
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ออกเดนิทาง พ.ค. – ต.ค.2565 
       ออสเตรีย – บาวาเรีย(Austria-Bavaria) ดินแดนวฒันธรรมเก่าแก่ทีค่รอบคลุมสองประเทศและแทบแยกกันไม่ออก
เลยว่าเราเทีย่วอยู่ในออสเตรียหรือเยอรมัน ท่านจะประทบัใจไปกบัหมู่บ้านเลก็ๆน่ารัก ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบใน
เทือกเขา “เยอรมัน-ออสเตรียแอล์ป” พร้อมบริการอาหารรสเลศิและทีพ่กัอย่างดีระดับ 4 – 5 ดาว หรูหราที่เราคัดสรรมาให้
ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มทีใ่ห้การเดินทางของทุกท่านคุ้มค่าทีสุ่ดในเส้นทางทีส่วยทีสุ่ดของออสเตรีย-บาวาเรีย 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)   กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย

การบินไทย (เคาเตอร์ D) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  มิวนิค – โอเบอร์อมัเมอร์เกา – วหิารเมืองเอทอล  
    น่ังกระเช้าพชิิตยอดเขาซุกสปิตซ์ – อนินส์บรูค – ชมเมือง 
00.50 ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 924 
06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศ

เยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแลว้ เดินทางสู่หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์
เกา (Oberammergau) (127 กม.) เมืองขนาดเล็ก
บริเวณพรมแดนติดกบัประเทศออสเตรีย ของข้ึน
ช่ือของท่ีน่ีคืองานแกะสลกัไมแ้ละภาพเขียนเฟส
โก ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับศาสนาคริสต์ ภาพเขียน
เหล่าน้ีถูกวาดลงบนผนงัและจัว่หนา้บา้นทุกหลงั 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเก็บภาพความยิ่งใหญ่ของ วิหาร แห่ง เมืองเอทอล (Ettal Abbey) (4.7 กม.) วิหารในสไตล์
บาร็อค ท่ีสวยงามหรูหรา  จากนั้นเดินทางสู่เมือง การ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน (45 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภตัตาคาร    

ONE WORLD TOUR PREMIUM 
1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 
2. บริการอาหารเชา้ ในหอ้ง F.I.T. (ไม่ใช่หอ้งกรุ๊ป) 
3. นัง่กระเชา้สู่ภูเขาซุกสปิทแ์ละภูเขาหิมะสตูไบ 
4. บริการอาหารค ่า ณ “หมู่บา้นกรินซ่ิง” Village of Grinzing  
5. นัง่รถรางข้ึนจุดชมววิ Sky Walk ท่ีสูงสุดในทะเลสาบฮลัสตทัท ์ 
6. ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซีและล่องเรือชมทะเลสาบฮลัลส์ตทัท ์
7. บริการอาหารเลิศรส ท่ีคดัสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมนัแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมนั, ปลาเทร้าส์ รส

ตน้ต ารับ, ซ่ีโครงหมูเวยีนนา เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 
8. อาหารไทยรสเลิศ และอาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 
9. บริการน ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด ตลอดการเดินทาง  
10. รวมค่าทิปพนกังานบรถในยโุรป 

 

 

 

 



  

บ่าย เดินทางสู่สถานีกระเช้า “ขึน้ชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.)” ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั (2,962 
เมตร) ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหวา่งทาง ท่าน
สามารถมองเห็นธารน ้าแขง็และมองเห็นมุมกวา้ง
ไดร้อบ 360 องศา ในวนัอากาศดีท่านสามารถชม
ยอดเขา 400 ยอด จากทั้งส่ีประเทศ เยอรมนั 
ออสเตรีย สวสิ และอิตาลี  เก็บภาพไมก้างเขนสี
ทองสัญลกัษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใชเ้ป็นแบ่ง
เขตระหวา่งประเทศเยอรมนั และออสเตรีย 
สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา จากนั้นน า
ท่านลงกระเชา้สู่ดา้นลา้ง เดินทางสู่เมือง “อิน
นส์บรูค” (63 กม.) ประเทศออสเตรีย ชม “เมือง
อินซ์บรูก” แห่งลุ่มแม่น ้าอินน์ท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla 
Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขาแอลป์ น าคณะสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือม
ระหวา่งเขตเมืองเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานกับุญแอนน์) 
ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลงั ทหารบา
วาเรีย ออกไปจากเมือง เขา้สู่ “ย่านเมืองเก่า” ท่ี
ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยคุกลางไดเ้ป็น
อยา่งดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมี
มุขยืน่ออกมาท่ีชั้นบน แสดงใหเ้ห็นถึง 
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนส
ซองส์ ชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ หลงัคาทองค า ” 
Golden Roof ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยั
จกัรพรรดิแมก็ซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง 
โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูง  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: INNSBRUCK HOTEL, THE HOTEL GRAUER BAR หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)  อนินส์บรูค – น่ังกระเช้าสู่ภูเขาหิมะสตูไบ  
      เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น 
เชา้   รับประทานอาหารม้ือเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านนอยสทิฟท์ (Neustift im Stubaital) (26 กม.) หมู่บา้นสกี รีสอร์ทท่ีน่ารัก 
น าท่านเขา้สู่สถานีกระเชา้ “น าท่านน่ังกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ (Stubai Glacier) ข้ึนสู่ยอดเขาสูง 
3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอดเขาสตูไบ เป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีโด่งดงัท่ีสุดของประเทศออสเตรีย เป็น



  

สถานท่ีรวมความด่ืมด ่าของหิมะประสบการณ์แห่งความต่ืนเตน้จากขุนเขาอลัไพน์อาณาจกัรแห่งหิมะ ท่านจะพบ
กบั ยอดเขาสูงเสียดฟ้า เหล่ายอดน ้ าแข็งท่ีปลกคลุม
ประดุจตึกสูงในเมืองใหญ่ๆ  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร พร้อม
ชมวิวแบบพาโนราม่าบนเขาสตูไบ  

บ่าย มีเวลาให้ท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจและ
สนุกสนานกบัการเล่นหิมะตามอัธยาศัย ไดเ้วลา
พอสมควรน าท่านโดยสารกระเชา้ลงจากยอดเขา 
เดินทางสู่เมือง “อาร์มเซา” (Ramsau) (77 กม.) เมือง
เล็กๆ ในเทือกเขาแอลป์บาวาเรียท่ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและสายน ้าสวยงาม ชมโบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน (St. 
Sebastian Pfarrkirche) คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีมกัปรากฏบนโปสการ์ดและได้รับความนิยมมากในหมู่
นกัถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้งของ
โบสถมี์ความสวยงามและมีภูมิทศัน์ส าหรับการวาด
ภาพ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ 
(Berchtesgaden) (146 กม.) เจา้ของเส้นทางดิ อลั
ไพน ์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น 
เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใชเ้ลาะเลียบ
เทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสินแร่บริเวณ
เมืองเก่าเตม็ไปดว้ย ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลายปูน
สไตลส์ตดัโก ้และในอดีตเคยเป็น ฐานบญัชาการ
ใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้เป็นเมืองตาก
อากาศท่ี อดอฟ อิตเลอร์ช่ืนชอบเป็นอยา่งยิง่ โดยมี
ยอดเขาวตัซ์แมนน์(Watzmann mountain) ตั้งเด่น
ตระหง่านเป็นฉากหลงัดว้ยความสูงถึง 2,713 เมตร 
และรูปทรงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นชมความงดงามของเมืองอยา่งจุใจ  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: HOTEL EDELWEISS, ALPENHOTEL KRONPRINZ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)    เบิร์ชเทสกาเด้น– ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี – โบสถ์บาร์โธโลมิว 
    ซอลล์เบิร์ก – ชมเมือง – หมู่บ้านเซนต์วูล์ฟกงั 
เชา้   รับประทานอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 



  

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรืองหมู่บา้นโคนิค ล่องเรือชมความงามของ “ทะเลสาบกษัตริย์” (Konigsee) ทะเลสาบท่ี
สวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนี 
ในเขตเทือกเขาแอลป์ ท่ีก าเนิดจากการละลาย
ของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยคุน ้าแขง็จนเกิด
เป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม น าท่านล่องเรือจนถึง
ท่าเรือของโบสถเ์ซนต ์บาร์โทโลมิว 
(St.Bartholomä) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิกใน
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1134 ตั้งช่ือตาม Saint 
Bartholomew the Apostle ผูเ้ป็นนกับุญอุปถมัภ์
ของเกษตรกรในระแวกแถบน้ี ตวัโบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของทะเลสาบโคนิค และสามารถเขา้ถึง
ไดโ้ดยทางเรือ หรือการเดินขา้มภูเขาเขา้มาเท่านั้น มีเวลาใหท้่านช่ืนชมความงดงามอยา่งเตม็อ่ิม จนไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านลงเรือกลบัสู่หมู่บา้นโคนิค น าคณะเดินสู่เมือง “ซาลส์บวร์ก” (Salzburg) (26 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่
ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น า้ซาลซัค  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ บ้านพกัโมสาร์ท ซ่ึง
เป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ชม 
“จตุรัสโมซาร์ท” “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” 
“มหาวหิารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอค 
ในยคุตน้ ท่ีสร้างจากความร ่ ารวยท่ีเกิดจากการท า
เหมืองเกลือ ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้
“ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีก
เส้นหน่ึงของโลก ท่ีตกแต่งดว้ยป้ายช่ือร้านคา้อนั
วจิิตรและงดงาม น าท่านเดินทาง ตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” ใจกลางดินแดนแห่ง
เทพนิยาย“ซาลสกมัแมร์กูท” มีพลอยเมด็งามประดบัอยูเ่ชิงเขาดคัชไตน์ ท่ีสูงตระหง่าน แผน่ดินทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมน้ีคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮลัชตทัท,์ โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น 
รวมกนัเป็นศูนยก์ลางของ“อินเนอร์ซาลสกมัแมร์กูท” ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี 
เหมืองเกลือ ท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยักลางของยคุ
ส าริดสร้างความเจริญใหท้อ้งถ่ิน ไดเ้วลาสมควร
น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นวลู์ฟกงั (47 กม.) ตั้งอยู่
ริมทะเลสาบวลูฟ์กงั (Wolfgangsee) เป็น
ทะเลสาบท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้าแขง็ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นหุบเขาทางตะวนัออกในรัฐซาลซ์บูร์ก อยู่
ในเขตมรดกโลกซลัทซ์คมัเมอร์กูท ทะเลสาบ
แห่งน้ีตั้งช่ือตามนกับุญวลูฟ์กงั แห่ง เรเกนส์บูร์ก 



  

ผูริ้เร่ิมสร้างโบสถแ์ห่งแรกของเมืองน่ี ทะเลสาบแห่งน้ีแบ่งออกเป็นสองตอนคือตะวนัออกและตะวนัตก อิสระทุก
ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่: Weissen Rossl / Scalaria Hotel Saint Wolfgang / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)  ฮัลล์สตทัท์ – น่ังรถรางสู่จุดชมววิทะเลสาบฮัลล์สตทัท์   
     เข้าชมเหมืองเกลือ – ล่องเรือชมทะเลสาบฮัลสตทัท์  
เชา้   รับประทานอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั / อสิระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซนต์วูล์ฟกงั ตามอธัยาศัย 
09.00 หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) (37 กม.) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก เป็นท่ีตั้งทะเลสาบฮลัล์ส

ตทัท์ (Lake Hallstatt) แสนสวยท่ีสุดของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวให้การยอมรับ น าท่านเดินสู่สถานนีรถรางไฟฟ้า 
(Funicular) เพ่ือขึน้สู่สถานี Salz Welten 
เพื่อไปยงัเหมืองเกลือท่ีตั้ งอยู่บนภูเขาท่ีมี
ความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 838 
เมตร น าท่านเปลี่ยนชุดชาวเหมืองสุดเท่ห์ 
เข้าชมเหมืองเกลือ (Salt Mine) ท่ีเก่าแก่ซ่ึง
ถูกดดัแปลงมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ดึงดูด
ผูค้นจากทัว่โลก มาเท่ียวชม จนท ารายได้
มหาศาลใหก้บัเมืองฮลัสตทัท ์น าท่านผจญ
ภยัใน เหมืองเกลือ(Salt Mine) เรียนรู้ขั้นตอนการขดุหาเกลือ ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรดินท่ีมีค่าดุจทอง สร้างความ
มัง่คัง่ให้กบัอาณาจกัรต่างๆ ท่ีเป็นเจา้ของ และสนุกสนานกบัการเปล่ียนระดบัในเหมืองดว้ยไมเ้ล่ือนแบบชาว
เหมืองในอดีตอนัแสนงดงามเกินค าบรรยาย จากน้ันน าท่านสู่จุดชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบ
ฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านล่องเรือชมความงามของทะลสาบฮัลสตัทท์ และชมหมู่บา้นฮลัสตทัทท่ี์ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ ชม

สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัด้วยการ
ประดับ เค ร่ืองไม้และ เก็บ เ ก่ี ยวความ
สวยงามท่ียงัคงมีชีวิตชีวา มีเวลาสบายๆให้
ท่านได้เดินสู่จุดชมธรรมชาติอันแสนโร
แมนติก ของเมืองฮลัล์ชตทัท์ ทะเลสาบท่ี
ได้รับความนิยมมากเป็นอนัดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย หมู่บ้านฮลัล์ชตทัท์นั้น
อยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย  ดินแดนซ่ึงมี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  



  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พร้อมมนัฝร่ังอบ รสเลิศ 

พกัที่: HERITAGE HOTEL, SEEHOTEL GRUNER BAUM หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
*** บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยโรงแรมท่ีพกัไปยงัเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั หรือ เซนตกิ์ลเกน (ริมทะเลสาบ) แทน ในกรณี
โรงแรมในหมู่บา้นฮลัลส์ตทัทเ์ตม็ ***    
 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)  ฮัลล์สตทัท์ – กรุงเวยีนนา – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์    
เชา้   รับประทานอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา (287 กม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญจาก
อดีตกาลมาสู่ปัจจุบนั เป็นเมืองประวติัศาสตร์ซ่ึงราชวงศ์ฮบัส์บวร์กเป็นราชวงศท่ี์มีบทบาทเด่นท่ีสุดในประเทศ 
“เวียนนา” เป็นเมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า 
“เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับ

โลก”ช่ือเสียงน้ีเป็นผลมาจาก  นกัประพนัธ์บท
เพลงวอลท์ ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีได้ใช้ช่วงชีวิตท่ีเวียนนา
และสร้างผลงานฝากไวท่ี้น่ี เช่น โวล์ฟกงัอามาเด
อุส โมซาร์ท และ ลุดวกิ ฟัน เบโธเฟน 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความงดงามรอบกรุงเวียนนา เร่ิมต้น

จาก “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการกรุง

เวียนนา, มหาวิทยาลัยเวียนนา , โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ น าท่านเก็บภาพความสวยงามภายใน
“ สวนสาธารณะสตัดปา ร์ค  ” 
สวนสาธารณะกลางใจเมืองท่ีร่มร่ืนและยัง
เป็นท่ีตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ 

จูเนียร์ ” (Johannes Strauss Jr.) ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงกอ้งโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ By 
The Beautiful Blue Danube จากนั้นน า
ท่านเดินเขาสู่ยา่นถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์ 
สตาเซ่” ยา่นเมืองเก่าท่ีสวยงามมีศูนยก์ลาง
คือโบสถ่เซนต์ สเตฟาน มหาวิหารสไตล์
โกธิค ท่ีสวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดของกรงเวียนนา มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั ท่ีงสินคา้แบ
รนดเ์นม และของท่ีระลึกมากมาย  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษซ่ีโคลงหมูอบสไตล์เวยีนนา  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: HILTON VIENNA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



  

 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7) เวยีนนา – ชมเมือง – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์  
    ช้อปป้ิง PARNDOF OUTLET – ดนิเนอร์กร่ินซ่ิง  
เขา้   รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารน าคณะเข้าชมภายในพระราชวงั 
เชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดู
ร้อนอนัยิง่ใหญ่ของ ราชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้าง
ข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง 
“ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จกัรพรรดินีแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระไทวา่ จะสร้าง
พระราชวังแห่งน้ีให้มีความงดงามไม่แพ้

พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ดา้นหลงัของ
พระราชวงัในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีล่าสัตวปั์จจุบนัได ้
ตกแต่งเป็นสวน และ น ้ าพุอยา่งสวยงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส 
มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วติช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดิ 
นโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทบัอยู่กับพระราช
โอรสของพระองค์ สัมผสัความงามอนัวิจิตร
ตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาท ิ
ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิล

เลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า 
หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ เป็น

คร้ังคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้
นานาพนัธ์ุ ท่ีจดัแต่งไวอ้ยา่งร่มร่ืนงดงาม 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ เอาท์เล็ท พาร์นดอร์ฟ  “Parndorf Outlet” เอาทเ์ล็ท แบรนด์เนมท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป

ตะวนัออก มีใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ 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 อนัเป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีมีช่ือเสียงในดา้นอาหาร และการผลิตไวน์(House Wine) ชานกรุง
เวยีนนา 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village of Grinzing หมู่บา้นพื้นเมืองท่ีมีช่ือเร่ืองการผลิตไวน์ ทอ้งถ่ิน
ให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อยกบั เมนูพิเศษ ! ขาหมูเวียนนา ในรสชาติแบบออสเตรียต้นต ารับขนานแท้ พร้อมไวน์เลิศรส 
ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรีพืน้เมืองอนัแสนไพเราะ 



  

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: HILTON VIENNA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)  เวยีนนา – ล่องเรือวาเคาท์ วาเลย์ – ดูร์นสไตน์ – มิวนิค 
เชา้  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเครม (Krem) (78 กม.) ตั้งอยูใ่นบริเวณริมแม่น ้ าดานูบ น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูป ชม
ความงามของ “วาเคาน์ วาเลย์”  วาเคาน์คือดินแดนช่วงส้ันๆ บริเวณสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ (เพียง 22 ไมล์จากความ
ยาวทั้งส้ิน 1,740 ไมล์) ท่ีมีลกัษณะภูมิทศัน์
หลากหลาย มีโบราณสถานทางวฒันธรรม
และหมู่สถาปัตยกรรมทางประวติัศาสตร์ 
ตามเมืองเล็ก เมืองนอ้ย เรียงรายตลอดสองฝ่ัง
แม่น ้ า ลกัษณะท่ีสร้างความโดดเด่นให้แก่
เมืองวาเคาท ์ คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้ง
สายน ้ าดานูบท่ีคดเค้ียว ทุ่งหญา้และพุ่มไม้
เขียวชอุ่มริมฝ่ัง  ไร่องุ่นข้ันบันได, หมู่ บ้านที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, 

ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ  จนถึงส านกัสงฆ์เมลค ์ปราสาทเชิร์นบือเฮล Schoenbuehel Castle ซาก
ปราสาทอกัชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์ จนถึงส านกัสงฆเ์กอทไวก์บนยอดเขาท่ีมองเห็นไดแ้ต่ไกล ผ่าน 
“ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขงัพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งองักฤษ ท่ีมาร่วมในสงคราม
ครูเสด น าคณะเที่ยวชม“เมืองเมลค์” Melk เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”  เป็น
จุดแวะพกัยอดนิยมท่ีตั้ งอยู่ตรงช่วงคุง้น ้ าของแม่น ้ าดานูบช่วงท่ีไหลผ่านประเทศออสเตรียท่ีตั้ งของเมืองน้ีมี
ความส าคญัมาแต่คร้ังโบราณตั้ งแต่สมัยยุค
โรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กท่ี
ปกครองออสเตรีย ชมความงามของ “ โบสถ์
สตีฟท์เมลค์ ” ท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 900 ปี ของ
คณะเบเนดิคทีนท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาริมฝ่ังแม่น ้ า
ดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ท่ีตกแต่งด้วยศิลปะ
สไตล์บารอคท่ีมีความงดงามวิจิตรพิสดาร
ท่ีสุดในโลก  ทีเดียว ผนังสุกปลั่งด้วย
ทองเหลืองอร่ามทุกด้าน ส่วนเพดานเป็น
ภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าท่ี
แห่งน้ีใชเ้ป็นพื้นเร่ืองของนิยายขายดีระดบัโลกเร่ือง A Nome Of A Rose 

เท่ียง   บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



  

บ่าย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “กรุงมิวนิค” (Munich) (319 กม.) เมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรปเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยศิลปะ 
และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และเรอเนสซองส์ เมืองท่ีรอคอยให้ผูม้าเยือนไดส้ัมผ ัสกล่ินอายขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆ ท่ีเป่ียมเสน่ห์และน่าหลงใหล 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: HOTEL NH COLLECTION MUNICHEN BAVARIA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)  มิวนิค – ชมเมือง – BMW Belt – จตุัรัสมาเรียน พลทัซ์ 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารน าท่านชมความงามของอุทยาน
พระราชวงันิมเฟนบรูค (Nymphenburg Palace) 
เป็นพระราชวงัฤดูร้อนของเจา้ชาย แห่ง บาวาเรีย
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1664 โดยค าสั่งของเจ้าชาย 
Ferdinand Maria (Elector of Bavaria) เน่ืองจาก 
Ferdinand Maria แต่งงานกบั Henriette Adelaide 
of Savoy มาได้กว่าสิบปีแล้ว แต่ยงัไม่มีลูก
หลงัจากให้ก าเนิดบุตรท่ีรอคอยมานานได ้2 ปี ก็
เร่ิมสร้างพระราชวงัฤดูร้อนน้ีข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีพกัผ่อนของราชวงศ์ รอบบริเวณวงัจะมีสวนดอกไมแ้ละสระน ้ า
ขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยหงส์แสนสวย จากนั้นน า
ท่านเข้าชมบริเวณศูนย์แสดงรถยนต์ บี  เอ็ม 
ดบับลิว เวล์ท “BMW  Welt” เป็นภาษาเยอรมนั 
ท่ีแปลตรงตวัเป็นภาษาองักฤษว่า BMW World 
หรือโลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Group 
อาคารแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนดว้ยแนวคิดท่ีทาง BMW 
ต้องการให้มีศูนย์กลางในการส่ือสารระหว่าง
องคก์รกบัลูกคา้ของ BMW โดยตรง ท่ีไม่ไดเ้ป็น
แค่โชว์รูมขนาดใหญ่ แต่จะเป็นพื้นท่ีส าหรับ
ลูกคา้ของ BMW Group ไดเ้ขา้มาสัมผสัประสบการณ์ของรถยนตโ์ฉมปัจจุบนัทุกรุ่นในเครือของ BMW Group 
ไม่วา่จะเป็น BMW, MINI หรือ Rolls-Royce 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณจตุัรัสมาเรียนพลาส (Marian Platz) ศูนยร์วมกิจกรรมนานาชนิดของชาว

มิวนิค ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมิวนิค ท่ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมีหอระฆงัอนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูต่วั
หอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


  

พกัที่: HOTEL NH COLLECTION MUNICHEN BAVARIA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีงง 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)  มิวนิค – สนามบินมิวนิค 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพ่ือผ่านข้ันตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและท า
คืนภาษี  

14.10 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 925 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11)  สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค-กรุงเทพฯ  

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขบัรถ   
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

13 – 23 พ.ค.65 159,900 159,900 159,900 45,000 

02 – 12 ม.ิย.65 159,900 159,900 159,900 45,000 
07 – 17 ก.ค.65 165,900 165,900 165,900 45,000 
21 – 31 ก.ค.65 165,900 165,900 165,900 45,000 

04 – 14 ส.ค.65 165,900 165,900 165,900 45,000 
15 – 25 ก.ย.65 159,900 159,900 159,900 45,000 

06 – 16 ต.ค.65 159,900 159,900 159,900 45,000 
20 – 30 ต.ค.65 159,900 159,900 159,900 45,000 

*** ต้องการทีน่ั่งช้ันธุรกจิราคาพเิศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่*** 
กรุณาส ารองที่น่ังล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 



  

2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท
รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงิน ท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

ผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
9. ค่าน ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ วนัละ 1 ขวด 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้(บางโรงแรมมีพนกังานยก
กระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 100 บาท / วนั / ท่าน (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางขากลบั(ตัว๋เคร่ืองบิน) กรณีอยูต่่อ 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



  

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่น
การพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   



  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดั
จ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

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

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อาย ุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การ
อ าเภอ 

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

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


