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* ออกเดนิทางระหว่าง 29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2565 * 
 

จุดเด่นของรายการทัวร์ เบส ออฟ ออสเตรีย บาวาเรีย Exclusive Selected 

มิวนิค * ส านักสงฆ์เอท็ทาล * พระราชวงัลนิเดอร์โฮฟ * โอเบอรามาเกา * อนิน์บรูกซ์ * ฮัลสตัทท์ 
ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ * เหมืองเกลือ * นั่งรถรางชมววิ (มรดกโลก) * เบิร์ชเทสกาเด้น * อาร์มเซา  
โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน * ล่องเรือทะเลสาบกษตัริย์ * ซาลส์บวร์ก * กราซ (มรดกโลก) * กรุง
เวยีนนา  พระราชวงัเชินบรุนน์ * ทานอาหารหมู่บ้านกรินซ่ิง * เมืองเมลค์ * โบสถ์สตีฟท์เมลค์

(มรดกโลก)  ล่องเรือ วาเคาน์ วาเลย์ * ช้อปป้ิง “ถนนคาร์ทเนอร์” * Outlet Parndorf 
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 รวมเมืองสวย น่ารัก Unseen ของแควน้บาวาเรีย และประเทศออสเตรียไวด้ว้ยกนั 
 รวมค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 อาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียแบบมีคุณภาพ 
 น ้าด่ืมบริการบนรถ 
 รวมค่าทิปพนกังานขบัรถ 
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) 
16.45 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สายการบิน

กาตา้ร์แอร์เวย ์(เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
19.45 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR833 
23.10 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) มิวนิค – เอท็ทาล – พระราชวงัลนิเดอร์โฮฟ – โอเบอรามาเกา  
    อนิน์บรูค (ออสเตรีย)  
02.00 ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์

เวย ์เที่ยวบินที่ QR059 
06.20 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศ

เยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแลว้ เดินทางสู่เมือง ‘เอ็ททาล’ Ettal (90 
กม.) ชมอารามแห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) 
ก่อตั้งขึ้นปี 1330 - 1370 ในสไตล์กอทิก ที่สร้าง
ขึ้นตามค าปฏิญาณของจกัรพรรดิลุดวกิที่ 4 ภายใน
มีรูปแกะสลกัหินอ่อน MARY AND THE BABY 
JESUS ซ่ึงจกัรพรรดิลุดวิกแห่งบาวาเรียผู ้สั่งให้
สร้างมหาวิหารน้ีซ่ึงน าแบบมาจากเมืองปีซ่า 
จากนั้ นเดินทางสู่ “พระราชวังลินเดอร์โฮฟ” 
Royal Villa of Linderhof (10 กม.) ของกษตัริย ์
ลุดวิกที่ 2 ผูส้ร้าง “ปราสาทนอยชวานชไตน์” ชม
ความสวยงามของพระราชวงั ชมหอ้งบรรทมของ
ลุควกิที่ 2 ที่เลียนแบบหอ้งบรรทมของพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ในพระราชวงัแวร์ซายน์ เป็นหอ้งที่ใหญ่ที่สุดในวงั สร้างเสร็จ
ในปี 1886 ซ่ึงเป็นปีที่กษตัริยลุ์ดวกิที่ 2 ส้ินพระชนม ์และยงัไม่ไดมี้โอกาสทอดพระเนตรหอ้งบรรทมที่เสร็จสมบูรณ์เลย   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง ‘โอเบอรามาเกา’ Oberammergau (13 กม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยูต่อนบนของแควน้บาวาเรีย 
ตวัเมืองมีจุดเด็นดว้ยภาพเขียนสีบนผนังบา้นเรือน
ที่เก่ียวกบั คริสตศ์าสนา ทัว่ทั้งเมือง ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพความประทับของเมือง น าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองอินซ์บรูกซ์” (Innsbruck) (81 กม.) เมืองใน
แควน้ทิโรลแห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ที่มีอายกุว่า 800 ปี 
อดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการค้าบนถนนสาย
โ รมัน  Via Cuaudla Augusta ตั้ ง อ ยู่ ใ จ ก ล า ง
เทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็น แหล่งสกีเป็นที่ รู้จักกันดี
ของชาวยโุรป น าคณะสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่ากบัยา่นชอ้ป
ป้ิงสมยัใหม่ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอัน
นาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซ่ึงตั้ งขึ้ นเพื่อ
ร าลึกถึงการถอนกองก าลังทหารบาวาเรีย ชม 
“ย่านเมืองเก่า” ที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศของ
ยุคกลางได้เป็นอย่างดี ชมสัญลักษณ์ของเมือง 
“หลั งคาทองค า” Golden Roof ที่ ส ร้ างในปี  
ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลงัคา
มุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว และ
โรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์
แอดเลอร์  ซ่ึงเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายใน
ราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค ่า บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร // น าคณะเดิน
ทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที่: INNSBURCK HOTEL / PENZ WEST HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
 
วนัที่สามของการเดนิทาง (3)  อนิน์บรูกซ์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ  
    เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
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 หลงัอาหารเดินทางสู่สถานีกระเช้า “น่ังกระเช้า
ชมวิวสู่ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ (Stubai Glacier) 
ข้ึนสู่ยอดเขาสูง 3,000 เมตร ในเวลาเพยีง 20 นาที 
ยอดเขาสตูไบ เป็นสถานที่เล่นสกีที่โด่งดังที่สุด
ของประเทศออสเตรีย เป็นสถานที่รวมความด่ืม
ด ่าของหิมะประสบการณ์แห่งความต่ืนเตน้จากขนุเขาอลัไพน์อาณาจกัรแห่งหิมะ ท่านจะพบกบั ภูเขาเสียดฟ้า, เหล่าโดม
น ้ าแขง็ ที่ดูเสมือนเมืองใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาสตูไบพร้อมชมววิแบบพาโนรามาจากยอดเขา 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองอาร์มเซา (Ramsau) เป็น

เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน ้ า
สวยงาม ชมโบสถ์ เซนต์ เซบาสเตียน (St. 
Sebastian Pfarrkirche) ค ริ ส ต จั ก ร นิ ก า ย
โรมนัคาทอลิกที่มกัปรากฏบนโปสการ์ดเน่ืองจาก
ที่ตั้งของโบสถมี์ความสวยงาม //เดินทางสู่ ‘เมือง
เบิร์ชเทสกาเด้น’ เมืองน้ีถูกก่อตั้ งขึ้ นให้เป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและ
สินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไปดว้ย ศิลปะการสร้าง
อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลายปูนสไตลส์ตดัโก ้และใน
อดีตเคยเป็น ฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซี
ทางตอนใต ้

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: ALPENHOTEL KRONPRINZ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)    เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค – โบสถ์บาร์โธโลมิว 
    ซอลล์เบิร์ก – ชมเมือง – เซนต์วูฟกงั   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
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 น าท่าน ‘ล่องเรือชมความงามของ “ทะเลสาบกษัตริย์” (Konigsee)’ ทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ ที่ก  าเนิด
จากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขาตั้งแต่ยุค
น ้ าแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ล่องเรือ
ชมโบสถ์เซนต์บาร์โทโลมิว (St.Bartholomä) 
โบสถ์โรมันคาทอลิกในสร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1134 ได้เวลาอันสมควรน าท่านลงเรือกลับสู่
หมู่บา้นโคนิค น าคณะเดินสู่เมือง “ซาลส์บวร์ก” 
(Salzburg)    

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารชม “จตุรัสโมซาร์ท” “อนุสาวรีย์ของ

โมสาร์ท” “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะ
แบบบารอคยคุตน้  ถ่ายภาพที่ระลึกหนา้ บ้านพัก
โมสาร์ท นักดนตรีเอกที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ  
ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้“ถนนช้อปป้ิง” 
ที่มีการตกแต่งไวด้ว้ยป้ายช่ือร้านคา้อนัวิจิตรและ
งดงาม // สมควรแก่เวลาเดินทางตามเสน้ทางของ
ภาพยนตร์ช่ือดัง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” สู่
ดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกมัแมร์กูท” ซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี เขา้สู่หมู่บา้นวูลฟ์กงั ที่ตั้ ง
อยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกัง (Wolfgangsee) เป็น
ทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งซ่ึง
ตั้งอยูใ่นหุบเขาทางตะวนัออกในรัฐซาลซ์บูร์ก อยู่
ในเขตมรดกโลกซัลทซ์คมัเมอร์กูท ทะเลสาบ
แห่งน้ีตั้งช่ือตามนกับุญวูลฟ์กงั แห่ง เรเกนส์บูร์ก 
ผูริ้เร่ิมสร้างโบสถ์แห่งแรกของเมืองน่ี ทะเลสาบ
แห่งน้ีแบ่งออกเป็นสองตอนคือตะวนัออกและ
ตะวนัตก อิสระทุกท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: SCALARIA HOTEL SAINT WOLFGANG หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  เซนต์วูล์ฟกงั – นั่งรถรางสู่จุดชมววิทะเลสาบฮัลล์สตัทท์   
    เข้าชมเหมืองเกลือ – หมู่บ้านฮัลสตัทท์ 
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เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
 อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซนตว์ูล์ฟกงั ตาม

อัธยาศยั // สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง ‘ฮัลส
ตทัท’์ (Hallstatt) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก 
เป็นที่ตั้ งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) 
แสนสวยที่สุดของโลก เดินสู่สถานีรถรางไฟฟ้า 
(Funicular) เพื่อขึ้นสู่สถานี Salz Welten เพื่อไป
ยงัเหมืองเกลือที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงกว่า
ระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 838 เมตร เปล่ียนชุดชาว
เหมืองสุดเท่ห์ เข้าชมเหมืองเกลือ (Salt Mine) 
เรียนรู้ขั้นตอนการขดุหาเกลือ ซ่ึงถือวา่เป็น 
ทรัพยากรดินที่ มีค่าดุจทอง สร้างความมั่งคั่ง
ให้กับอาณาจักร ต่ า งๆ  ที่ เ ป็น เจ้าของ  และ
สนุกสนานกบัการเปล่ียนระดบัในเหมืองด้วยไม้
เล่ือนแบบชาวเหมืองในอดีตอันแสนงดงาม  น า
ท่านสู่จุดชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็น
ทะเลสาบฮลัสตทัท ์และตวัเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ชมหมู่บา้นฮลัสตทัท ์ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์
เฉพาะตวัด้วยการประดับเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียว
ความสวยงามที่ยงัคงมีชีวิตชีวา มีเวลาสบายๆให้
ท่านได้เดินสู่จุดชมธรรมชาติอนัแสนโรแมนติก 
ของเมืองฮลัลช์ตทัท ์ ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึง
เป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึง
มีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED 
WHOLE TROUT พร้อมมนัฝร่ังอบ รสเลิศ 

พกัที่: HERITAGE HOTEL, SEEHOTEL, GRUNER BAUM HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายโรงแรมทีพ่ักไปยงัเมืองเซนต์วูล์ฟกงั หรือ เซนต์กลิเกน (ริมทะเลสาบ) แทนกรณโีรงแรมในฮัลล์สตทัท์เตม็ ***  
   

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) ฮัลล์สตัทท์ – กราซ – ชมเมืองเก่า – ช้อปป้ิง   
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เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
เ ดินทาง สู่  “เ มืองกราซ” GRAZ ที่ ได้ รับการ
อนุรักษเ์ป็นอยา่งดี และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น 
“มรดกโลก” จากองค์การยูเนสโก ้UNESCO ให้
เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมในปีค.ศ.2003   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมเขต “เมืองเก่า ที่ต ั้ งมานานหลายศตวรรษ 

แหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัยทั้ง 
โกธิค เรอเนส์ซองส์ บารอก และยุคยูเกนดชัทิล 
(อาร์ตนูโว) ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือ
พยานของวฒันธรรมอนัโดดเด่นที่มีอายยุาวนาน 
ชมหอนา ฬิกาประจ า เ มือง  SCHLOSSBERG 
CLOCK TOWER ที่มีช่ือเสียง เพลิดเพลินกบัการ
เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร    
 

พกัที่: ROOMZ GRAZ HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง (7) กราซ – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง – เวยีนนา – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ / น าคณะนั่ง

รถไฟชมวิวทิวทัศน์อันแสนโรแมนติกที่สุด
ของประเทศออสเตรียใน“เส้นทางรถไฟสาย 
เซมเมอร์ริง” Semmering Railway เส้นทางที่มี
ทิวทศัน์ “ สวยที่สุด”  จากเมืองกราซลงไปทางใต้
ของออสเตรีย ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์-ชนี
แบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มี
ระดับของยุ โรป  เส้นทางรถไฟกว้างขวาง
ครอบคลุมพื้นที่บนภูเขาอยา่งทัว่ถึง กระท่อมพกัแรม และกิจกรรมแบบอลัไพน์ ช่วยเก้ือหนุนการให้บริการของที่พกั
แบบพื้นเมืองที่มีอยูห่ลายประเภท… เดินทางถึงกรุงเวยีนนา  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย ชม “ กรุงเวียนนา”  (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบนั 
เป็นเมืองประวตัิศาสตร์ซ่ึงราชวงศฮ์บัส์บวร์กเป็น
ราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ เข้าสู่ 
“ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่ านชม  โรง
อุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, 
ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจ า
เมือง, ศาลสูง ฯลฯ ผ่อนคลายกบัการเดินเล่นใน 
“สวนสาธารณะสตดัปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่ม
ร่ืนใจกลางเมือง และยงัเป็นที่ตั้งของ “อนุสาวรีย์ 
โย ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johannes Strauss ศิลปินที่
มีช่ือเสียงกอ้งโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ By The 
Beautiful Blue Danube เข้าสู่ถนนสายช้อปป้ิง 
“ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ที่ตั้งอยูใ่จกลาง
เมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแก้วเจียระไน, 

คริสตลั ของที่ระลึก และ สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป  
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร Rib of Vienna Restaurant เมนูซ่ีโคลงหมูอบรสเลิศ  
พกัที่: COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) เวยีนนา – เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์ – ล่องเรือ  
              กรุงเวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ชมเมือง - ดนิเนอร์มื้อพเิศษ ณ หมู่บ้านกร่ินซ่ิง   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
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 หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เมลค์”  Melk เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์” ที่มี
ความส าคญัมาแต่คร้ังโบราณตั้งแต่สมยัยคุโรมนัและสมยัของราชวงศบ์าเบนเบิร์กที่ปกครองออสเตรีย เขา้ชมความงาม
ของ “ โบสถ์สตีฟท์เมลค์ ” ที่มีอายเุก่าแก่กว่า 900 ปี   โบสถ์ใหญ่ที่ตกแต่งดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอคที่มีความงดงามวิจิตร
พสิดารที่สุดในโลก ผนงัสุกปลัง่ดว้ยทองเหลืองอร่ามทุกดา้น ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาใหแ้ลดูสูงชนฟ้า // 
น าท่านล่องเรือแม่น ้ าดานูป ชมความงามของ “วาเคาน์ วาเลย”์ Wachau Valley วาเคาน์คือดินแดนช่วงสั้นๆ บริเวณ
สองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ  (เพียง 22 ไมล์จากความยาวทั้งส้ิน 1,740 ไมล์) ที่มีลกัษณะภูมิทศัน์หลากหลาย มีโบราณสถานทาง
วฒันธรรม สถาปัตยกรรมทางประวตัิศาสตร์ ตามเมืองเล็ก เมืองน้อย เรียงรายตลอดสองฝ่ังแม่น ้ า ลกัษณะที่สร้างความ
โดดเด่นให้แก่วาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน ้ าดานูบที่คดเคี้ยว ทุ่งหญา้และพุ่มไมเ้ขียวชอุ่มริมฝ่ัง ไร่องุ่น
ขั้นบันได, หมู่ บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ จนถึงส านักสงฆ์
เกอทไวก์บนยอดเขาที่มองเห็นได้แต่ไกล เรือล่องผ่าน “ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ที่เคยเป็นที่คุมขงัพระ
เจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งองักฤษ ที่มาร่วมในสงครามครูเสด  

** บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิงดล่องเรือระหว่างเดือนพ.ย.-มี.ค.เน่ืองจากบริษทัเดินเรือปิดบริการในช่วงฤดหูนาว *** 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เข้าชมภายใน ‘พระราชวงัเชินบรุนน์’  Schonbrunn 

Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของ ราชวงศ์
ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้ นในปลายศตวรรษที่ 17 
โดยพระประสงคข์อง “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า 
จะสร้างพระราชวังแห่งน้ีให้มีความงดงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ดา้นหลงัของ
พระราชวงัในอดีตเคยใชเ้ป็นที่ล่าสัตวปั์จจุบนัได้
ตกแต่งเป็นสวน และ น ้ าพุอยา่งสวยงาม อนัเป็น
ที่มาของช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์  สัมผสัความ
งามอนัวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 
หอ้ง อาทิ ห้องทรงง าน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอ
ร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงาน
เต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธ์ุ ที่จดัแต่ง
ไวอ้ย่างร่มร่ืนงดงาม จากนั้ นน าท่านไปยงับริเวณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village  of Grinzing อันเป็นหมู่บา้นเล็กๆที่มี
ช่ือเสียงในดา้นอาหาร และการผลิตไวน์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ “หมู่บา้นกรินซ่ิง”  Village of Grinzing  เมนูพเิศษ ! ขาหมูเวยีนนา ในรสชาติแบบออสเตรียตน้ต ารับ
ขนานแท ้พร้อมไวน์ หรือเบียร์เลิศรส ผสมผสาน และขบักล่อมดว้ยดนตรี  พื้นเมืองอนัแสนไพเราะ 

 พกัที่: COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9)  กรุงเวยีนนา – ช้อปป้ิง Outlet Parndorf - เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น 

Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, 
Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ 

.......... เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวยีนนา เพือ่ผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสารและท าคืนภาษี 
16.05 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR 184 
23.15 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
 
 
 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
02.20 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 836 
12.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

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

 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ (รวมวซ่ีา+ทิปพนักงานขับรถ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

03 – 12 ธ.ค. 64 129,900 129,900 129,900 39,900 
29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2565  139,900 139,900 135,900 45,000 

19 – 28 ม.ค. 65 129,900 129,900 129,900 39,900 
02 - 11 ก.พ. 65 129,900 129,900 129,900 39,900 
16 – 25 ก.พ. 65 129,900 129,900 129,900 39,900 
09 – 18 มี.ค. 65 129,900 129,900 129,900 39,900 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวยีนนา-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น

การพจิารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่านอายเุกิน 75 ปี 

ท่านตอ้งซ้ือประกนัเพิม่ 
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรปตลอดทั้งทริป  
9. น ้ าด่ืมบริการ 2 ขวด ต่อท่าน ต่อวนั 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (กรุณาตรวจสมัภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสมัภาระ

ไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได)้* บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท า
ใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสมัภาระขึ้นหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง * 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150 ยโูร 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  

23มี.ค. – 01เม.ย. 65 129,900 129,900 129,900 39,900 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150 ยโูร*** 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 10 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ ** 
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1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 10 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 10 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

4. กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
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6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 



 

 

14 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิให้

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัต ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


