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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก
เร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

 
วนัทีส่อง มวินิค-ซาลส์บวร์ก-บ้านเกดิโมสาร์ท- เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ 
00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่TG924 
 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11ชัว่โมง) 
07.05 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ

รัฐบาวาเรีย เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศเยอรมนันี น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร  

 เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 145 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  ประเทศ
ออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เมือง
ซาลส์บวร์ก มีความหมายวา่ “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าซลัซาค เมือง
ซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกท่ี
ส าคญัยิง่ของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั น าชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายใน
พระราชวงัเดิมท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุสีสันท่ีสวยงาม รูปป้ันและน ้าพุสไตลบ์าร๊อค สถานท่ีแห่งน้ียงั
เคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อมตะช่ือกอ้งโลก ‘The Sound of Music’ จากนั้นน าชม บ้านเกดิโมสาร์ท 
กวเีอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบนัน้ีเป็น พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัของโมสาร์ทและครอบครัว  

             
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 203 กม. ใชเ้วลาดินทางประมาณ 2.30 
ชม.)  น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และ
โบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมเมืองเก่าท่ี Unesco ข้ึนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กบั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 

   

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง   

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL GRAND , CESKY KRUMLOV หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ครุมลอฟ – เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์  -โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ถึงขนาดไดรั้บเลือกใหเ้ป็นเมืองน่า
อยูท่ี่สุดในโลกประจ าปี 2009 (ระยะทาง 202 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.00 ชม.) 
น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์บัสบวร์ก ซ่ึงมี
ประวติัการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้ร้างข้ึนใหม่อยา่ง
สง่างามดว้ยจ านวนห้องถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความ
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โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส  
ผา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนา ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ย
อาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ท่ีสร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1863-1869 
พระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 13-20 ชมตึกรัฐสภา ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1873-1883 

    
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนั้นน าชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา ซ่ึง

พระเจา้คาร์ลท่ี 6 โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน 
จากนั้นเชิญช๊อปป้ิงสินคา้ในย่าน ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวยีนนา สินคา้นานาชนิด 
อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั 
เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานท่ีร้าน THE 
DEMEL ร้านเบเกอร์ร่ี และ ช๊อคโกแลตท่ีเก่าแก่เร่ิมกิจการตั้งแต่ปี 1786 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ไส้กรอกเวยีนนา) 
น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE VIENNA หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ เวยีนนา – บูดาเปสต์- ป้อมชาวประมง – จัตุรัสฮีโร่ – ล่องเรือชมแม่น า้ดานูบ    
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 243 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) น าชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองท่ีทนัสมยั และสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี 
ถึงกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลก ดว้ย
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ทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ ชมจัตุรัสวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ท่ีตั้งของ Millenary 
Monument อนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร์ 

   
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอกของ

อาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ี
จดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรง
พระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึง
สร้างในสไตลนี์โอ-โกธิก  หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจากโบสถเ์ป็น
อนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยู่
หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้า
ดานูบไดอ้ยา่งดีป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน น าท่านล่องเรือแม่น า้
ดานูบอนัลอืช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู ่
2 ฟากฝ่ัง "บูดา" และ "เปสต"์ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร ่ าลือ 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม 
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกร
ชาวองักฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใ้นการสร้างไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ) 
น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE BUDA หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ปราก    บริการอาหารเ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.00 ชม.)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวกั ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณ
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พรมแดนของสโลวกั ออสเตรีย และฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผา่นชมบรรยากาศของ
กรุงบราติสลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวกั ชมโบสถเ์ซนตม์าร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ยา่น
มหาวทิยาลยั พิพิธภณัฑต่์างๆ  โรงละคร และสถาบนัทางวฒันธรรม 

    
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 328 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.00 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นคร
แห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ  
จากนั้นน าท่านเดินเล่นบน สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้ าวลัตาวา สไตล์โกธิคท่ี
สร้างข้ึนตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับุญท่ีตั้งอยู่สอง
ขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีเรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นน าท่าน
เดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town 
Hall) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงั
ตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายในยา่นเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝากท่ีระลึก 
รวมทั้งร้านคา้แฟชัน่ชั้นน า อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, 
Dior, Nespresso ฯลฯ  

      
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL YASMIN หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่ก ปราก – ปราสาทปราก – มวินิค – จัตุรัสมาเรียน    
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยั
เจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา
วหิารเซนต์วตุิส (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14   
นบัวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก  ซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยส์ าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชาร์ลท่ี 4, พระเจา้เฟอร์ดินานดท่ี์ 1 และ  
พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของปราสาท ใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) 
ซ่ึงปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยูม่ากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
จากนั้นน าเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงมิวนิค (Munich) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนันี (ระยะทาง 436 
กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 
น าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรือนและพิพิธภณัฑต่์างๆท่ีเรียงรายอยูบ่น
ถนนอนัสวยงาม ถนนแมก็ซิมิลเล่ียน โอเปร่าเฮา้ซ์ และ เขตพระราชวงัเก่า   น าท่านชม จัตุรัสมาเรียน 
(Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ปี 1638  
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขอบคุณเซนตแ์มร่ี นกับุญแห่งแควน้บาวาเรียท่ีช่วยใหมิ้วนิคหลุดพน้จากการครอบครอง
ของทพัสวเีดน  
น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเยน็ ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุก๊ตาออกมาเตน้
ระบ า เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมยา่นการคา้โดยรอบ           มาเรียนพลสั ทั้งร้านคา้พื้นเมือง 
และตลาดสินคา้ทางการเกษตร 

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ไส้กรอกเวยีนนา) 
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น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั NH HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด มวินิค – กรุงเทพฯ   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระช่วงเช้า เต็มอิม่กบัมหานครมิวนิค 
11.00 น. เช็คเอ้าออกจากโรงแรม น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG925  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11ชัว่โมง) 
 

วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

**************************************** 
 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มเีตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ12
ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มเีตียง 
(เด็กอายุไม่เกนิ

12ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวม 
ตั๋ว 

30 ตค – 7 พย.59 59,900 58,900 57,900 8,500 34,900 

5-12 ธันวาคม 2559 61,900 60,900 59,900 8,500 36,900 
   

**ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 
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การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 
 2.   โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 
เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (กรณีมีวซ่ีาแลว้ลดราคา 3,000 บาท) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน)  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทั
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อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการ
จองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใด
อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า
เท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 
ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการ
ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง
นกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง
บริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค  าน าหนา้
ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี
มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึง
ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน
ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน า
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ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าว
มีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นออสเตรีย 
 
**ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 
การเตรียมเอกสาร 
**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน** 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็น

สีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้
วซ่ีาท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกลุ (ถา้หากมีการเปล่ียน) 
9. สูติบตัร(กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
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 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า
การเขตหรืออ า เภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า  ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มี
ความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน**(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่  
ท าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น สะกดช่ือ-นามสกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต** 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและ
ประเทศ)จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้: ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
 กรณีพนักงานบริษทั: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

วา่จา้ง / เงินเดือน  
 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา: ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้น

ปีท่ีศึกษา  
12. หลกัฐานการเงิน(กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 

 หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบุ ช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอร์ต) มีอายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

 STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกลุให้
ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 
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 สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูต
ในวนัสัมภาษณ์ 
 
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ** 

 
หมายเหตุหากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving)มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
o หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
o ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

 หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้ง
ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)อายุไม่เกิน 20 
วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา  

 กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณนีายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

 จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 
(กรุณาไม่ตอ้งแนบเอกสารบญัชีกระแสรายวนัเน่ืองจาก  
สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 


