
 

 

 

 

 

1912-2301-TG1410M                                         www.smileytour.com                                                                 Page 1 of 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

มิวนิค - เอท็ทาล - พระราชวังลนิเดอร์โฮฟ - โอเบอรามาเกา - อนิน์บรูค (ออสเตรีย) – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ 
ลานหิมะ - เมืองอาร์มเซา - เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิค - โบสถ์บาร์โธโลมิว - ซอลล์เบิร์ก – เซนต์วูฟกงั 

น่ังรถรางสู่จุดชมววิทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ - เข้าชมเหมืองเกลอื - หมู่บ้านฮัลสตัทท์ - กราซ - ชมเมืองเก่า 
รถไฟสาย เซมเมอร์ริง - เวยีนนา - ช้อปป้ิง - ดินเนอร์มือ้พเิศษ ณ หมู่บ้านกร่ินซ่ิง - เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์ 

ล่องเรือ กรุงเวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ 
บินตรงสายการบินไทย - รวมเมืองสวย น่ารัก Unseen ของแคว้นบาวาเรีย และประเทศออสเตรียไว้ด้วยกนั 

รวมค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั – อาหารพืน้เมืองและอาหารเอเชียแบบมีคุณภาพ 
น า้ดื่มบนรถวนัล่ะ 1 ขวด - รวมค่าทปิพนักงานขับรถ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
19-28 ก.ค.//09-18 ส.ค.//20-29 ก.ย.//18-27 ต.ค.//08-17 พ.ย.//03-12 ธ.ค.//04-13 ธ.ค.//05-14 ธ.ค.2562//27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที่1   กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สาย

การบินไทย (เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
วนัที่2 มิวนิค – เอท็ทาล – พระราชวงัลนิเดอร์โฮฟ – โอเบอรามาเกา - อนิน์บรูค (ออสเตรีย) 
00.50 ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG924 
06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่าง เดินทางสู่ เมืองเอ็ท

ทาล (Ettal) (ระยะทาง 90 กม.) น าท่านชมส านักสงฆ์แห่ง
เมืองเอททัล (Ettal Abbey) ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน ให้
เป็นหน่ึงในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ภายในมีรูป
แกะสลักหินอ่อน MARY AND THE BABY JESUS ซ่ึง
จกัรพรรดิลุดวิกแห่งบาวาเรียผูส้ั่งให้สร้างมหาวิหารน้ีซ่ึง
น าแบบ ม าจ าก เมื อ ง ปี ซ่ า  จ ากนั้ น น าท่ าน  เข้ าช ม 
“พระราชวงัลินเดอร์โฮฟ” Royal Villa of Linderhof ของกษตัริยลุ์ดวกิท่ี 2 ผูส้ร้าง “ปราสาทนอยชวานชไตน์” เดิม
เป็นพระต าหนกัของพระราชบิดาแมกซิมิเลียนท่ี 2 ซ่ึงใชส้ าหรับประทบัเม่ือเสด็จไปล่าสัตว ์ชมความสวยงามของ
พระราชวงั ชมห้องบรรทมของลุควิกท่ี 2 ท่ีเลียนแบบห้องบรรทมของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ในพระราชวงัแวร์ซายน์  
เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดในวงั สร้างเสร็จในปี 1886 ซ่ึงเป็นปีท่ี
กษัตริย์ลุดวิกท่ี  2 ส้ินพระชนม์ และยงัไม่ได้มีโอกาส
ทอดพระเนตรหอ้งบรรทมท่ีเสร็จสมบูรณ์เลย พระราชวงัน้ี 
ใช้เงินสร้างในสมัยนั้ น เทียบเป็นมูลค่าปัจจุบัน เกือบ 
3,000 ลา้นบาท เป็นศิลปะสไตล์รอคโคโค่ พระองคส์ร้าง
ข้ึนตามจินตนาการของนักประพนัธ์ ริชาร์ด วากเนอร์ท่ี
โปรดปรานของพระองค์อีกดว้ย ตั้งอยู่ท่ีเมือง “เอ็ททาล” 
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของรัฐบาวาเรีย ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอเบอรามาเกา “Oberammergau” เมืองเลก็ๆ ตั้งอยูต่อนบนของแควน้บาวาเรีย ตวั
เมืองมีจุดเด็นดว้ยภาพเขียนสีบนผนงับา้นเรือนท่ีเก่ียวกบั คริสต์ศาสนา ทัว่ทั้งเมือง และมีร้านคา้เล็กๆ ท่ีจ  าหน่าย
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สินคา้ของท่ีระลึกให้ท่านได้เลือกซ้ือ ให้ท่านได้เก็บภาพ
ความประทับของเมือง น าท่านเดินทางสู่  “เมืองอินซ์
บรูกซ์” (Innsbruck) (ระยะทาง 85 กม.) เมืองท่องเท่ียวใน
แควน้ทิโรลแห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla 
Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็น แหล่งสกีเป็น
ท่ีรู้จกักนัดีของชาวยุโรป จนได้รับความไวว้างใจให้เป็น
เจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง น า
คณะสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่
ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลงั ทหาร
บาวาเรีย ออกไปจากเมือง เขา้สู่ “ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคาร
บา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาท่ีชั้นบน แสดงใหเ้ห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและ
เรอเนสซองส์ น าคณะชมสัญลกัษณ์ของเมือง “หลังคาทองค า” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิ
แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลงัคามุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดน
เนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  Innsbruck Hotel / Penz West Hotel 

เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  อินน์บรูค – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลาน

หิมะ - เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้ พร้อม “น่ังกระเช้าชมวิวสู่

ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ (Stubai Glacier) ขึ้นสู่ยอดเขาสูง 
3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอด เขาสตูไบ เป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีโด่งดังท่ีสุดของประเทศออสเตรีย เป็น
สถานท่ีรวมความด่ืมด ่าของหิมะประสบการณ์แห่งความต่ืนเตน้จากขุนเขาอลัไพน์อาณาจกัรแห่งหิมะ ท่านจะพบ
กบั ภูเขาเสียดฟ้า, เหล่าโดมน ้าแขง็ ท่ีดูเสมือนเมืองใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกบัการเล่นหิมะตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขาสตูไบพร้อมชมววิแบบพาโนรามาจากยอดเขา  
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บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองอาร์มเซา (Ramsau) เมืองท่องเท่ียว
ในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีโอบลอ้มดว้ย
ขุนเขาและสายน ้ าสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน 
( St. Sebastian Pfarrkirche) ค ริ ส ต จั ก ร นิ ก า ย
โรมนัคาทอลิกท่ีมกัปรากฏบนโปสการ์ดและได้รับความ
นิยมมากในหมู่นกัถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้ง
ของโบสถ์มีความสวยงามและมีภูมิทศัน์ส าหรับการวาด
ภ าพ  น า ท่ าน เดิ น ท าง สู่  เมื อ ง เบิ ร์ ช เท ส ก า เด้ น 
(Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 
เส้นทางแสนสวยและย ังเป็น  เส้นทางเก่ าแก่ ท่ี สุ ด ท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูก
ก่อตั้ งข้ึนให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการส ารวจหา
เกลือและสินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วย ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลายปูนสไตลส์ตดัโก ้และในอดีตเคยเป็น ฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:  Alpenhotel Kronprinz / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4  เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค – โบสถ์บาร์โธโลมิว ซอลล์เบิร์ก 
 ชมเมือง – เซนต์วูฟกงั  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านล่องเรือชมความงามของ “ทะเลสาบกษัตริย์” 

(Konigsee) ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ ท่ีก าเนิดจากการ
ละลายของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยุคน ้ าแข็งจนเกิดเป็น
ทะเลสาบท่ีสวยงาม น าท่านล่องเรือจนถึงท่าเรือของ
โบสถ์เซนต์บาร์โทโลมิว (St.Bartholomä) เป็นโบสถ์
โรมันคาทอลกิในสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1134 ตั้งช่ือตาม Saint 
Bartholomew the Apostle ผูเ้ป็นนักบุญอุปถมัภ์ของเกษตรกรในระแวกแถบน้ี ตวัโบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่ท่ีชายฝ่ังด้าน
ตะวนัตกของทะเลสาบโคนิค และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทางเรือ หรือการเดินขา้มภูเขาเขา้มาเท่านั้น มีเวลาให้ท่าน
ช่ืนชมความงดงามอยา่งเต็มอ่ิม จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงเรือกลบัสู่หมู่บา้นโคนิค น าท่านเดินสู่เมือง “ซาลส์
บวร์ก” (Salzburg) เมืองอนุรักษ์ทีต่ั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น า้ซาลซัค 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย จากนั้นถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ บ้านพักโมสาร์ท ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ชม “จตุรัสโมซาร์ท” 
“อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” 
ศิลปะแบบบารอค ในยุคตน้ ท่ีสร้างจากความร ่ ารวยท่ีเกิด
จากการท าเหมืองเกลือ ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้
“ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างงดงามอีกเส้นหน่ึง
ของโลก ท่ีตกแต่งดว้ยป้ายช่ือร้านคา้อนัวิจิตรและงดงาม 
น าท่านเดินทาง ตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะ
ซาวน์ ออฟ มิวสิก” ใจกลางดินแดนแห่ งเทพ นิยาย
“ซาลสกมัแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงามประดบัอยู่เชิงเขาดคัช
ไตน์ ท่ีสูงตระหง่าน แผน่ดินทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมน้ีคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮลัชตทัท,์ โกเซา, 
โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกนัเป็นศูนยก์ลางของ“อินเนอร์ซาลสกมัแมร์กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรม
สืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือ ท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยักลางของยุคส าริดสร้างความเจริญให้ทอ้งถ่ิน 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวูล์ฟกัง ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบวูล์ฟกัง(Wolfgangsee) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจาก
การละลายของธารน ้ าแข็ ง ซ่ึ งตั้ งอยู่ ใน หุบ เขาท าง
ตะวนัออกในรัฐซาลซ์บูร์ก อยูใ่นเขตมรดกโลกซลัทซ์คมั
เมอร์กูท ทะเลสาบแห่งน้ีตั้งช่ือตามนกับุญวลู์ฟกงั แห่ง เร
เกน ส์บู ร์ก  ผู ้ ริ เร่ิมส ร้างโบสถ์แ ห่ งแรกของเมื อง น่ี 
ทะเลสาบแห่งน้ีแบ่งออกเป็นสองตอนคือตะวนัออกและ
ตะวนัตก อิสระทุกท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   
พกัที่:  Scalaria Hotel Saint Wolfgang / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  เซนต์วูล์ฟกงั – น่ังรถรางสู่จุดชมววิทะเลสาบฮัลล์สตทัท์ 
 เข้าชมเหมืองเกลอื – หมู่บ้านฮัลสตทัท์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก / อิสระทุกท่านเดิน

เล่นชมเมืองเซนต์วูล์ฟกงั ตามอธัยาศัย  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฮัลสตัทท์(Hallstatt) เมืองมรดก

โลกแสนโรแมนติก เป็นท่ีตั้งทะเลสาบฮลัล์สตทัท์ (Lake 
Hallstatt)แสนสวยท่ีสุดของโลกท่ีนักท่องเท่ียวให้การ
ยอมรับ น าท่านเดินสู่สถานนีรถรางไฟฟ้า (Funicular) 
เพื่อขึน้สู่สถานี Salz Welten เพื่อไปยงัเหมืองเกลือท่ีตั้งอยู่
บนภูเขาท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 838 เมตร น าท่านเปลี่ยนชุดชาวเหมืองสุดเท่ห์ เข้าชมเหมืองเกลือ 
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(Salt Mine) ท่ีเก่าแก่ซ่ึงถูกดดัแปลงมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ดึงดูดผูค้นจากทัว่โลก มาเท่ียวชม จนท ารายไดม้หาศาล
ให้กบัเมืองฮลัสตทัท ์น าท่านผจญภยัใน เหมืองเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนการขดุหาเกลือ ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรดินท่ีมีค่า
ดุจทอง สร้างความมัง่คัง่ให้กบัอาณาจกัรต่างๆ ท่ีเป็นเจา้ของ และสนุกสนานกบัการเปล่ียนระดบัในเหมืองดว้ยไม้
เล่ือนแบบชาวเหมืองในอดีตอนัแสนงดงามเกินค าบรรยาย จากน้ันน าท่านสู่จุดชมววิ Sky Walk ที่สามารถมองเห็น
ทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์

เฉพาะตัวด้วยการประดับเคร่ืองไม้และเก็บเก่ียวความ
สวยงามท่ียงัคงมีชีวติชีวา มีเวลาสบายๆใหท้่านไดเ้ดินสู่จุด
ชมธรรมชาติอันแสนโรแมนติก ของเมืองฮัลล์ชตัทท์ 
ทะเลสาบท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย หมู่บา้นฮลัล์ชตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์
ออส เตรีย  ซ่ึ งเป็น  1 ใน  9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พร้อมมันฝร่ังอบ รสเลศิ 
พกัที่:  Heritage Hotel, Seehotel Grüner Baum Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
***  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายโรงแรมที่พกัไปยงัเมอืงเซนต์วูล์ฟกงั หรือ เซนต์กิลเกน(ริมทะเลสาบ) แทนกรณีโรงแรมในหมู่บ้าน

ฮัลล์สตทัท์เตม็ ***  

วนัที่6 ฮัลล์สตทัท์ – กราซ – ชมเมืองเก่า – ช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกราซ” GRAZ ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดก

โลก” จากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมในปี ค.ศ.2003 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชม “เขตเมืองเก่า” OLD TOWN ซ่ึงเป็นเขต

เมืองเก่าดั้งเดิมท่ีตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอย
ในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุ
ยาวนาน หล่อเล้ียงวิถีชีวิตผูค้นดว้ยท่วงท านองแห่งศิลปะ 
และวฒันธรรม แมว้่าทางดา้นการเมืองกราซจะเฟ่ืองฟูอยู่
เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตามทอดตวัอยูเ่ชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อม
ชม “หอนาฬิกาประจ าเมือง” SCHLOSSBERG CLOCK 
TOWER ท่ี มี ช่ื อ เสี ย ง  “ก ร า ซ ” เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว ม
สถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนู
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โว)…จากนั้นมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมยา่นการคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ราคาถูกกวา่ท่ีเวยีนนา หรือเพลิดเพลินกบัเมือง
ท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าอนัสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Roomz Graz Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7 กราซ – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง – เวยีนนา – ช้อปป้ิง - ดนิเนอร์มือ้พเิศษ ณ หมู่บ้านกร่ินซ่ิง 
เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ / น าท่านน่ังรถไฟชมวิวทิวทัศน์อันแสนโรแมนติกที่สุดของประเทศออสเตรียใน
“เส้นทางรถไฟสาย เซมเมอร์ริง” Semmering Railway เส้นทางท่ีมีทิวทศัน์ “ สวยที่สุด”  จากเมืองกราซลงไปทาง
ใตข้องออสเตรีย ทางรถไฟผา่นเขตภูเขาวิเศษ เซมเมอร์ริง 
ในปีค.ศ.1841 คาร์ล ฟรีดริค คูเบ็ค  ว่าจ้างให้สร้างทาง
รถไฟไปยงัทริเอสเต แต่วิศวกรโยธาจากเวนิส คาร์โล ดิ 
เกห์ ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ท างานน้ี ได้ตดัทางรถไฟผ่าน
ช่องเขาท่ีสูงเกือบ 1,000 เมตร ซ่ึงในยุคนั้นถือว่าเป็นทาง 
“รถไฟที่สูงที่สุดในโลก” ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์-
ชนีแบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มีระดับ
ของยุโรป เส้นทางรถไฟกวา้งขวางครอบคลุมพื้นท่ีบนภูเขาอยา่งทัว่ถึง กระท่อมพกัแรม และกิจกรรมแบบอลัไพน์ 
ช่วยเก้ือหนุนการใหบ้ริการของท่ีพกัแบบพื้นเมืองท่ีมีอยูห่ลายประเภท… เดินทางถึงกรุงเวยีนนา 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเทีย่วชม “ กรุงเวยีนนา”  (Vienna) เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญจากอดีต
กาลมาสู่ปัจจุบนั เป็นเมืองประวติัศาสตร์ซ่ึงราชวงศ์ฮบัส์
บวร์ก เป็นราชวงศ์ ท่ี มีบทบาทเด่น ท่ี สุดในประเทศ 
“เวียนนา” เป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “เป็นเมืองที่
มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ช่ือเสียงน้ีเป็น
ผลมาจากนกัประพนัธ์บทเพลงวอลท ์ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีไดใ้ชช่้วง
ชีวิตท่ีเวียนนาและสร้างผลงานฝากไวท่ี้น่ี  เช่น โวล์ฟกัง
 อามาเดอุส โมซาร์ท และลุดวิก ฟันเบโธเฟน เร่ิมตน้จาก
เขา้สู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, 
พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา , ศาลาว่าการ , 
มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้
ท่านไดผ้่อนคลายกบัการเดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัด
ปาร์ค ” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง และยงัเป็น
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ท่ีตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โย ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johannes Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ 
By The beautiful blue Danube เขา้สู่ถนนสายช้อปป้ิง “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มี
หา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, 

คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของยโุรป จากนั้นน าท่านไปยงับริเวณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village  
of Grinzing อนัเป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีมีช่ือเสียงในดา้นอาหาร และการผลิตไวน์  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง”  Village of Grinzing  เมนูพเิศษ ! ขาหมูเวยีนนา ในรสชาติแบบออสเตรียต้น
ต ารับขนานแท้ พร้อมไวน์ หรือเบียร์เลศิรส ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรี  พืน้เมืองอนัแสนไพเราะ 

พกัที่:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8 เวยีนนา – เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์ – ล่องเรือ กรุงเวยีนนา 
 พระราชวงัเชินบรุนน์ – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเที่ยวชม “เมืองเมลค์”  Melk เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุดแวะ

พกัยอดนิยมท่ีตั้งอยูต่รงช่วงคุง้น ้ าของแม่น ้ าดานูบช่วงท่ีไหลผา่นประเทศออสเตรียท่ีตั้งของเมืองน้ีมีความส าคญัมา
แต่คร้ังโบราณตั้งแต่สมยัยุคโรมนัและสมยัของราชวงศบ์า
เบนเบิร์กท่ีปกครองออสเตรีย ชมความงามของ “ โบสถ์
สตีฟท์เมลค์ ” ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิ
คทีนท่ีตั้งอยู่บนหน้าผาริมฝ่ังแม่น ้ าดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ท่ี
ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บารอคท่ีมีความงดงามวิจิตร
พิสดารท่ีสุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลั่งด้วยทองเหลือง
 อร่ามทุกดา้น ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้
แลดูสูงชนฟ้าท่ีแห่งน้ีใช้เป็นพื้นเร่ืองของนิยายขายดีระดบั
โลกเร่ือง A Nome Of A Rose น าท่านล่องเรือแม่น ้ าดานูป 
ชมความงามของ “วาเคาน์ วาเลย”์ Wachau Valley วาเคาน์
คือดินแดนช่วงส้ันๆ บริเวณสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ  (เพียง 22 
ไมล์จากความยาวทั้งส้ิน 1,740 ไมล์) ท่ีมีลกัษณะภูมิทศัน์  
หลากหลาย  มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมและ  หมู่
สถาปัตยกรรมทางประวติัศาสตร์ ตามเมืองเล็ก เมืองน้อย 
เรียงรายตลอดสองฝ่ังแม่น ้ า ลกัษณะท่ีสร้างความโดดเด่น
ให้แก่วาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน ้ าดานูบท่ี
คดเค้ียว ทุ่งหญา้และพุ่มไมเ้ขียวชอุ่มริมฝ่ัง  ไร่องุ่นข้ันบันได, หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, 
ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ   จนถึงส านักสงฆ์เมลค์ ปราสาทเชิร์นบือเฮล  Schoenbuehel Castle ซาก
ปราสาทอกัชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์  จนถึงส านักสงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขาท่ีมองเห็นได้แต่ไกล ผ่าน 
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“ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงัพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งองักฤษ ท่ีมาร่วมในสงครามครู
เสด *** บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิงดล่องเรือระหวา่งเดือน พ.ย. - มี.ค. เน่ืองจากบริษทัเดินเรือปิดบริการในช่วงฤดู
หนาว *** 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์  Schonbrunn 
Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ฮปัสบ
วร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์
ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิ
โรมนัท่ีตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความ
งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ดา้นหลงั
ของพระราชวงัในอดีตเคยใช้เป็นท่ีล่าสัตว์ปัจจุบันได้
ตกแต่งเป็นสวน และ น ้ าพุอย่างสวยงาม อนัเป็นท่ีมาของ
ช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี 
และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยู่กบัพระราชโอรสของพระองค ์
สัมผสัความงามอนัวจิิตรตระการตาภายใ  นห้องต่างๆ กวา่ 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงง าน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, 
ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว 
ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพนัธ์ุ ท่ีจดัแต่งไวอ้ยา่งร่มร่ืนงดงาม 

ค า่ บริการอาหารมือ้ค า่ ณ ภัตตาคาร Rib of Vienna Restaurant เมนูซ่ีโคลงหมูอบรสเลศิ  

พกัที่:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9  กรุงเวยีนนา – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและท า

คืนภาษี 
13.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 925 

วนัที่10 สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศ ท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ค.-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 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มวินิค // เวยีนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุหรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่และราคา
โรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าให้ต้องมกีารปรับเปลีย่นย้ายเมอืง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คนืให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเทีย่วให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (กรุณาตรวจสอบสัมภาระใต้ท้องรถก่อนออกเดนิทางจากโรงแรมทุกคร้ัง) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 
 น า้ดืม่บนรถวนัล่ะ 1 ขวด 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 100 บาท / วนั / ท่าน (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

   เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทัฯ และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทาง
ในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืน
ให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผู้ีส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
เงื่อนไขการยกเลกิ   
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 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 าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
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 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีา
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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