โดยมกัจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมให้บริการเฉพาะในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในชว่งเวลาดงักลา่ว 



 

 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ
ไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเ ติม 
เพ่ือให้เป็นห้องพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวนัเวลา
เดนิทางดงักลา่วท่ีคณะจะเข้าชมและไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา่ Entrance 
Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้  

 และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง ท่ีเป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ชําระคา่ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดนิทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คา่ทวัร์นีไ้ด้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถกูเรียกเก็บ

โดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 สําหรับนํา้หนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบนิท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ หากสมัภาระของทา่นมีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้มี
นํา้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อกําหนดของสายการบินนัน้ ๆ บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับภาระคา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัส่วนท่ีเกิน ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะทําการส่ง “ใบเตรียมตวัสําหรับการเดินทาง” 
ให้แก่ทา่นในชว่งก่อนวนัเดนิทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

 กระเป๋า สมัภาระท่ีมีล้อเล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินกวา่ขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้บน
ยานพาหนะในการเดนิทาง ได้แก่ เคร่ืองบนิ รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดงักลา่ว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบนินัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานท่ีตา่ง 

ๆ จะมีข้อกําหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 



 

 

 

** เอกสารทกุอย่างต้องออกไม่เกิน 1 เดือนก่อนวนัย่ืนเอกสาร** 

ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศออสเตรีย  ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทาํการ 
 ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศออสเตรีย)  อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 3 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ+ พาสปอร์ตเลม่เก่า (ถ้ามี) 
2. รูปถ่ายสีขนาดขนาด 3.5*4.5 ซม. (2 นิว้)  พืน้หลงัเป็นสีขาว มีอายไุม่เกิน 3 เดือน รูปต้องไม่มีการตกแตง่ใดๆ 

จํานวน 2 ใบ และเหมือนกันทัง้ 2 รูป ขนาดของหน้ากินพืน้ท่ีประมาณ 70-80 %ของรูป (กําหนดความยาว
ของใบหน้าวดัจากศีรษะถึงปลายคางต้องไมน้่อยกวา่ 3 เซนตเิมตร (ทางสถานทตูไม่อนญุาตให้ใส่แว่นตาและ
เคร่ืองประดบั) 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /สําเนาทะเบียน
สมรส , หยา่ / สําเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

4. หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัทต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั
, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา   

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน  
6. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง ภาษาองักฤษ 

7. สามารถใช้ copy จาก bookbank ได้หากมีการ update bookbank โดยสม่ําเสมอทกุเดือน โดยไมก่ระโดด

ข้ามเดือน หากไมไ่ด้ update ทกุเดือน ต้องไปขอหนงัสือรับรองบญัชี (Bank certificate) และ  Bank 

Statement ท่ีออกจากธนาคารเทา่นัน้ ย้อนหลงั 6 เดือน  ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และ

มีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั 

***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

8. กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดย
ท่ีบดิา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่า
การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยา่งถกูต้อง 

9. กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิก
วีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี 

หลังจากการจองทัวร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


