
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23672  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

ราคา 74,900 บาท (ไมร่วมคา่วซี่า):  27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65, 4-11 ธ.ค. 65 
ราคา 79,900 บาท (ไมร่วมคา่วซี่า): 27 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 
ราคา 75,900 บาท (ไมร่วมคา่วซี่า):  20 - 27 ม.ค. 66, 16-23 ก.พ. 66, 21-28 ม.ีค. 66 
➢ ชมเมอืงเวยีนนา เมอืงหลวงประเทศออสเตรยี  
➢ ชมพระราชวงัเชงิบรนุน์  (Unesco)   
➢ ชมเมอืงกราซ   เมอืงใหญอ่นัดบั 2 ของประเทศออสเตรยี 
➢  ชมเมอืงมารบีอร ์ดนิแดนแหง่ไวน ์ของประเทศสโลวเีนยี  
➢ ชมกรงุลบูลจิานา่ เมอืงหลวงประเทศสโลวเีนยี  
➢ เขา้ชมถ้ำโพสทอยนา่ ถำ้ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป (Unesco)   
➢ ชมเมอืงเบลด   เมอืงตากอากาสอนัลือชือ่ของประเทศสโลวเีนยี  
➢ ชมหมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท์ อนัแสนโรแมนตกิ (Unesco)  
➢ เขา้ชมอารามแหง่เมลค ์สำนกัสงฆ ์และ 1 ใน อารามทีม่สีถาปตัยกรรมทีง่ดงามทีส่ดุแหง่นงึของโลก (Unesco)  

 
➢ ชอ้ปปิง้จใุจ ณ พานดอรฟ์ เอ้าเลท 

พักโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมอืง และจนี ตลอดการเดนิทาง 
➢ พเิศษ!! พกัค้างคนืทีเ่ซนตโ์วล์ฟกงั 1 คนื  



 
 

แผนที่ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันแรก กรุงเทพ  

21.00 น.  พบเจ้าหน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์(OS)  แถว G 15-19 (Row G 15-19) 
ประตูทางเขา้ท่ี 4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วยเท่ียวบิน OS026 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ชั่วโมง)                    
ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเวียนนา  

 

 

วันท่ีสอง กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ – กราซ 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 น าน าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 17 โดยกษตัริย์

แห่งราชวงค์ฮบัส์เบิร์ก ทรงสร้างพระราชวงัหลงัน้ีให้มีความหรูหรา และงดงามไม่แพพ้ระราชวงัใดบนโลก 
นอกจากน้ียงัเคยเป็นท่ีประทบัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า จากนั้นน าท่านชมหอ้งภายในพระราชวงักวา่ 20 หอ้ง 
จาก 1,441 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องไชนีส ห้องมิลเล่ียน เป็นตน้ ท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของ
ราชวงศฮ์บัส์บูร์ก  

 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) (ระยะทางประมาณ 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)              
เมืองใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั  2 ของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเมอร์ (Mur River) และเป็นศูนยก์ลางของ
สถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมยัทั้งโกธิค เรเนซองก์ และบารอกจึงท าให้องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้เป็น             
เมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1999 และยงัเป็นเมืองหลวงดา้นวฒันธรรมของยุโรปในปีค.ศ. 2003 น าท่านถ่ายรูปคู่
กบั มูรินเซล (Murinsel) เกาะลอยท่ีตั้งอยู่กลางแม่น ้ าเมอร์ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยรูปเปลือกหอย มีสะพานเช่ือจาก
สองฝ่ังแม่น ้ า และมีร้านอาหารให้นกัท่องเท่ียวหรือชาวเมืองไปพกัผ่อน และท ากิจกรรม ดงันั้นเกาลอยแห่งน้ี
ยงัถือเป็นแลนด์มาร์กท่ีส าคัญของเมืองกราซอีกแห่งนึงในปัจจุบัน  น าท่านถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาเก่าแก่ 
(Uhrturm) ท่ีตั้ งอยู่บน Schlossberg หรือ Castle Hill สัญลักษณ์ประจ าเมืองกราซ และถือว่าเป็นแลนมาร์ค
ส าคญัของเมือง นอกจากน้ียงัมีป้อมปืนใหญ่ บ่อน ้าร้อน และอ่ืนๆท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์
ในยุคกลางแก่นกัท่องเท่ียวและผูม้าเยอืนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถเห็นเมืองกราซได้
แบบพาโนรามาอีกดว้ย 

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Austria Trend Hotel Europa Graz **** หรือเทียบเท่า   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

วันท่ีสาม มาริบอร์ – กรุงลูบลจิาน่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมาริบอร์ (Maribor) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองใหญ่

อนัดบัท่ี 2 และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ ของประเทศสโลวีเนีย  อีกทั้งยงัไดรั้บการขนานนามวา่ดินแดนแห่ง
ไวน์ของประเทศสโลวีเนียอีกดว้ย น าท่านไปชม Landmark ของเมือง เถาองุ่นท่ีมีอายุมากกว่า 500 ปี ซ่ึงอยู่ ณ 
อาคารเก่าริมแม่น ้ าดราว่า (Drava) ซ่ึงปัจจุบนัถูกเปล่ียนให้เป็นพิพิภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเก่ียวกบั วฒันธรรการด่ืม
ไวน์ จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินไปยงัจตุรัสใจกลางเมือง Slomskov Trg  จตุรัสท่ีถูกรายลอ้มดว้ยอาคารส าคญั
ต่างๆ ของเมือง น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ปราสาทมาริบอร์ (Maribor Castle) ปราสาทท่ีสร้างในสไตลบ์ารอก และเร
เนสซองก์ รวมไปถึงร็อคโคโค่ อีกทั้งภายในปราสาทก็มีการจดัแสดงส่ิงของประวติัศาสตร์ อาทิ ขวดแก้ว 
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และอ่ืนๆ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารมาริบอร์ (Martibor Cathedral) มหาวิหาร
โรมนัคาทอลิก สไตลโ์รมาเนสก ์ และบารอก 

 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงลูบลิจาน่า (Ljubljana) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)                
เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโบราณ          
และสถาปัตยกรรมแบบบารอก น าท่านชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง                      
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของพลัง ความกล้าหาญ และความยิ่งใหญ่ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์นิโคลสั                 
(St. Nicholas Cathedral) มหาวิหารประจ าเมืองท่ีถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และสถาปัตยกรรม
แบบบารอก มีลกัษณะเด่นอยู่ท่ีหอคอยคู่ และโดมสีเขียวท่ีตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ท่ีจตุัรัสของเมือง น าท่านเขา้ชม
ปราสาทลูบลิจาน่า (Ljubljana Castle) ปราสาทท่ีถูกสร้างขึ้นตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 11 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ 
ปราสาท และสถานกักขังนักโทษการเมือง ซ่ึงตัวปราสาทนั้นผสมผสานกันระหว่างศิลปะยุคกลาง และ
สถาปัตยกรรมแบบบารอก ปัจจุบนัปราสาทเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของเมือง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวบรวม
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของชาวสโลเวเนียน   

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Austria Trend Hotel Ljubljana **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วันท่ีส่ี ถ า้โพสทอยน่า – กรุงลูบลจิาน่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมถ ้าโพสทอยน่า (Postojna Cave) (ระยะทางประมาณ 53 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)             

ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีของเมืองโพสทอยน่า (Postojna) เป็นถ ้าท่ีเปิดให้บริการมากว่า 188 ปี น า ถ ้าท่ีสวยท่ีสุดใน
ยโุรป ซ่ึงมีอายเุก่าแก่กวา่ 2 ลา้นปี เป็นถ ้าท่ีมีความยาวถึง 27 กิโลเมตร ซ่ึงไดเ้ปิดใหบ้ริการในปี 1884 อุณหภูมิ
ภายในถ ้าโดยเฉล่ีย 8-10 องศาเซลเซียส ภายในถ ้ามีล าธาร เขื่อนเก็บน ้ าใตดิ้น ชมหินงอกหินยอ้ยหลากหลาย
แบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ ้ายงัมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลัน่เป็นชั้นๆ ซ่ึงท่านจะไดช้มความ
งามอนัยิ่งใหญ่ภายในถ ้าแห่งน้ี ท่ีธรรมชาติไดส้รรสร้างมานานกว่าลา้นปี ผ่านหลายยุคสมยัและเคยใช้เป็นท่ี
พ  านักของทหารในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เห็นไดจ้ากร่องรอยการสร้างสะพานเช่ือมภายในถ ้า จากนั้นน า
ท่านชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human fish) หรือ Olm ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอาศยัอยู่ในถ ้าโพสทอยน่า 
ผิวสีเน้ือคลา้ยมนุษย ์ล าตวัยาวคลา้ยงู มีแขนและขา ถูกคน้พบคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1768 และอาศยัอยูใ่นท่ีมืด 

 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงลูบลิจาน่า (Ljubljana) (ระยะทาง 53 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าท่าน       
เขา้ชมปราสาทลูบลิจาน่า (Ljubljana Castle) ปราสาทท่ีถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ 
ปราสาท และสถานกักขังนักโทษการเมือง ซ่ึงตัวปราสาทนั้นผสมผสานกันระหว่างศิลปะยุคกลาง และ
สถาปัตยกรรมแบบบารอก ปัจจุบนัปราสาทเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของเมือง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวบรวม
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของชาวสโลเวเนียน จากนั้นให้อิสระแก่ท่านในการเก็บภาพความประทบัใจ และ
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก   

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Austria Trend Hotel Ljubljana **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2)   
 

 



 
 

 
 

วันท่ีห้า เบลด – โบสถ์เซนต์มาเรีย – เซนต์ โวล์ฟกงั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเบลด (Bled) (ระยะทางประมาณ 54 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้ง

อยู่บนทะเลสาบเบลด (Lake Bled) ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสโลเวเนีย ติดกบัประเทศออสเตรีย และ
ท่ามกลางหุบเขาจูเลียนแอลป์ โดยทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากการละลายตวัของธารน ้าแขง็จากภูเขาแห่งน้ี ปัจจุบนั
เมืองแห่งน้ีเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในประเทศสโลเวเนีย  น าท่านถ่ายรูปคู่กบัปราสาทเบลด 
(Bled Castle) ปราสาทสมยัยุคกลางตามสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ซ่ึงถูกสร้างในศตวรรษท่ี 11 โดยฉากหน้า
ของปราสาทนั้นเป็นวิวของทะเลสาบเบลดอนัสวยงามราวกบัภาพวาด จากนั้นอิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตาม
อธัยาศยั น าท่านล่องเรือไปยงัโบสถเ์ซนตม์าเรีย (St. Maria Church) โบสถถ์ูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1142 จากนั้น
ถูกสร้างขึ้นใหม่ในสไตลโ์กธิกในศตวรรษท่ี 15 เพื่อชมความงามของโบสถ ์และทะเลสาบเบลด 

 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 251 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชั่วโมง) เมืองท่ีสร้างอยู่ริมทะเลสาบโวล์ฟกัง และเป็นเมืองรีสอร์ทเพื่อสุขภาพท่ีมีความส าคัญทางด้าน
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอีกเมืองหน่ึงของประเทศออสเตรีย อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชมเมือง และเก็บภาพ
ความประทบัใจ                

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Scalaria Hotel **** หรือเทียบเท่า   
 

 
 



 
 

วันท่ีหก ฮัลสตัทท์ – เมลค์ – เวียนนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                      น าท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 38 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง

ท่องเท่ียวขนาดเล็กท่ีเต็มไปด้วยบรรยากาศอนัสุดแสนโรแมนติก และทิวทศัน์อนัสวยงาม ซ่ึงตั้งอยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลส์ตทั และถูกห้อมลอ้มดว้ยภูเขาอนัสูงชนั ให้อิสระแก่ท่านในการเดินเยีย่ม
ชมและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่เมืองเมลค ์(Melk) (ระยะทาง 205 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาวคัเคา (Wachau Valley) ติดริมชายฝ่ังแม่น ้ าดานูบ และ
เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย                                  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเข้าชม อารามแห่งเมลค์ (Melk Abbey) ก่อตั้ งในปีค.ศ. 1089 โดย Leopold II ได้บริจาควงัให้กับ
พระสงฆ ์และไดถู้กปรับเปล่ียนเป็นโรงเรียน ห้องสมุด และโบสถ ์และเคยถูกใชเ้ป็นศูนยก์ลางของขบวนการ 
“การปฏิรูปเมลค์” หรือขวบานการพยายามฟ้ืนฟูระบบส านงัสงฆใ์นออสเตรียและเยอรมนัตอนใตใ้นศตวรรษ
ท่ี 15 ภายในตกแต่งไดอ้ย่างวิจิตรอลงัการด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอก และภาพเขียนฝาผนังอนัสวยงาม
มากมาย ปัจจุบนัยงัคงถูกใชเ้ป็นสถานศึกษาส าหรับพระสงฆ ์และเป็นสถานท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวคริสตใ์น
ประเทศออสเตรีย นอกจากน้ีองค์กรยูเนสโก้ย ังได้เลือกอารามแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.  2000                            
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทางประมาณ 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย และนครหลวงแห่งดนตรีท่ีแฝงไวด้ว้ยความโรแมนติกและศิลปอนัเก่าแก่ท่ีมีอายุ
กว่า 1,000 ปี เป็นนครท่ีมีความทนัสมยัแต่แฝงเร้นอยู่ภายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสิคอนัทรงคุณค่า ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของสหภาพยุโรปและเช่ือมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวนัออกและยุโรปตะวนัตก อีกทั้งยงัมี
พรมแดนติดกับ 8 ประเทศ ได้แก่ เยอรมัน สาธารณรัฐเชก ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์                     
และลิคเทนสไตน์   

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (อ่ิมอร่อยเมนู หมูทอดสไตลเ์วียนนา)  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Renaissance Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

วันท่ีเจ็ด ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท – พานดอร์ฟ เอ้าเลท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                      น าท่านถ่ายรูปคู่กบัพระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) พระราชวงัฤดูหนาวของราชวงคฮ์บัส์บูร์กซ่ึงตั้งอยู่

ใจกลางกรุงเวียนนา ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบนัเป็นท่ีท างานของประธานาธิบดีประเทศออสเตรีย                 
น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น (St. Stephen Cathedral) มหาวิหารสไตลโ์รมาเนสก์และโกธิก 
สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1147 เป็นโบสถท่ี์ใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาในงานส าคญัต่างๆใหก้บัราชวงคฮ์บัส์บูร์ก 
และประเทศออสเตรีย จากนั้นอิสระแก่ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และของฝากย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท 
(Kartner Street) ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมานัง่จิบกาแฟตน้ต ารับแท้ๆ  และชิมชดัเกอร์เคก้อนัเล่ืองช่ือ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่พานดอร์ฟ เอา้เลท (Pandorf Outlet) ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัสินคา้ชั้นน า ไม่ว่าจะเป็น
เส้ือผา้แฟชัน่ และสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าไม่วา่จะเป็น Gucci, Prada และแบรนดด์งัอ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นให้
อิสระแก่ท่านไดเ้ลือกซ้ือของตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อท าการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund) 
23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี OS25 (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 10.10 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 

14.20 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

     

8 วนั 5 คืน ออสเตรีย – สโลวเีนีย 

ราคา 74,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า):  27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65, 4-11 ธ.ค. 65 

ราคา 79,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า): 27 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

ราคา 75,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า):  20 - 27 ม.ค. 66, 16-23 ก.พ. 66, 21-28 มี.ค. 66 
 

การบริการ อตัราค่าบริการ  (บาท) 

พ.ย. - ธ.ค. 65 ปีใหม่ ม.ค.-มี.ค. 66 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 74,900 79,900 75,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง) 

71,900 76,000 72,000 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

68,900 73,900 69,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่จากราคาทัวร์ท่านละ 12,000 15,000 12,000 

ราคาท่ีน่ังช้ันธุรกจิ(Business Class)  
ช าระเพิม่จากราคาทัวร์   เร่ิมต้นท่ีท่านละ 
(BKK-VIE//VIE-BKK) 

90,000 

ราคาท่ีนั่งช้ันประหยัดแบบพรีเมียม (Premium Economy)                  
ช าระเพิม่จากราคาทัวร์เร่ิมต้นท่ีท่านละ 
 (BKK-VIE//VIE-BKK) 

35,000 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-VIE//VIE-BKK) 

51,900 56,000 53,000 

ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย ประมาณท่านละ 4,000 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
หมายเหตุ: (คิด ณ วันท่ี 23 ส.ค. 2565) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน ประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น  
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

 

โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศออสเตรีย – สโลวีเนีย (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ (OS) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน ้าหนกั
ไม่เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (เง่ือนไขตามกรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุ
เกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือ
เกิดความล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารท่ี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 ยโูร) 
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่วีซ่าเชงเกน้ประเทศออสเตรีย 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถา้มี) 
 ค่าโรงแรม ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรือ State Quarantine ตามมาตราการรัฐ (ถา้มี) 

 



 
 

 
 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการและการจองทัวร์ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ี
ช าระค่ามดัจ ามาแลว้ จะถือวา่การจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 

5. นักท่องเท่ียวต้องช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณี
นกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่ง

แฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิกการจองกบัทางบริษทั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี
ตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ถา้มี)   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -16 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์  
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  



 
 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 
 

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหน้า ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทาง
ใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผิดพลาดเองใหก้บั
ทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

 



 
 

 
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน  ในกรณี ท่ีท่ านปฎิ เสธหรือสละสิทธ์ิ  ในการใช้บ ริการ ท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยก เว้นท่ านได้ท าการตกลง                                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ี
ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 
 

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์อลัไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบิน
ออสเตรียนแอร์ได ้อาทิเช่น รอยลั ออคิดพลสั และไมลส์แอนด์สไมล์ เป็นตน้  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้
100% 
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน  ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป  จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 



 
 

 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

สถานท่ีเข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ี
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้น
จึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 
 



 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น ประเทศออสเตรีย 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35 มม x 45 มม ความยาวของใบหน้าเล็กสุด 32 มม. และใหญ่ท่ีสุด 36 มม จ านวน 2 ใบ พื้นฉากหลัง           

สีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
 

ตัวอย่างรูปท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่า 
 

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลกัฐานการฉีดวัคซีน Covid – 19 ***ส าคัญมาก*** 
6. หลกัฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ท่ีมีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท 
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวันไปย่ืนวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ท่ีระบุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวันย่ืนวีซ่า) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ 
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการท่ีไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
พร้อมท้ังเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพื้นท่ี เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
แผนกวีซ่า เพ่ือขอค าปรีกษาก่อนการย่ืนวีซ่า) 



 
 

 

 
กรณีเด็กท่ีมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. ส าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นก าลังศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนท่ีมิใช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกับครอบครัว 

 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และระบุว่ามารดา
ยินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา) 

 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และระบุว่าบิดา
ยินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 
 

7. หลักฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ 
 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)พร้อมช่ือเจ้าของ
บัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการย่ืนเท่านั้น ซ่ึงต้องท าก่อนการย่ืนวีซ่า 15 วัน 

 ส าเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดย่ืนวีซ่า 15 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวย่ืนวีซ่า 7 ธันวาคม ท่านจะต้องมียอดการปรับสมุดคร้ัง
ล่าสุด ในวันท่ี 23 พฤศจิกายนเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณีบัญชีฝากประจ า 
 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมีวันครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูกรับรองใน
จดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน อาทิ ส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เป็นต้น 

 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือลูกจ้างท่ีนายจ้าง
รับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวีซ่า 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชีอย่างสม ่าเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้ ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ท่ีออกโดยธนาคารทุกกรณี 
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 

8. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิว้ตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความ
สะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการย่ืนวีซ่า  

9. กรณี ท่ี ท่ านยกเลิกการเ ดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต เ พ่ือท าการยกเลิกวี ซ่า                                      
ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเก็บสถิติ 

10. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าให้กับผู้สมัครทุกกรณี  



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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