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ออกเดินทาง พ.ค. – ต.ค.2566 
       ออสเตรีย – บาวาเรีย(Austria-Bavaria) ดินแดนวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ครอบคลุมสองประเทศและแทบแยกกันไม่ออก

เลยว่าเราเที่ยวอยู่ในออสเตรียหรือเยอรมัน ท่านจะประทับใจไปกับหมู่บ้านเลก็ๆน่ารัก ที่ต้ังอยู่บริเวณริมทะเลสาบใน
เทือกเขา “เยอรมัน-ออสเตรียแอล์ป” พร้อมบริการอาหารรสเลิศและทีพ่ักอย่างดีระดับ 4 ดาว หรูหราที่เราคัดสรรมาให้
ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ให้การเดนิทางของทุกท่านคุ้มค่าที่สุดในเส้นทางที่สวยที่สุดของออสเตรีย-บาวาเรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง(1)   กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ 

สายการบินไทย (เคาเตอร์ D) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

วันที่สองของการเดินทาง(2)  มิวนิค – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – วิหารเมืองเอทอล  
    นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาซุกสปิตซ์ – อินนส์บรูค – ชมเมือง 

AUSTRIA-BAVARIA PREMIUM TOUR 

1. โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว (พักฮัลสตัทท์, เซนต์วูล์ฟกัง, เบิร์ชเทสกาเด้น)รวมค่ายกกระเป๋า 
2. นัง่กระเชา้สู่ภูเขาซุกสปิทแ์ละภูเขาหิมะสตูไบ 
3. นัง่รถรางขึ้นจุดชมวิว Sky Walk ท่ีสูงสุดในทะเลสาบฮลัสตทัท์  
4. ขึ้นชมยอดเขาเคลสไตน์หรือรังพญาอินทรี(The Eagle's Nest) ส านกังานใหญ่พรรคนาซี 
5. นัง่รถรางขึ้นสู่จุดชมวิวชาฟแบร์ก(Mt.Schafberg) สวยสุดๆ 
6. ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซีแวะเดินชมโบสถ ์“บาโธโลมิว” 
7. ล่องเรือชมแม่น ้าดานูป(ช่วงวาเคาท ์วาเลย ์“มรดกโลก”) 
8. บริการอาหารเลิศรส ท่ีคดัสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมนัแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมนั, 

ปลาเทร้าส์อบรสชาติตน้ต ารับ, ซ่ีโครงหมูเวียนนา เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง, อาหารไทยรสเลิศ และอาหารจีน
เมนูดีลกัซ์, บริการน ้าด่ืมบริการบนรถโคช้วนัล่ะ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง   

9. รวมค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรตลอดการเดินทาง 
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00.50 ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 924 

06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศ
เยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแลว้ เดินทางสู่หมู่ บ้านโอเบอร์อัมเมอร์
เกา (Oberammergau) (120 กม.) เมืองขนาดเล็ก
บริเวณพรมแดนติดกบัประเทศออสเตรีย ของขึ้น
ช่ือของที่น่ีคืองานแกะสลกัไมแ้ละภาพเขียนเฟส
โก ที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาคริสต ์ภาพเขียนเหล่าน้ีถูกวาดลงบนผนังและจัว่หนา้บา้นทุกหลงั ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเก็บภาพความย่ิงใหญ่ของ วิหาร แห่ง เมืองเอทอล (Ettal Abbey) (5 กม.) วิหารในสไตล์บาร็อค ที่สวยงาม
หรูหรา  จากนั้นเดินทางสู่เมือง การ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน (40 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภตัตาคาร    
บ่าย เดินทางสู่สถานีกระเช้า “ขึน้ชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.)” ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนั (2,962 

เมตร) ชมทิวทศัน์ที่สวยงามระหว่างทาง ท่านสามารถมองเห็นธารน ้าแข็งและมองเห็นมุมกวา้งไดร้อบ 360 องศา 
ในวนัอากาศดีท่านสามารถชมยอดเขา 400 ยอด 
จากทั้งส่ีประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย สวิส และ
อิตาลี  เก็บภาพไมก้างเขนสีทองสัญลกัษณข์อง
เขาซุกสปิตซ์ และใชเ้ป็นแบ่งเขตระหว่าง
ประเทศเยอรมนั และออสเตรีย สมควรแก่เวลา
เดินทางลงจากขอดเขา จากนั้นน าทา่นลง
กระเชา้สู่ดา้นลา้ง เดินทางสู่เมือง “อินนส์บรูค” 
(63 กม.) ประเทศออสเตรีย ชม “เมืองอินซ์
บรูก” แห่งลุ่มแม่น ้าอินน์ทีม่ีอายกุว่า 800 ปี 
อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขาแอลป์ น าคณะสู่ 
“ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่างเขตเมืองเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรง
กลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” 
(เสานกับุญแอนน)์ ซ่ึงตั้งขึ้นเพ่ือร าลึกถึงการ
ถอนกองก าลงั ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมอืง 
เขา้สู่ “ย่านเมืองเก่า” ที่ยงัคงสภาพและ
บรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคาร
บา้นเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมมีุขย่ืน
ออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึง สถาปัตยกรรม
แบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ ชม
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สัญลกัษณ์ของเมอืง “ หลังคาทองค า ” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 
หลงัคามุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ 
ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูง  

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พักที่: INNSBRUCK HOTEL, THE HOTEL GRAUER BAR หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 

วันที่สามของการเดินทาง(3)  อินนส์บรูค – นั่งกระเช้าสู่ภูเขาหิมะสตูไบ  
      เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น 
เชา้   รับประทานอาหารมือ้เช้า ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านนอยสทิฟท์ (Neustift im Stubaital) (26 กม.) หมู่บา้นสกี รีสอร์ทที่น่ารัก น า
ท่านเขา้สู่สถานีกระเชา้ “น าท่านนั่งกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ (Stubai Glacier) ข้ึนสู่ยอดเขาสูง 3,000 
เมตร  ในเวลาเพียง 20 นาที ยอดเขาสตูไบ เป็น
สถานที่เล่นสกีที่โด่งดงัที่สุดของประเทศออสเตรีย 
เป็นสถานที่รวมความด่ืมด ่าของหิมะประสบการณ์
แห่งความตื่นเต้นจากขุนเขาอลัไพน์อาณาจักรแห่ง
หิมะ ท่านจะพบกับ ยอดเขาสูงเสียดฟ้า เหล่ายอด
น ้าแข็งที่ปลกคลุมประดุจตึกสูงในเมืองใหญ่ๆ  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร พร้อม
ชมวิวแบบพาโนราม่าบนเขาสตูไบ  

บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจและ

สนุกสนานกับการเล่นหมิะตามอัธยาศัย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านโดยสารกระเชา้ลงจากยอดเขา เดินทางสู่เมือง 
“อาร์มเซา” (Ramsau) เมืองเล็กๆ ในเทือกเขาแอลป์บาวาเรียที่โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและสายน ้าสวยงาม ชมโบสถ์
เซนตเ์ซบาสเตียน (St. Sebastian Pfarrkirche) คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิกที่มกัปรากฏบนโปสการ์ดและ
ไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัถา่ยภาพและเหล่า
จิตรกร เน่ืองจากที่ตั้งของโบสถม์ีความสวยงามและ
มีภูมิทศัน์ส าหรับการวาดภาพ จากนั้นเดินทางสู่ 
เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ (Berchtesgaden) เจา้ของ
เส้นทางดิ อลัไพน์ โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวย
และยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นกัท่องเที่ยวนิยม
ใชเ้ลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกกอ่ตั้งขึ้นให้
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือ
และสินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไปดว้ย ศิลปะการ
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สร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลายปูนสไตลส์ตดัโก้ และในอดีตเคย
เป็น ฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้เป็นเมืองตากอากาศที่ อดอฟ อิตเลอร์ช่ืนชอบเป็นอยา่งย่ิง 
โดยมียอดเขาวตัซ์แมนน์(Watzmann mountain) ตั้งเด่นตระหง่านเป็นฉากหลงัดว้ยความสูงถึง 2,713 เมตร และ
รูปทรงที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของเมืองอยา่งจุใจ  

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: HOTEL EDELWEISS, ALPENHOTEL KRONPRINZ หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่ส่ีของการเดินทาง(4)   เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี – โบสถ์บาร์โธโลมิว  
  รังพญาอินทรีย์ (The Eagle's Nest) – หมู่บ้านเซนต์วูล์ฟกัง 
เชา้   รับประทานอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรืองหมู่บา้นโคนิค ล่องเรือชมความงามของ “ทะเลสาบกษัตริย์” (Konigsee) ทะเลสาบที่
สวยงามที่สุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนี 
ในเขตเทือกเขาแอลป์ ที่ก  าเนิดจากการละลาย
ของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยคุน ้าแข็งจนเกิด
เป็นทะเลสาบที่สวยงาม น าท่านล่องเรือจนถึง
ท่าเรือของโบสถเ์ซนต ์บาร์โทโลมิว 
(St.Bartholomä) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิกใน
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1134 ตั้งช่ือตาม Saint 
Bartholomew the Apostle ผูเ้ป็นนกับุญอุปถมัภ์
ของเกษตรกรในระแวกแถบน้ี ตวัโบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยู่
ที่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของทะเลสาบโคนิค และ
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทางเรือ หรือการเดินขา้มภูเขา
เขา้มาเท่านั้น มีเวลาให้ท่านช่ืนชมความงดงามอยา่ง
เต็มอิ่ม จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงเรือกลบัสู่
หมู่บา้นโคนิค  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 หลงัอาหารน าท่านขึ้นสู่จุดชมวิวทางประวติัศาสตร์ท่ีอยูสู่งเหนือเมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ หรือท่ีรู้จกักนัในนาม 
“รังพญาอินทรีย”์ (The Eagle's Nest) บนยอด
เขาเคลสไตน์ (Kehlstein) บนความสูง 1,834 เมตร
จากระดบัน ้าทะเล ซ่ึงเป็นอาคารที่ฮิตเลอร์และ
สมาชิกพรรคนาซีคนอื่นๆ ใชอ้ยา่งในช่วง
สงครามโลกคร้ังที่สอง แต่ฮิตเลอร์เองมาที่น่ีเพียง
ไม่ก่ีคร้ังน้ี สร้างในปี 1938 โดยใชเ้วลาในการเพียง 
13 เดือน รังนกน้ีเป็นหน่ึงในโครงการก่อสร้าง
ในช่วงยคุอาณาจกัรไรซ์ที่สาม เพลิดเพลินกบั
ทศันียภาพอนัตระการตาของเทือกเขาแอลป์จากรังพญาอินทรียแ์ห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น
วูลฟ์กงั (47 กม.) ตั้งอยูริ่มทะเลสาบวูลฟ์กงั (Wolfgangsee) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งซ่ึง
ตั้งอยูใ่นหุบเขาทางตะวนัออกในรัฐซาลซ์บูร์ก อยูใ่นเขตมรดกโลกซลัทซ์คมัเมอร์กูท ทะเลสาบแห่งน้ีตั้งช่ือตาม
นกับุญวูลฟ์กงั แห่ง เรเกนส์บูร์ก ผูริ้เร่ิมสร้างโบสถแ์ห่งแรกของเมืองน่ี ทะเลสาบแห่งน้ีแบ่งออกเป็นสองตอนคือ
ตะวนัออกและตะวนัตก อิสระทุกท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั  

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Scalaria Hotel Saint Wolfgang / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (6)  เซนต์วูล์ฟกัง – ยอดเขาชาฟแบร์ก – พักในหมู่บ้านฮัลสตัทท์  
      นั่งรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ – เข้าชมเหมืองเกลือ   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านนัง่รถไฟไอน ้าฟันเฟืองท่ีชนัท่ีสุด

ในออสเตรียขึ้นไปสู่ภูเขาชาฟแบร์ก 
(Mt.Schafberg) บนความสูง 1,190 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเล ประทบัใจกบัทศันียภาพที่
งดงามที่สุดในภูมิภาคซาลคามเมอร์กุต ที่มี
ช่ือเสียงระดบัโลก ชมวิวแบบพาโนรามา 360° 
เหนือทะเลสาบที่ส่องประกายระยิบระยบั 
และภูเขาสูงตระหง่านรอบดา้นตั้งแต่เทือกเขา
ดชัชไตน์ไปจนถึงภูเขาวตัซ์มานน ์

*** หมายเหตุ...รถไฟชาฟแบร์กจะเปิดให้บริการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี ส าหรับกรุ๊ป
ที่เดินทางช่วงเดือนตุลาคม ทางบริษัทจะพาไปขึน้กระเช้าเที่ยวยอดเขาดัชสไตน์(Dachstein 
Mountain) แทน ดา้นบนยอดเขาดชัสไตน์จะมีจุดชมวิวไฟวฟิ์งเกอร์(5Fingers) ท่ีสามารถมองเห็นวิว
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ของทะเลสาบฮลัลส์ตทัท์ และแนวเขาออสเตรียนแอลป์ไดอ้ยา่งชดัเจน(ตอ้งเดินตามเส้นทางระยะ
ทางเดินไป-กลบัประมาณ 1 ชัว่โมง 5 กม. ออกก าลงักายรอเลยนะค่ะ)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่หมู่บา้น ‘ฮลัสตทัท’์ ในรัฐอปัเปอร์

ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ที่มี
ประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 7,000 ปี และที่น่ีมีบันไดไมท้ี่
เก่าแก่ที่สุดในโลกท่ามกลางลกัษณะเด่นอื่นๆ มากมาย ชม
หมู่บา้นที่งดงามราวภาพวาดบนชายฝ่ังของทะเลสาบฮัลส
ตัทท์  นับ ว่า เ ป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่ สุดแห่งหน่ึงใน
ออสเตรีย เสมือนดัง่ในเทพนิยาย น าท่านเดินสู่สถานนีรถรางไฟฟ้า (Funicular) เพ่ือขึ้นสู่สถานี Salz Welten เพื่อ
ไปยงัเหมืองเกลือที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงกว่าระดบัน ้าทะเล ประมาณ 838 เมตร น าท่านเปลี่ยนชุดชาวเหมือง
สุดเท่ห์ เขา้ชมเหมืองเกลือ (Salt Mine) ที่เก่าแก่ซ่ึงถูกดดัแปลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดผูค้นจากทัว่โลก มา
เที่ยวชม จนท ารายไดม้หาศาลให้กบัเมืองฮลัสตทัท์ 
น าท่านผจญภยัใน เหมืองเกลือ(Salt Mine) เรียนรู้ขั้นตอนการขุดหาเกลือ ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรดินที่มีค่าดุจ
ทอง สร้างความมัง่คัง่ให้กบัอาณาจกัรต่างๆ 
ที่เป็นเจา้ของ และสนุกสนานกบัการเปลี่ยน
ระดบัในเหมืองดว้ยไมเ้ลื่อนแบบชาวเหมือง
ในอดีตอันแสนงดงามเกินค าบรรยาย 
จากนั้ นน าท่านสู่จุดชมวิว Sky Walk ที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบฮลัสตทัท์ และ
ตวัเมืองไดอ้ย่างชดัเจนชมสถาปัตยกรรมที่
มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเคร่ืองไม้
และเก็บเก่ียวความสวยงามที่ยงัคงมีชีวิตชีวา 
มีเวลาสบายๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พร้อมมนัฝรั่งอบ รสเลิศ 
พักท่ี: HERITAGE HOTEL, SEEHOTEL, GRUNER BAUM HOTEL หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
*** บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยโรงแรมที่พกัไปยงัเมืองเซนตวู์ลฟ์กงั หรือ เซนตกิ์ลเกน (ริมทะเลสาบ) แทน ในกรณี
โรงแรมในหมู่บา้นฮลัลส์ตทัทเ์ต็ม ***    
 

วันที่หกของการเดินทาง(6)  ฮัลล์สตัทท์ – ล่องเรือวาเคาท์ วาเลย์ – เครม – เมลค์  
   ดูร์นสไตน์(เส้นทางมรดกโลก) – ช้อปป้ิงพาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท – กรุงเวียนนา  
เชา้   รับประทานอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
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 น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองเครม (Krem) ตั้งอยูใ่นบริเวณริมแม่น ้าดานูบ น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูป ชมความงาม
ของ “วาเคาน์ วาเลย์”  วาเคาน์คือดนิแดนช่วงส้ันๆ บริเวณสองฝั่งแม่น ้าดานูบ (เพียง 22 ไมลจ์ากความยาวทั้งส้ิน 
1,740 ไมล)์ ที่มีลกัษณะภูมิทศัน์หลากหลาย มี
โบราณสถานทางวฒันธรรมและหมู่
สถาปัตยกรรมทางประวตัิศาสตร์ ตามเมืองเล็ก 
เมืองนอ้ย เรียงรายตลอดสองฝ่ังแม่น ้า ลกัษณะที่
สร้างความโดดเด่นให้แก่เมืองวาเคาท ์คือ ความ
งามตามธรรมชาติ ทั้งสายน ้าดานูบที่คดเคี้ยว ทุ่ง
หญา้และพุ่มไมเ้ขียวชอุ่มริมฝ่ัง  ไร่องุ่นข้ันบันได
, หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,
โบสถ์, ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ  
จนถึงส านกัสงฆเ์มลค ์ปราสาทเชิร์นบือเฮล  
Schoenbuehel Castle ซากปราสาทอกัชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์ จนถึงส านกัสงฆเ์กอทไวกบ์นยอดเขาที่
มองเห็นไดแ้ต่ไกล ผ่านชม “ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ที่เคยเป็นที่คุมขงัพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่ง
องักฤษ ที่มาร่วมในสงครามครูเสด  
*** น าคณะเที่ยวชม“เมืองเมลค์” Melk 
เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนใน

ยุค“เรอเนอซองส์”  เป็นจุดแวะพกัยอดนิยม
ที่ตั้งอยูต่รงช่วงคุง้น ้าของแม่น ้าดานูบช่วงที่
ไหลผ่านประเทศออสเตรียที่ตั้งของเมืองน้ีมี
ความส าคญัมาแต่คร้ังโบราณตั้งแต่สมยัยคุ
โรมนัและสมยัของราชวงศบ์าเบนเบิร์กที่
ปกครองออสเตรีย ชมความงามของ “ โบสถ์
สตีฟท์เมลค์ ” ที่มีอายเุก่าแก่กว่า 900 ปี ของ
คณะเบเนดิคทีนที่ตั้งอยูบ่นหนา้ผาริมฝ่ังแม่น ้าดานูป ชมโบสถใ์หญ่ที่ตกแต่งดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอคที่มีความ
งดงามวิจิตรพิสดารที่สุดในโลก ทีเดียว ผนงัสุกปลัง่ดว้ยทองเหลืองอร่ามทุกดา้น ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรส
โกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าที่แห่งน้ีใชเ้ป็นพ้ืนเร่ืองของนิยายขายดีระดบัโลกเร่ือง A Nome Of A Rose 

เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมา
สู่ปัจจุบนั เป็นเมืองประวตัิศาสตร์ซ่ึงราชวงศ์ฮบัส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ  “เวียนนา” 
เป็นเมืองที่ไดรั้บการขนานนามว่า “เป็นเมือง
ที่มั่งค่ังด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”
ช่ือเสียงน้ีเป็นผลมาจาก  นักประพันธ์บท
เพลงวอลท์  ผู ้ ย่ิ งใหญ่ที่ ได้ใช้ ช่วงชี วิตที่
เ วียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่ น่ี  เ ช่น 
โวล์ฟกงัอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟัน 
เบโธเฟน น าคณะเขา้สู่ เอาท์เล็ท พาร์นดอร์ฟ  
“Parndorf Outlet” เอาท์เล็ท แบรนด์เนมที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวนัออก มีให้ท่านไดม้ี
เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพิเศษ เช่น PRADA, Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, 
Gaastra, Hallhuber,Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’ s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงับริเวณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village of Grinzing อนัเป็น
หมู่บา้นเล็กๆที่มีช่ือเสียงในดา้นอาหาร และการผลิตไวน์(House Wine) ชานกรุงเวียนนา 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษซ่ีโคลงหมูอบสไตล์เวียนนา  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พักที่: HILTON STADTPARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ชมเมือง  
      ช้อปป้ิงย่านคาร์ทเนอร์ สตาเซ่ 
เชา้   รับประทานอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

หลังอาหารน าคณะเข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอนัย่ิงใหญ่ของ 
ราชวงศฮ์ปัสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคข์อง “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัที่ตั้งพระไท
ว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความ
งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุง
ปารีส”  ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคย
ใชเ้ป็นที่ล่าสัตวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวน 
และ น ้าพุอยา่งสวยงาม อนัเป็นที่มาของช่ือ
พระราชวงัเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินี
ฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้ชีวิตช่วงวยั
เด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคย
มาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค์ สัมผสัความงามอนั
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วิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, 
ไชนีสรูม ห้องบอลลมู ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ท่ามกลาง
อุทยานสวนดอกไม้นานาพนัธุ์  ที่จดัแต่งไวอ้ยา่งร่มร่ืนงดงาม 
เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมความงดงามรอบกรุงเวียนนา เร่ิมต้นจาก “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการกรุงเวียนนา, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง 
ฯลฯ น าท่านเก็บภาพความสวยงามภายใน“ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสาธารณะกลางใจเมืองท่ีร่มร่ืนและ
ยังเป็นท่ีตั้ งของ  “ อนุสาวรีย์  โยฮันสเตร้าส์  
จูเนียร์ ” (Johannes Strauss Jr.) ศิลปินที่มีช่ือเสียง
กอ้งโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ By The Beautiful 
Blue Danube จากนั้นน าท่านเดินเขาสู่ย่านถนน
คนเดิน “คาร์ทเนอร์ สตาเซ่”  ย่านเมืองเก่าที่
สวยงามมีศูนยก์ลางคือโบสถ่เซนต ์สเตฟาน มหา
วิหารสไตล์โกธิค ที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดของ
กรงเวียนนา มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินค้า
ต่างๆตามอธัยาศยั ที่งสินคา้แบรนด์เนม และของ
ที่ระลึกมากมาย  

 
ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษซ่ีโคลงหมูอบสไตล์เวียนนา  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พักที่: HILTON STADTPARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่แปดของการเดินทาง(8)  เวียนนา – ซอลส์เบิร์ก – มิวนิค – อิสระช้อปป้ิง 
เชา้  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก / น าท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่ความมัง่คัง่และความเจริญรุ่งเรืองสามารถ
สืบยอ้นไปถึงการคา้เกลือระหว่างที่มีมายาวนานหลายศตวรรษ รายไดจ้ากการคา้เกลือท าให้เจา้ชาย-อาร์คบิชอป
สร้างเมืองที่เรียกว่า "โรมแห่งทิศเหนือ" 
น าท่านเดินเที่ยวชม สวนดอกไม้มิรา
เบล (Mirabell Garden) สวนดอกไม้
เลืองช่ือ สุดโรแมนติกสไตล์ฝร่ังเศส 
หน่ึงในฉากของภาพยนตร์สุดคลาสสิก 
The sound of music ที่ ได้ ช่ือ ว่า ร่ม ร่ืน
แ ล ะ ส ว ย ง า ม ที่ สุ ด ใ น อ อ ส เ ต รี ย 
ออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนในรูปแบบ
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เรขาคณิตสไตลบ์าโรก(Baroque) เติมแต่งดว้ยพนัธ์ุไมห้ลากสี อีกทั้งยงัปรากฏรูปป้ันออตตาวิโอ มอสโต (Ottavio 
Mosto) รูปป้ันที่สะทอ้นถึงองคป์ระกอบ ดิน น ้า ลม ไฟ ภายในสวนยงัมีทศันียภาพและบรรยากาศที่สวยงาม ดว้ย
สีสันแห่งไมด้อกที่พร้อมใจบานสะพร่ังสวยงามดุจภาพวาด อีกทั้งฉากหลงัของไมด้อกนานาพนัธ์ุที่ปรากฏยอด
วิหารและป้อมปราการโฮเฮนซาลบวร์ก (Hohensalzburg) บนยอดเขา ความสวยงามดงักล่าวช่วยสร้างบรรยากาศ 
ความมีชีวิตชีวา จนไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในฉากคลาสสิกของภาพยนตร์เร่ือง The Sound of Music น าท่านชมยา่นเมือง
เก่าบนถนน “Getreidegasse” ที่งดงามราวภาพวาดที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ชม 
“จตุรัสดา้นหน้าบา้นโมซาร์ท” “อนุสาวรียข์องโมสาร์ท” “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอคยคุตน้  
ถ่ายภาพที่ระลึกหนา้ บา้นพกัโมสาร์ท นกัดนตรีเอกที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นยา่นถนนชอ้ปป้ิง “ถนนเกร
ไทเดร้” ที่มีการตกแต่งไวด้ว้ยป้ายช่ือร้านคา้อนัวิจิตรและงดงาม  

เที่ยง   บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค” (Munich) เป็นเมืองที่อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของ
แควน้บาวาเรียมิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงใน
เมืองมัง่คัง่ที่สุดของยโุรปเป็นเมืองที่ร ่ารวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และเรอเนสซองส์ น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ศูนยก์ลางบริเวณ “จตุรัสมาเรียนพลทัซ์” ศูนยก์ลางของมิวนิคอนัเป็นที่ตั้งของเทศบาลเขตเมืองเก่าใจ
กลางเมือง ให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงบริเวณ จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ กบัสินคา้อนัหลากหลายแหล่งรวม
สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัหลากหลายย่ีห้อจากทัว่ทุกมุมโลก และสินคา้ที่ระลึกที่เป็นสัญลกัษณ์ต่างๆของเมือง 
ตลอดจนร้านขายของที่ระลกึของสโมสรฟุตบอลอนัย่ิงใหญ่บาร์เยอร์นมิวนิค 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนูพื้นเมือง ขาหมูเยอรมนั ไส้กรอกบาวาเรีย อนัเลื่องช่ือ พร้อม เบียร์เยอรมนั   

พักที่: Munich Airport Marriott Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)  เก็บภาพสนามฟุตบอล บาเยิร์นมิวนิค – สนามบินมิวนิค  
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่บริเวณสนามฟุตบอลที่มีช่ือว่า “สนามอลิอนัซ์ อารีน่า” (Allianz Arena) เพื่อถ่ายรูปดา้นหนา้ของ
สนามฟุตบอล สานามแห่งน้ีนั้นตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือของเมืองมิวนิค เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่
วันที่  21  ตุลาคม ค .ศ.2002  แล้ว เสร็จ
สมบูรณ์เปิดใช้งานเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2005 รวม   มูลค่าที่ใช้ในการก่อสร้าง
ทั้งหมด 340 ลา้นยโูร หรือประมาณ 13,000 
ล้านบาทไทย ปัจจุบันทีมที่ใช้สนามเป็น
สนามเหยา้ได้แก่ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์น
มิวนิค และเทเอาเฟา 1860 มิวนิค / ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอน
การตรวจเช็คบัตรโดยสารและท าคืนภาษี  

14.10 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 925 
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วันที่สิบของการเดินทาง(10)  สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

****************************************************** 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู ้น าทัวร์ มีอ  านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้ งน้ีการตัดสินใจ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

อัตราค่าบริการ * รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปพนักงานขับรถ   
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

05 – 14 พ.ค.66 155,900 155,900 155,900 42,900 

12 – 21 พ.ค.66 155,900 155,900 155,900 42,900 

02 – 11 มิ.ย.66 155,900 155,900 155,900 42,900 

23 มิ.ย. – 02 ก.ค.66 155,900 155,900 155,900 42,900 

14 – 23 ก.ค.66 159,900 159,900 159,900 45,900 

04 – 13 ส.ค.66 159,900 159,900 159,900 45,900 

25 ส.ค. – 02 ก.ย.66  159,900 159,900 159,900 45,900 

15 – 24 ก.ย.66 159,900 159,900 159,900 45,900 

28 ก.ย. – 07 ต.ค.66 155,900 155,900 155,900 42,900 

06 – 15 ต.ค.66 155,900 155,900 155,900 42,900 

20 – 30 ต.ค.65 155,900 155,900 155,900 42,900 
*** ต้องการที่นั่งช้ันธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ *** 

กรุณาส ารองที่นั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวซ่ีา 
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1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  

เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบตัิเหตุในการเดินทาง วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

ผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
9. ค่าน ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ วนัละ 1 ขวด 
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นห้องพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้ (บางโรงแรมมีพนกังานยก
กระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท / วัน / ท่าน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
5. ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางขากลบั(ตัว๋เคร่ืองบิน) กรณีอยูต่่อ 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
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4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
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1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดั
จ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วนัขึ้นไป - เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กบัประเทศที่จะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่

เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถ้ือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์

และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
5. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง

ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  และ

ถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
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11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตู
ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการย่ืนขอวี
ซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


