
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

มวินิค - เอท็ทาล - พระราชวงัลนิเดอร์โฮฟ - โอเบอรามาเกา - อนิน์บรูค (ออสเตรีย) – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ 
ลานหิมะ - เมืองอาร์มเซา - เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิค - โบสถ์บาร์โธโลมวิ - ซอลล์เบิร์ก – เซนต์วูฟกงั 

นั่งรถรางสู่จุดชมววิทะเลสาบฮัลล์สตทัท์ - เข้าชมเหมืองเกลือ - หมู่บ้านฮัลสตทัท์ - กราซ - ชมเมืองเก่า 
รถไฟสาย เซมเมอร์ริง - เวยีนนา - ช้อปป้ิง - ดินเนอร์ม้ือพเิศษ ณ หมู่บ้านกร่ินซ่ิง - เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์ 

ล่องเรือ กรุงเวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ 
บินตรงสายการบนิไทย - รวมเมืองสวย น่ารัก Unseen ของแคว้นบาวาเรีย และประเทศออสเตรียไว้ด้วยกนั 

รวมค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั – อาหารพ้ืนเมืองและอาหารเอเชียแบบมคุีณภาพ 
น า้ด่ืมบนรถวนัล่ะ 1 ขวด – รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
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( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที1่   กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สาย

การบินไทย (เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 
วันที2่ มิวนิค – เอ็ททาล – พระราชวังลินเดอร์โฮฟ – โอเบอรามาเกา - อินน์บรูค (ออสเตรีย) 
00.50 ออกเดินทางสู่เมืองมนิิค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG924 
06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาตมิวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ด้านล่าง เดินทางสู่ เมืองเอท็ทาล (Ettal) (ระยะทาง 90 กม.) น าท่านชมส านักสงฆ์แห่ง

เมืองเอททัล (Ettal Abbey) ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ภายในมีรูป
แกะสลกัหินอ่อน MARY AND THE BABY JESUS ซ่ึงจกัรพรรดิลุดวิกแห่งบาวาเรียผูส้ัง่ใหส้ร้างมหาวิหารน้ีซ่ึงน า
แบบมาจากเมืองปีซ่า จากนั้นน าท่าน เข้า
ชม “พระราชวงัลนิเดอร์โฮฟ” Royal Villa 
of Linderhof ของกษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ผูส้ร้าง 
“ปราสาทนอยชวานชไตน์” เดิมเป็นพระ
ต าหนกัของพระราชบิดาแมกซิมิเลียนท่ี 2 
ซ่ึงใช้ส าหรับประทบัเมื่อเสด็จไปล่าสัตว์ 
ชมความสวยงามของพระราชวงั ชมห้อง
บรรทมของลุควิกท่ี 2 ท่ีเลียนแบบห้อง
บรรทมของพระ เจ้าห ลุ ย ส์ ท่ี  14  ใน
พระราชวงัแวร์ซายน์ เป็นหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในวงั สร้างเสร็จในปี 1886 ซ่ึงเป็นปีท่ีกษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ส้ินพระชนม ์และ
ยงัไม่ไดมี้โอกาสทอดพระเนตรหอ้งบรรทมท่ีเสร็จสมบูรณ์เลย พระราชวงัน้ี ใชเ้งินสร้างในสมยันั้น เทียบเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั เกือบ 3,000 ลา้นบาท เป็นศิลปะ
สไตล์รอคโคโค่ พระองค์สร้างข้ึนตาม
จินตนาการของนักประพนัธ์ ริชาร์ด วาก
เนอร์ท่ีโปรดปรานของพระองค์อีกด้วย 
ตั้งอยูท่ี่เมือง “เอ็ททาล” ทางตะวนัตกเฉียง
ใต้ของรัฐบาวาเรีย ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอเบอรามาเกา “Oberammergau” เมืองเลก็ๆ ตั้งอยูต่อนบนของแควน้บาวาเรีย ตวั
เมืองมีจุดเด็นดว้ยภาพเขียนสีบนผนังบา้นเรือนท่ีเก่ียวกบั คริสต์ศาสนา ทัว่ทั้งเมือง และมีร้านคา้เลก็ๆ ท่ีจ  าหน่าย
สินคา้ของท่ีระลึกให้ท่านได้เลือกซ้ือ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทับของเมือง น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอินซ์
บรูกซ์” (Innsbruck) (ระยะทาง 85 กม.) เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรลแห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายกุว่า 800 ปี อดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็น แหล่งสกีเป็น
ท่ีรู้จกักนัดีของชาวยุโรป จนไดรั้บความ
ไวว้างใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง น าคณะ
สู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลัก
ของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่างเขต
เมืองเก่ากับย่านช้อปป้ิงสมัยใหม่ตรง
กลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอย
แล” (เสานักบุญแอนน์) ซ่ึงตั้ งข้ึนเพ่ือ
ร าลึกถึงการถอนกองก าลงั  ทหารบาวา
เรีย ออกไปจากเมือง เข้าสู่ “ย่านเมือง
เก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยืน่ออกมา
ท่ีชั้นบน แสดงให้เห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์ น าคณะชมสัญลกัษณ์ของเมือง 
“หลงัคาทองค า” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจกัรพรรดิแม็กซิมเิลีย่นที่ 1 หลงัคามุงดว้ยแผ่นทองแดง
เคลือบทองสว่างไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นาย
ในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  Innsbruck Hotel / Penz West Hotel เทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
วันที3่  อินน์บรูค – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ - เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น 



 

 

 

 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
 น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า พร้อม 

“นั่งกระเช้าชมวิวสู่ยอดเขาสตูไบ กลา
เซียร์  (Stubai Glacier) ขึ้นสู่ยอดเขาสูง 
3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอด เขา
สตูไบ เป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีโด่งดังท่ีสุด
ของประเทศออสเตรีย เป็นสถานท่ีรวม
ความด่ืมด ่ าของหิมะประสบการณ์แห่ง
ความต่ืนเตน้จากขุนเขาอลัไพน์อาณาจกัร
แห่งหิมะ ท่านจะพบกับ ภูเขาเสียดฟ้า , 
เหล่าโดมน ้ าแข็ง ท่ีดูเสมือนเมืองใหญ่ มเีวลาให้ท่านได้สนุกสนานกบัการเล่นหิมะตามอธัยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขาสตูไบพร้อมชมววิแบบพาโนรามาจากยอดเขา  
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองอาร์มเซา (Ramsau) เมืองท่องเท่ียวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีโอบลอ้ม

ดว้ยขุนเขาและสายน ้ าสวยงาม ชมโบสถ์
เ ซ น ต์ เ ซ บ า ส เ ตี ย น  ( St. Sebastian 
Pfarrkirche) ค ริ ส ต จั ก ร นิ ก า ย
โรมนัคาทอลิกท่ีมกัปรากฏบนโปสการ์ด
และไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัถ่ายภาพ
และเหล่าจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้งของโบสถมี์
ความสวยงามและมีภูมิทศัน์ส าหรับการวาด
ภาพ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกา
เด้น (Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทาง
ดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและ
ยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียว
นิยมใชเ้ลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูก
ก่อตั้งข้ึนให้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ
การส ารวจหาเกลือและสินแร่บริเวณเมือง
เก่าเต็มไปด้วย ศิลปะการสร้างอาคารใน
รูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลายปูนสไตลส์ตดัโก ้
และในอดีตเคยเป็น ฐานบัญชาการใหญ่
ของกองทพันาซีทางตอนใต ้



 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:  Alpenhotel Kronprinz /  เ ที ย บ เ ท่ า

ระดับใกล้เคียง 
วันที4่  เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโค

นิค – โบสถ์บาร์โธโลมิว ซอลล์เบิร์ก 
 ชมเมือง – เซนต์วูฟกัง  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านล่องเรือชมความงามของ “ทะเลสาบ

กษตัริย์” (Konigsee) ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดอกีแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ ท่ีก  าเนิด
จากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยคุน ้ าแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม น าท่านล่องเรือจนถงึท่าเรือ
ของโบสถ์เซนต์บาร์โทโลมิว (St.Bartholomä) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลกิในสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1134 ตั้งช่ือตาม 
Saint Bartholomew the Apostle ผูเ้ป็นนักบุญอุปถมัภ์ของเกษตรกรในระแวกแถบน้ี ตวัโบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ัง
ดา้นตะวนัตกของทะเลสาบโคนิค และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทางเรือ หรือการเดินขา้มภูเขาเขา้มาเท่านั้น มีเวลาให้
ท่านช่ืนชมความงดงามอย่างเต็มอ่ิม จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงเรือกลบัสู่หมู่บา้นโคนิค น าท่านเดินสู่เมือง 
“ซาลส์บวร์ก” (Salzburg) เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น า้ซาลซัค 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า บ้านพกัโมสาร์ท ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ชม “จตุรัสโมซาร์ท” 

“อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหาวหิารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอค ในยุคตน้ ท่ีสร้างจากความร ่ ารวยท่ีเกิด
จากการท าเหมืองเกลือ ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่า
ท่ี ถนนเกรไทเดร้“ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีการ
ตกแต่งไวอ้ย่างงดงามอีกเส้นหน่ึงของ
โลก ท่ีตกแต่งดว้ยป้ายช่ือร้านคา้อนัวิจิตร
และงดงาม น าท่านเดินทาง ตามเส้นทาง
ของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะซาวน์ออฟมิว
สิก”  ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย
“ซาลสกัมแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงาม
ประ ดับ อยู่ เ ชิ ง เ ข า ดัค ชไตน์  ท่ี สู ง
ตระหง่าน แผน่ดินทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมน้ีคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮลัชตทัท,์ โกเซา, โอแบร์
ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกนัเป็นศูนยก์ลางของ“อินเนอร์ซาลสกมัแมร์กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอด
ต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือ ท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยักลางของยคุส าริดสร้างความเจริญให้ทอ้งถ่ิน ได้เวลา



 

 

 

 

สมควรน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวูล์ฟ
กั ง  ตั้ ง อ ยู่ ริ ม ท ะ เ ล ส า บ วู ล์ ฟ กั ง
(Wolfgangsee) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจาก
การละลายของธารน ้ าแข็งซ่ึงตั้งอยู่ใน
หุบเขาทางตะวนัออกในรัฐซาลซ์บูร์ก 
อยู่ในเขตมรดกโลกซลัทซ์คมัเมอร์กูท 
ทะเลสาบแห่งน้ีตั้งช่ือตามนักบุญวูล์ฟ
กงั แห่ง เรเกนส์บูร์ก ผูริ้เร่ิมสร้างโบสถ์
แห่งแรกของเมืองน่ี ทะเลสาบแห่งน้ี
แบ่งออกเป็นสองตอนคือตะวันออก
และตะวนัตก อิสระทุกท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:  Scalaria Hotel Saint Wolfgang / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง 

 

วันที5่  เซนต์วูล์ฟกัง – น่ังรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ 
 เข้าชมเหมืองเกลือ – หมู่บ้านฮัลสตัทท์ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมที่พกั / อสิระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซนต์วูล์ฟกงั ตามอธัยาศัย   
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฮัลสตัทท์(Hallstatt) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก เป็นท่ีตั้งทะเลสาบฮลัลส์ตทัท์ (Lake 

Hallstatt)แ ส น ส ว ย ท่ี สุ ด ข อ ง โ ล ก ท่ี
นักท่องเท่ียวให้การยอมรับ น าท่านเดินสู่
สถานนีรถรางไฟฟ้า (Funicular) เพ่ือขึ้นสู่
สถานี Salz Welten เพื่อไปยงัเหมืองเกลือท่ี
ตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 
ประมาณ 838 เมตร น าท่านเปลี่ยนชุดชาว
เหมืองสุดเท่ห์  เข้าชมเหมืองเกลือ (Salt 
Mine) ท่ีเก่าแก่ซ่ึงถูกดดัแปลงมาเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว ดึงดูดผูค้นจากทัว่โลก มาเท่ียวชม 
จนท ารายไดม้หาศาลใหก้บัเมืองฮลัสตทัท์ น าท่านผจญภยัใน เหมืองเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนการขุดหาเกลือ ซ่ึงถือว่า
เป็นทรัพยากรดินท่ีมีค่าดุจทอง สร้างความมัง่คัง่ใหก้บัอาณาจกัรต่างๆ ท่ีเป็นเจา้ของ และสนุกสนานกบัการเปล่ียน
ระดบัในเหมืองดว้ยไมเ้ล่ือนแบบชาวเหมืองในอดีตอนัแสนงดงามเกินค าบรรยาย จากนั้นน าท่านสู่จุดชมวิว Sky 
Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตทัท์ และตวัเมืองได้อย่างชัดเจน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 

บ่าย น า ท่ า น ช ม ห มู่ บ้ า น ฮั ล ส ตั ท ท์  ช ม
สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการ
ประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวความสวยงาม
ท่ียงัคงมีชีวิตชีวา มีเวลาสบายๆให้ท่านได้
เดินสู่จุดชมธรรมชาติอนัแสนโรแมนติก ของ
เมืองฮลัลช์ตทัท์ ทะเลสาบท่ีไดรั้บความนิยม
มากเป็นอนัดับต้นๆของประเทศออสเตรีย 
หมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ในรัฐอัปเปอร์
ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อ
กนัมานานถึง 3,500 ปี 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พร้อมมนัฝร่ังอบ รสเลศิ 
พกัที่:  Heritage Hotel, Seehotel Grüner Baum Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
***  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายโรงแรมที่พักไปยงัเมืองเซนต์วูล์ฟกัง หรือ เซนต์กิลเกน(ริมทะเลสาบ) แทนกรณีโรงแรมในหมู่บ้าน

ฮัลล์สตัทท์เต็ม ***  

วันที่6 ฮัลล์สตัทท์ – กราซ – ชมเมืองเก่า – ช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกราซ” GRAZ ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น “มรดก

โลก” จากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมในปี ค.ศ.2003 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชม “เขตเมืองเก่า” OLD TOWN ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมท่ีตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยใน

เขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอนัโดดเด่นที่
มีอ ายุ ย า วนาน  หล่อ เ ล้ี ย ง วิ ถี ชี วิ ต ผู ้ค นด้ว ย
ท่วงท านองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่ า
ทางดา้นการเมืองกราซจะเฟ่ืองฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ 
ก็ตามทอดตวัอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชม “หอ
นาฬิกาประจ าเมือง” SCHLOSSBERG CLOCK 
TOWER ท่ีมี ช่ือ เ สียง  “กราซ” เ ป็นแหล่งรวม
สถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์
ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว)…จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมย่าน
การคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ราคาถูกกว่าท่ีเวียนนา หรือเพลิดเพลินกบัเมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ าอนัสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

 

พกัที่:  Roomz Graz Hotel / เที ย บ เ ท่ า ระดั บ
ใกล้เคียง 

วันที่7 กราซ – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง – เวียนนา 
– ช้อปป้ิง - ดินเนอร์ม้ือพิเศษ ณ หมู่บ้าน
กร่ินซ่ิง 

เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมที่พกั   

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ / น าท่านนั่งรถไฟชม
วิวทิวทัศน์อันแสนโรแมนติกที่สุดของประเทศ
ออสเตรียใน“เส้นทางรถไฟสาย เซมเมอร์ริง” Semmering Railway เส้นทางท่ีมีทิวทศัน์ “ สวยที่สุด”  จากเมือง
กราซลงไปทางใตข้องออสเตรีย ทางรถไฟผา่นเขตภูเขาวิเศษ เซมเมอร์ริง ในปีค.ศ.1841 คาร์ล ฟรีดริค คูเบ็ค ว่าจา้ง
ใหส้ร้างทางรถไฟไปยงัทริเอสเต แต่วิศวกรโยธาจากเวนิส คาร์โล ดิ เกห์ ผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ท างานน้ี ไดต้ดัทาง
รถไฟผา่นช่องเขาท่ีสูงเกือบ 1,000 เมตร ซ่ึงในยคุนั้นถือว่าเป็นทาง “รถไฟที่สูงที่สุดในโลก” ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-
แรกซ์-ชนีแบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพกัผ่อนที่มีระดับของยุโรป เสน้ทางรถไฟกวา้งขวางครอบคลุมพ้ืนท่ี
บนภูเขาอยา่งทัว่ถึง กระท่อมพกัแรม และกิจกรรมแบบอลัไพน์ ช่วยเก้ือหนุนการใหบ้ริการของท่ีพกัแบบพ้ืนเมืองท่ี
มีอยูห่ลายประเภท… เดินทางถึงกรุงเวียนนา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม “ กรุงเวยีนนา”  (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญจากอดีต
กาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวติัศาสตร์ซ่ึงราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ท่ีมีบทบาทเด่นท่ีสุดในประเทศ  
“เวยีนนา” เป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนาน
นามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะ
และการดนตรีระดับโลก”ช่ือเสียงน้ี
เป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลง
วอลท์ ผู ้ยิ่งใหญ่ท่ีได้ใช้ช่วงชีวิตท่ี
เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ท่ีน่ี  
เช่น โวลฟ์กงั อามาเดอุส โมซาร์ท 
และลุดวิก ฟันเบโธเฟน เร่ิมตน้จากเขา้
สู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่าน
ช ม  โ ร ง อุ ป ร า ก ร , 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, 
ศาลาว่าการ , มหาวิทยาลัยเวียนนา , 
โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้
ท่านได้ผ่อนคลายกบัการเดินเล่นใน 
“ส ว น ส า ธ า รณ ะ ส ตั ด ป า ร์ ค  ” 
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง 
และยงัเป็นท่ีตั้ งของ “ อนุสาวรีย์ โย 
ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johannes Strauss 
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจา้ของบท
เพลงอมตะ By The beautiful blue Danube เขา้สู่ถนนสายชอ้ปป้ิง “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ือง
แกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของยโุรป จากนั้นน าท่านไปยงับริเวณ “หมู่บ้าน
กรินซ่ิง” Village  of Grinzing อนัเป็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ีมีช่ือเสียงในดา้นอาหาร และการผลิตไวน์   

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง”  Village of Grinzing  เมนูพเิศษ ! ขาหมูเวยีนนา ในรสชาตแิบบออสเตรียต้น
ต ารับขนานแท้ พร้อมไวน์ หรือเบียร์เลศิรส ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรี  พ้ืนเมืองอนัแสนไพเราะ 

พกัที่:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
 

 

วันที่8 เวียนนา – เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์ – ล่องเรือ กรุงเวียนนา 
 พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง  



 

 

 

 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
 น าท่านเที่ยวชม “เมืองเมลค์”  Melk เมืองเล็กๆที่มคีวามสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุดแวะ

พกัยอดนิยมท่ีตั้งอยูต่รงช่วงคุง้น ้ าของแม่น ้ าดานูบช่วงท่ีไหลผา่นประเทศออสเตรียท่ีตั้งของเมืองน้ีมีความส าคญัมา
แต่คร้ังโบราณตั้งแต่สมยัยุคโรมนัและ
สมยัของราชวงศบ์าเบนเบิร์กท่ีปกครอง
ออสเตรีย ชมความงามของ “ โบสถ์
สตฟีท์เมลค์ ” ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 900 ปี 
ของคณะเบเนดิคทีนท่ีตั้งอยูบ่นหน้าผา
ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ ท่ี
ตกแต่งดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอคท่ีมีความ
งดงามวิจิตรพิสดารท่ีสุดในโลก ทีเดียว 
ผ นั ง สุ ก ป ลั่ ง ด้ ว ย ท อ ง เ ห ลื อ ง
 อ ร่ า ม ทุ ก ด้ า น  ส่ ว น เ พ ด า น เ ป็ น
ภาพเขียนเฟรสโกลวงตาใหแ้ลดูสูงชน
ฟ้าท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นพ้ืนเร่ืองของนิยายขายดีระดบัโลกเร่ือง A Nome Of A Rose น าท่านล่องเรือแม่น ้ าดานูป ชมความ
งามของ “วาเคาน์ วาเลย”์ Wachau Valley วาเคาน์คือดินแดนช่วงส้ันๆ บริเวณสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ  (เพียง 22 ไมลจ์าก
ความยาวทั้งส้ิน 1,740 ไมล)์ ท่ีมีลกัษณะภูมิทศัน์  หลากหลาย มีโบราณสถานทางวฒันธรรมและ หมู่สถาปัตยกรรม
ทางประวติัศาสตร์ ตามเมืองเลก็ เมืองนอ้ย เรียงรายตลอดสองฝ่ังแม่น ้ า ลกัษณะท่ีสร้างความโดดเด่นใหแ้ก่วาเคา คือ 
ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน ้ าดานูบท่ีคด
เค้ียว ทุ่งหญ้าและพุ่มไมเ้ขียวชอุ่มริมฝ่ัง  ไร่
องุ่นขั้นบันได, หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, ปราสาท  และซาก
โบราณสถานฯลฯ  จนถึงส านักสงฆ์เมลค์ 
ปราสาทเชิร์นบือเฮล  Schoenbuehel Castle 
ซากปราสาทอกัชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์
เฮาส์ จนถึงส านกัสงฆเ์กอทไวกบ์นยอดเขาท่ี
มองเห็นไดแ้ต่ไกล ผา่น “ปราสาทดรุนสไตล์” 
Durnstein Castle ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงัพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งองักฤษ ท่ีมาร่วมในสงครามครูเสด *** บริษทัฯ ของ
สงวนสิทธ์ิงดล่องเรือระหว่างเดือน พ.ย. - มี.ค. เน่ืองจากบริษทัเดินเรือปิดบริการในช่วงฤดูหนาว *** 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 

บ่าย น าท่านเข้าชมภายใน พระราชวงัเชินบรุนน์  Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของ ราชวงศฮ์ปัสบ
วร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดย
พระประสงคข์อง “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระไท
ว่า  จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความ
งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุง
ปารีส”  ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคย
ใชเ้ป็นท่ีล่าสัตวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวน 
และ น ้ าพุอย่างสวยงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ือ
พระราชวงัเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินี
ฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดิน
โปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค์ สมัผสัความงามอนัวิจิตรตระการตาภายใ  นห้อง
ต่างๆ กว่า 20 หอ้ง อาทิ ห้องทรงง าน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จดังาน
เต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยงัมกีารใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพนัธ์ุ ท่ี
จดัแต่งไวอ้ยา่งร่มร่ืนงดงาม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร Rib of Vienna Restaurant เมนูซ่ีโคลงหมูอบรสเลศิ  

พกัที่:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
วันที่9  กรุงเวียนนา – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตเิวยีนนา เพ่ือผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและท า

คืนภาษี 
13.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 925 

วันที่10 สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศ ท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหน้าทวัร์ผูน้  าทัวร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 



 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ต.ค. 2562 92,900 92,900 88,900 24,900 

08-17 พ.ย. 2562 90,900 90,900 86,900 24,900 

ธ.ค. 2562 93,900 93,900 89,900 24,900 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 98,900 98,900 94,900 24,900 

ม.ค.-ม.ีค. 2563 89,900 89,900 85,900 24,900 

เม.ย.-ม.ิย. 2563 93,900 93,900 89,900 24,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลับก่อน-หลัง) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระใต้ท้องรถก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกคร้ัง) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยโุรป 
 น ้าด่ืมบนรถวันล่ะ 1 ขวด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท / วัน / ท่าน (หากท่านประทับใจในการบริการ)   

   เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทัฯ และค่าใชจ่้าย

ส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทาง

ในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่น
ให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้ งน้ีข้ึนอยู่ กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 



 

 

 

 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ  าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 



 

 

 

 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่า
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


