ออสเตรีย-เช็ก 8วัน 5 คืน
บินตรงโดยสายการบินประจาชาติพร้อมสะสมไมล์
69,900.-

กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม
วันบิน
วันแรก
วันที่เจ็ด
วันที่หนึ่ง
20.30 น.

28 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562

เมือง
กรุงเทพฯ-เวียนนา
เวียนนา-กรุงเทพฯ

ตารางเที่ยวบิน
CODE
เที่ยวบิน
OS 026
BKK-VIE
OS 025
VIE-BKK

72,900 บาท

เวลา
23.45-05.35+1
23.20-14.20+1

กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4
แถว G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)...เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23.45 น.

วันที่สอง
05.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS26
เวียนนา – เมืองฮอล์สทัทท์ – Krippenstein - เมืองเซนต์กิลเกน เมือง
ซาลส์บวร์ก
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอล์สทัทท์ (HALLSTATT)เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงซึ่งอยูใ่ นเขตซาลซคัมเมอร์กูท (SALZKAMMERGUT) ของอัปเปอร์
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ออสเตรีย โดยตัวเมืองตั้งหัน่ ไปตามลักษณะภูมิประเทศของทะเลสาบ
ฮออล์สทัทเทอร์ (HALLSTATTER SEE) อีกหนึ่ งทะเลสาบที่มีความงดงามมาก
แห่งหนึ่ งของประเทศออสเตรีย ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศหุบ
เขาที่เต็มไปด้วยไม้สนนานาพันธุ ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่า และเก็บภาพความประทับใจ ณ จุดชมวิวมุม
สูงที่จะสามารถเก็บภาพได้ทุกมุมของทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้ซื้อของที่
ระลึก และของฝากที่มีชื่อเสียงของเมือง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย
และเป็ นพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง
เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น
จากนั้นออกเดินทางสู่ Krippenstein นาท่านนัง่ กระเช้าขึ้ นจุดชมวิว 5 Finger
Viewing Platform ชื่อเรียก5 Fingers หรือ5 นิ้ ว มาจากลักษณะของจุดชมวิว
ที่เหมือนกางนิ้ วมือยื่นออกไป คุณสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของเมือง
ฮอล์สทัทท์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์กิลเกน โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเชิงเขา
ไปตามถนนเรียบแม่น้ าTRAUN ซึ่งเป็ นแม่น้ าที่ไหลจากทะเลสาบเซนต์กิล
เกนไปยังทะเลสาบฮออล์สทัท นาท่านเก็บภาพประทับใจ ณ ทะเลสาบแห่ง
เมืองเซนต์กิลเกน อิสระเดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) เมืองแห่งมนต์
ขลังของเสียงดนตรี เป็ นเมืองเล็กๆของออสเตรียที่คนไทยรูจ้ กั จากการชม
ภาพยนตร์เพลงอมตะเรื่อง เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค เป็ นเมืองที่ต้งั อยูไ่ ม่
ไกลจากกรุงเวียนนาเมืองหลวง ไม่มากนัก เมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขา
บ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง มีแม่น้ า ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง มี
เทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยูร่ อบเมืองและมีทุ่งหญ้าเขียวขจีที่
บางครั้งถูกแซมด้วยดอกหญ้าเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่ง ซาลสบวร์ก จึงถือเป็ น
เมืองแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม ARENA CITY HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า
เมืองซาลส์บวร์ก – เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ หแ์ ห่งเสียงเพลง
บ้านเกิดของคีตกวีโมซาร์ท นักประพันธ์เพลงผูย้ ิ่งใหญ่ชาวออสเตรียที่มี
ปราสาทยักษ์โฮเฮนชาล์ซเบิรก์ บนยอดเขา เบื้ องล่างริมสองฝั ่งแม่น้ า
ซอลซาค เป็ นตัวเมืองสถาปั ตยกรรมแบบบารอค
นาท่านชม ชมสวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ที่เต็มไปด้วยดอกไม้
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นานาชนิ ดและ ซึ่งเป็ นฉากหนึ่ งในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รกั
เพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทัว่ โลก
จากนั้น นาท่านชมป้ อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung
Hohensalzburg)ป้ อมปราการสูงโดดเด่นบนยอดเขาเป็ นฉากหลังของ
ซาลส์บวร์กมีชื่อว่า สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสร้างต่อเติมมา
เรื่อยๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็ นที่พานักของอาร์ชบิชอปผูค้ รองนคร ไว้
ป้ องกันข้าศึกศัตรูจากความขัดแย้งระหว่างจักรพรรดิที่เป็ นประมุขทางโลก
กับอาร์ชบิชอปประมุขทางธรรมเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงพลังอานาจทางโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (LINZ) เมืองซึ่งตั้งอยูบ่ นสองฝั ่งของแม่น้ า
ดานูบ เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่มีบทบาทช่วงสั้นๆ ในสมัย
ศตวรรษที่ 15 อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมอย่างอิสระผสมผสานกับการเป็ นสถานที่เกิดของวัฒนธรรม
และศิลปะที่ปฏิรูปใหม่ทาให้ลินซ์ กลายเป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของ
ทวีปยุโรปในปี พ.ศ. 2552 (European Capital of Culture 2009)
นาท่าน ชมเมืองลินซ์ เมืองเล็กๆ น่ ารัก ที่มตี ึกรามบ้านช่องงดงามในสไตล์
Middle Age คือบ้านไม้ประดับด้วยไม้ซุงสีดาตัดกับผนั งบ้านด้านนอกสีขาว
ภาษาเยอรมันเรียกบ้านสไตล์นี้ว่า ฟาฮ์ แวร์คเฮาส์ (Fachwerkhaus) ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกับบ้านในสมัย Tudor ของอังกฤษ (ค.ศ.1485-1603) บ้าน
สไตล์ Fachwerkhaus บางหลังนั้นมีอายุมากกว่า 600 ปี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองสวยริม
แม่น้ าวัลตาวา
ให้ท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมือง
ของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย
สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยูใ่ นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และ
คลุมลอฟก็เจริญขึ้ นเรื่อยๆ จากการที่อยูใ่ นเส้นทางการค้าขายในอดีต และ
ยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รบั การยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
นาท่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก “Senete Square” และโบสถ์เก่ากลางเมือง
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม BELLEVUE CESKY KRUMLOV HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ – คาร์โลวี่ วารี - กรุงปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รบั การเปลี่ยนแปลง
และต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยงั คง
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ความงดงามของปราสาทที่ต้งั อยูบ่ นเนิ นเขาในคุง้ น้ าวัลตาวา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)ตั้งอยู่
ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ าเทปลาไหลหล่อเลี้ ยง ได้ชื่อว่า
เป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของเช็กตามตานานบอกว่าพระเจ้าชาร์ลที่ 4
ทรงพบแหล่งน้ าแร่ที่เมืองนี้ ในปี ค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้ว
สุนัขล่าเนื้ อตัวหนึ่ งตกลงไปในบ่อน้ าพุรอ้ น นับแต่น้ันเมืองนี้ ก็มีชื่อเสียงของ
บ่อน้ าแร่ที่ใช้สาหรับรักษาร่างกายและบาบัดโรคร้ายต่างๆ เป็ นต้นมาจนถึง
เดี๋ยวนี้ เป็ นทั้งเมืองมีน้ าพุรอ้ นและน้ าแร่อุณหภูมิต้งั แต่ 42-72 องศา
เซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง
นาท่านชม “ เมืองคาร์โลวีวารี ” เมืองแห่ง “ สปา ” ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุด
ของสาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองตากอากาศที่น่ารักมีบ่อน้ าพุรอ้ นที่มีชื่อเสียง
เป็ นที่รจู ้ กั กันดี สร้างขึ้ นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 บ่อนา่ พุรอ้ นที่นี่มีท้งั หมด
12 แห่ง เป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ โดยมีกษัตริยข์ องยุโรปหลาย
พระองค์ได้เคยเสด็จมาเยือน อาทิ จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาแห่งออสเตรีย ,
พระเจ้าปี เตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย และพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย
ทาให้เมืองนี้ กลายเป็ นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้ คาร์โรวี วารี ยังได้
ชื่อว่าเป็ นที่ชุมนุ มของเหล่าศิลปิ นชื่อดังด้วยไม่วา่ จะเป็ น เกอเธ่ , บีโธเฟ่ น, โช
แปง ฯลฯ ชม “บ่อน้ าแร่ธรรมชาติ” ซึ่งเป็ นจุดสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ซึ่งมี
แท่นน้ าพุน้ าแร่ มีอุณหภูมิต้งั แต่ 30, 50, 72 องศา เซลเซียส ถ่ายรูปคู่กบั
อาคารเก่าแก่หลากหลายสถาปั ตยกรรม และโรงละครที่สวยงามของเมืองชม
โบสถ์ประจาเมืองเล็กๆ ที่มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึกมากมายตาม
อัธยาศัย
จากนั้นนาท่านออกเดินทาง สูป่ ราก (PRAGUE) เมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ที่ได้รบั การประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1992 โดยองค์การยูเนสโก ในหน้าประวัติศาสตร์ของปราก นั้นมี
หลักฐานว่าสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 9 และเป็ นเมืองหลวงของแคว้นโบฮีเมีย
ซึ่งอยูใ่ ต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 กษัตริยบ์ อริวอจ พรีมิสโลเวก (Borivoj Premyslovec)
ทรงสร้างปราสาทขนาดใหญ่บนเขาสูงสง่าเหนื อแม่น้ า Vltava และเขา
Hradchin และมีการขนานนามปราสาทแห่งนี้ ว่า ปราฮา (Praha) ซึ่งเป็ นชื่อ
เรียกกรุงปรากในภาษาเช็ค
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
กรุงปราก – เมืองเวียนนา – เมืองเทลค์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นาชมกรุงปราก ฝั ่งเขตพระราชวัง ที่ยงั คงความงามของโบราณสถานซึ่งใช้
สถาปั ตยกรรมการก่อสร้างในยุค ศตวรรษที่ 18 เป็ นเอกลักษณ์ของกรุง
ปราก เหมือนกับได้ยอ้ นเวลากลับไปสู่สมัย 200 ปี ก่อน เป็ นบรรยากาศที่
ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก นครหลวงปรากตั้งอยูส่ องฝั ่งแม่น้ า
วัลตาวา เป็ นนครที่มีเนิ นเขาเรียงรายสลับซับซ้อนกันอยูส่ องข้างฝั ่งแม่น้ าถึง
7 เนิ นเขา
ชม สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) ซึ่งสร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 14 โดยชื่อ
เดิมนั้นเรียกกันว่า สะพานปราก ต่อมาในปี ค.ศ. 1870 จึงได้เปลี่ยนชื่อตาม
พระนามของพระเจ้าชาร์ลส์ จุดเด่นของสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา คือ
ประติมากรรมรูปปั้ นนักบุญสไตล์บารอกที่งดงามไม่ซ้ากันประดับอยู่ รูปปั้ น
เหล่านี้ สร้างเพิ่มเติมขึ้ นราวศตวรรษที่ 17 รูปปั้ นนักบุญคนแรกที่ประดับอยู่
คือ รูปปั้ นของนักบุญจอห์น เนโปมุก (ST. JOHN NEPOMUK) บาทหลวงชั้น
ผูใ้ หญ่ที่ถูกประหารและโยนศพลงแม่น้ าวัลตาวา ด้วยความซื่อสัตย์ของท่าน
ทาให้ท่านได้รบั การยกย่องเป็ นนักบุญในเวลาต่อมา และรูปปั้ นของนักบุญ
ท่านนี้ จะมี นักท่องเที่ยวจานวนมากสัมผัสจนเป็ นผิวมันเงา โดยเชื่อว่าหาก
ได้สมั ผัสรูปปั้ นนี้ แล้ว จะนาความโชคดีมาสู่พวกเขา
นาท่านเดินชมอนุสาวรียข์ องจอห์น ฮุช (JAN HUS) ผูร้ ิเริ่มรับศาสนามา
เผยแพร่อีกครั้ง หลังจากการหยุดห้ามการนับถือศาสนาตามกฎของระบบ
คอมมิวนิ สต์ ซึ่งเคยใช้บริหารประเทศ เดินลัดเลาะไปตามถนนอีกนิ ดเพื่อชม
ปรากฝั ่งเขตเมืองเก่า ที่เรียกกันว่า สตาเร เมสโตร (STARE MESTO หรือ
OLD TOWN SQUARE) ชม หอนาฬิ กาดาราศาสตร์โบราณ ณ ศาลากลาง
เมือง ซึ่งอธิบายการโคจรของดาว เคราะห์และพระอาทิตย์รอบโลก (เป็ น
ความเชื่อในสมัยนั้นว่าโลกเราเป็ นศูนย์กลางของดาวพระเคราะห์) ย่านนี้ ยัง
เป็ นแหล่งรวมร้านค้าจาหน่ ายแก้วเจียรนัยที่เรียกว่า โบฮีเมียน กลาส
(BOHEMIAN GLASS) อันเป็ นสินค้าที่มีชื่อสุ ดของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง เทลค์ (Telc) เป็ นเมืองเล็ๆ ได้ชื่อว่าเป็ น Venice
of Moravia และได้รบ
ั การยกย่องให้เป็ นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO
เมื่อปี ค.ศ. 1992 เมืองเทลค์เป็ นเมืองที่มีอาคารสวยงามด้วยสีพาสเทลห
วานๆ ซึ่งมีหน้าจัว่ หลังคา และทางเดิน เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสาน
ระหว่างเรเนสซองส์และบารอค ซึ่งตึกรามบ้านช่องแบบนี้ ทางรัฐบาลเชคให้
อนุ รกั ษ์เอาไว้
นาท่านชมด้านนอกปราสาทเทลค์ ( Telc Chateau or Telc Castle ) เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบเอเนสซองส์ ซึ่งเดิมทีปราสาทนี้ ถูกสร้างขึ้ นมาใน
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค แต่ต่อมาถูกปรับเปลี่ยนให้เป็ นปราสาทที่มี
สถาปั ตยกรรมแบบเรอเนสซองส์โดยขุนนาง Oldrich III แห่งครอบครัว

Zacharis of Hradec ซึ่งเป็ นครอบครัวที่ปกครองเมืองนี้ ต่อจาก King John of
Luxembourg ปั จจุบน
ั บางห้องในปราสาทแหง่

คา่
วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง

นี้ ถูกจัดเตรียมไว้สาหรับจัด
งานแต่งงาน และการแสดงดนตรีของคนในสังคมชั้นสูง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม WELNESS HOTEL HARMONY หรือเทียบเท่า
เมืองเทลค์-เมืองเวียนนา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของออสเตรีย เมืองที่
มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโดโคที่เป็ นแบบ
ของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็ นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของ
อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์เบิรก์ ใน
อดีต อีกทั้งเป็ นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปั จจุบนั และเป็ น สถานที่
รวมคีตกวีเอกของโลก เช่น โมสาท บีโทเฟน โยฮันสเตราท์ เป็ นต้น
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่ นส์ (St. Stephen’s
Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้าง
ขึ้ นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน
ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของ
กรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น
โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้ นในช่วง ค.ศ. 1863-1869
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม AZIMUT HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า
กรุงเวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – กรุงเทพฯ
2 มกราคม 2561
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังสีเลือง
ตั้งตระหง่านกับสวนดอกไม้ที่ไกลสุดลูกตา พระราชวังเชินบรุนน์ต้งั อยูใ่ นกรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์ฮบั ส์บรู ก์ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบ
โดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่
รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจานวนมาก ภายในอุทยานเคย
เป็ นที่ต้งั ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปั จจุบนั ได้รบั การ
ประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุง
เวียนนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

23.20 น.

วันที่แปด
14.20 น.

ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝั นของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่าง
พากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค ชมความงามของอาคารสาคัญๆ
อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวัง
หลวง ฯลฯ ชม สตัดท์พาร์ค สวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อชมและถ่ายรูปคู่
กับอนุ สาวรียข์ อง ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่ง
ดัง ผ่านชมแม่น้ าดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทาการขององค์การ
สหประชาชาติ สาขา 3 ตั้งสูงตระหง่านอยูร่ ิมฝั ่งแม่น้ าดานูบ
.....อิสระเดินทางเล่นย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่
*.*.*. อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ OS025
กรุงเทพฯ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่
การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษทั ฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ***

ค่าทัวร์ตอ่ ท่าน : อัตราค่าบริการนี้ สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน ขึ้ นไป
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

69,900.8,900.-

ราคาอาจมีการปรับขึ้ น-ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้ นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 16 พ.ค. 2561 )
การจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 30,000 บาท/
ท่าน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ าดื่ ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศออสเตรีย) สาหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็ น 30 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็ น 24 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบั ความ
พึงพอใจของท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
 คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ ยื่นและตัว๋
เครื่องบิ น ที่ ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่ เดิ นทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับ

ทางสายการบินหรือกรุป๊ ที่มีการ การันตีค่ามัดจา
ที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
 หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
เอกสารในการใช้ยนื่ วีซ่า : ประเทศออสเตรีย
1เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทาการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้ นภายในหนังสือ
เดินทาง (สาหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียด
เฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือนและต้องไม่ซ้ากับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณา
อย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รบั รูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผูเ้ ดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผูเ้ ดินทาง ขอจากทาง
ธนาคารเท่านั้น ต้องเป็ น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สาเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
หรืออยูใ่ นเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีฝากประจา
- กรณีผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6
เดือน
5. หลักฐานการทางาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
- กรณีเป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางานและช่วงเวลาที่อนุ มตั ิ
ให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
- กรณีเจ้าของกิจการ สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือ
หุน้ ส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รบั
เอกสารที่เป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกด
ชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ขอสาเนาสูติบตั ร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผูป้ กครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสาหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองที่สนามบิน)

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
มารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นโดยคัด
ฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแล
บุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า หรือ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยนื่ วีซ่า
กรุป๊ ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยืน่ วีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั ๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1
หมายเหตุ :
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทาง ตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
 รายการอาจมีก ารเปลี ่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่ อ งจากความล่า ช้า ของสายการบิน โรงแรมที ่พ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุก ารณ์ท างการเมือง และภัย ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่น อกเหนื อการควบคุมของทางบริษัท ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิ ด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัท ฯอีก ครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ ย วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคื นได้ เพราะการช าระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนั งสือเดินทางนั กการทูต (เล่มสีแดง) เดิ นทางกับ
คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รบั ผิ ดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะ

โดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั ๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะ
ทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระ ค่าใช้จ่ ายส่วนต่ างที่ สายการบิ นเรี ยกเก็ บโดยสายการบิ น เป็ นผู ้กาหนด ซึ่ งทางบริษั ท ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษั ทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดิ นทางต้องรอ Refund
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่ จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่ อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดิ นทาง
แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณี ที่ ส ายการบิ น มี ก ารปรับ เปลี่ ย นตารางเที่ ย วบิ น ซึ่ งอยู่ น อกเหนื อ จากการควบคุ ม ทางบริ ษั ท จะไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตี ยง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุ โรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณ หภมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่ มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุ งใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุ งโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
การบิ นจะรับผิ ดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่ านั้ น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คูณ ด้วยน้ าหนั ก
กระเป๋าจริง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็ นครอบครัว
 หากท่ า นเดิ น ทางเป็ นครอบครัว ใหญ่ หรื อ เดิ น ทางพร้อ มสมาชิ ก ในครอบครัว ที่ ต ้อ งได้รับ การดู แ ลพิ เศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

