


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุ
มลอฟ	-	แมนําวัลตาวา	-	มหานครมิวนิค	-	ถนนแมกซิมิเลียน	-	จัตุรัสมา
เรียน	-	ศาลากลางมิวนิค

พักที่	NH
HOTEL
,MUNICH	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	บานเกิดโมสารท	-	ถนนเกไทรเดร	/
GETREIDE	GASSE	/	ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ	-	ฮัลชตัทท

พักที่	AUSTRIA
TREND
HOTEL
SALZBURG
หรือเทียบเทา

4 กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-	พระ
ราชวังฮอฟเบิรก	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-	ถนนคารท
เนอร

พักที่	ARION
HOTEL
,VIENNA	หรือ
เทียบเทา

5 พระราชวังเชินบรุนน	-	สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

24	ธ.ค.	60	-	29	ธ.ค.	60 ฿46,999 ฿46,999 ฿45,999 ฿8,000



22.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	3	เคานเตอร	D	สายการบิน	THAI
AIRWAYS	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.30	น.	ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	แอรเวย	เทีย่วบินที	่TG936	(มีอาหารและ

เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	10	ชั่วโมง)
07.00	น.	ถึงสนามบินกรุงเวียนนา	(Vienna)	ประเทศออสเตรีย	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5

ชั่วโมง)
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสูเมือง	เชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	(ระยะทาง	203	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3

ชม.)

นําชม	ปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	จากบริเวณรอบนอกซึ่งสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250	ถือเป็นปราสาทที่ใหญ
เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอลตา
วา	(Valtawa	River)	ตรงบริเวณคุงน้ํา	ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และโบสถเกา
กลางเมือง
อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองเกาที่	Unesco	ขึน้เป็นมรดกโลก	ในปี	ค.ศ.	1992	กับบรรยากาศอันแสนโร

แมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันนําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงมิวนิค	(Munich)	เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนี	(ระยะทาง	396

กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชม.)

นําทานเดินทางสูใจกลางเมือง	ชมประตูแหงชัยชนะ	อาคารบานเรือนและพิพิธภัณฑตางๆที่เรียงรายอยูบน
ถนนอันสวยงาม	ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน	โอเปราเฮาซ	และ	เขตพระราชวังเกา
นําทานชม	จัตุรัสมาเรียน	(Marienplatz)	ซึ่งตั้งชื่อตามรูปป้ันพระแมมารีสีทอง	บนเสาที่สูงตั้งตระหงาน

กลางจัตุรัสมาตั้งแตปี	1638	ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขอบคุณเซนตแมรี่	นักบุญแหงแควนบาวาเรียที่ชวยใหมิวนิคหลุด
พนจากการครอบครองของทัพสวีเดน
นําทานชม	ศาลาวาการเมือง	ซึ่งทุกๆ	11	โมงและ	5	โมงเย็น	ในฤดูรอนจะมีเสียงนาฬิกาและตุกตาออกมา

เตนระบํา	เป็นที่สนใจของนักทองเที่ยวทั่วโลก	ชมยานการคาโดยรอบ	มาเรียนพลัส	ทั้งรานคาพื้นเมือง	และ
ตลาดสินคาทางการเกษตร



ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	NH	HOTEL	,MUNICH	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

ถนนแมกซิมิเลียน	สรางขึน้ในศตวรรษที่	19	ไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยอีกแหง
หน่ึงของเมืองน้ี	และเป็นที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง	และเป็นที่ตั้ง
ของโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

ตั้งอยูใจกลางเมือง	Marienplatz	จึงคลาคลํ่าไปดวยคนเดินถนน	นักแสดงเปิด
หมวก	และกรุปทัวรมากมาย	นอกจากน้ีที่น่ียังเป็นสถานที่ฮิตในการรวมตัวกัน
ประทวงแบบอหิงสา	และฉลองชัยเมื่อทีมฟุตบอลทองถิ่นแขงขันชนะ

	พักที่	NH	HOTEL	,MUNICH	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซาลสบวรก	(Salzburg)	(ระยะทาง	144	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)

ประเทศออสเตรีย	เมืองอันเป็นบานเกิดของนักดนตรีเอก	“วูลฟกัง	อมาดิอุส	โมสารท”	ที่มีชื่อเสียงกองโลก	เมือง
ซาลสบวรก	มีความหมายวา	“ปราสาทเกลือ”	เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซัลซาค	เมือง
ซาลสบวรกเคยเป็นที่ประทับถาวรของอารคบิชอป	และ	เป็นศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญ
ยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน
นําชม	สวนมิราเบล	(Mirabell	Garden)	สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุสีสันที่

สวยงาม	รูปป้ันและน้ําพุสไตลบารอค	สถานที่แหงน้ียังเคยใชเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะชื่อกองโลก
‘The	Sound	of	Music’

จากน้ันนําชม	บานเกิดโมสารท	กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน	ปัจจุบันน้ีเป็น	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติ
ของโมสารทและครอบครัว	อิสระเดินเที่ยวชมยานเมืองเกา	เลือกซื้อสินคาบนถนน	Getreidegasse	ของเมืองที่
มีความสวยงามรวมทั้งมีรานคาสินคาแฟชั้นมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
ออกเดินทางสู	ฮัลสตัท	(Hallstatt)	(ระยะทาง	73	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)	หมูบานมรดกโลก

แสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพ
วาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน	Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบ
สวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็นไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO
Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางกลับสูเมือง	ซาลสบวรก	ใชเวลาประมาณ	1	ชม.

นําคณะเขาสูทีพ่ัก	AUSTRIA	TREND	HOTEL	SALZBURG	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

ถนนการคาชื่อดังที่สุดของซาลซบูรกแหงน้ี	เป็นที่รูจักดวยอาคารบานเรือน
หนาแคบจากสมัยกลาง	รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท	ถนนชอปป้ิง
เป็นยานการคาสําคัญของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง	ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของ
นักทองเที่ยว	จุดเดนของรานคาบนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ
ของรานที่แขวนไวเหนือทางเขา	แตละรานจะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	AUSTRIA	TREND	HOTEL	SALZBURG	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	ผานชมเสนทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย	ถึงขนาดไดรับเลือกใหเป็นเมืองนาอยู



ที่สุดในโลกประจําปี	2009	(ระยะทาง	296	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
ผานชม	ถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)	เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา	ซึ่งแวดลอมไปดวย

อาคารสถาปัตยกรรมอันเกาแกงดงาม	เชน	โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในชวง	ค.ศ.	1863-1869	พระรา
ชวังฮอฟเบิรก	(Hofburg	Palace)	ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราช	สํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13-20
ชมตึกรัฐสภา	ที่ถูกสรางขึน้ในชวง	ค.ศ.	1873-1883

นําชมบริเวณรอบนอก	โบสถสตีเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา	ซึ่งพระเจา
คารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
จากน้ันเชิญชอปป้ิงสินคาใน	ยานถนนคารนทเนอร	(Kartnerstrasse)	ใจกลางกรุงเวียนนา	สินคานานาชนิด

อาทิเชน	เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	Louis	Vitton,	Gucci,	รานนาฬิกา	Bucherer,	สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย	เชน
Zara,	H&M	ฯลฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ชอคโกแลตโมสารท	หรือแวะชิมของหวานที่ราน	THE	DEMEL	รานเบ
เกอรรี่	และ	ชอคโกแลตที่เกาแกเริ่มกิจการตั้งแตปี	1786

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ไสกรอกเวียนนา)
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	ARION	HOTEL	,VIENNA	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน



เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ไสกรอกเวียนนา)
	พักที่	ARION	HOTEL	,VIENNA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมี

ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปีค.ศ.1744-1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส
ของฝรั่งเศส
10.00	น.	นําทานเดินทางสูสนามบินเวียนนา	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลา

ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

ชวงบาย
13.30	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	แอรเวย	เทีย่วบินที	่TG937

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	10ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

05.20	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
21	วัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	ทานละ	8	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)
3.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	12	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน(กรณีใหยื่นวีซาให	คาธรรมเนียม+บริการ	3,500บาท)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	(เช็ก)
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบันฉบับจริง	มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ ากวา	2	หนา
2.	รูปถายสีหนาตรง	ขนาด	3.5	x	4.5	ซม.	ใบหนาประมาณ	3	ซม.	จํานวน	2	รูป	ฉากหลังตองเป็นพื้นสีขาวเทาน้ัน
3.	หลักฐานการทํางาน/การเรียน

-	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการบริษทั	/	รานคา:	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ประทับตราฯ	และเซ็นรับรอง	(มีอายุไม
เกิน	3	เดือน)	/	ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
-	กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมายรับรอง
การทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อ
·	ประเทศ	จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	(ถามี)	ที่อยู	และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน
·	กรณีที่เป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน	
·	กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	หรือ	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
·	กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน:	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน
·	กรณีเป็นนักเรียน	นักศึกษา:	จดหมายรับรองการเรียน	ภาษาอังกฤษ	(จดหมายรับรองการทํางาน	/	การเรียน	ตอง
มีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันยื่นวีซา	จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ันและตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตอง
ตามหนาพาสปอรต)

4.	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณาสมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เทาน้ัน
4.1	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	CERTIFICATE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน	(สะกด
ชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	
4.2	หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	นับจากวัน
ที่นัดยื่นวีซา	สําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือนอัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	สามารถใชแทน	BANK
STATEMENT	ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือน
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***
5.	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน
6.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)
7.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
8.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีและไมไดเดินทางพรอม	บิดาและมารดา
1.	เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ

อําเภอเทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
2.	เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน

และใหระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
3.	เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน

และใหระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)

กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	(เกี่ยวของทางสายเลือดเทาน้ัน	บิดามารดา,บุตร,พี่นอง,สามีภรรยา)
ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
1.	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	GUARANTEE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชี(ผูรับรอง)	และ

ตองระบุชื่อผูถูกรับรองดวย	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาส
ปอรต)

2.	หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	นับจาก



วันที่นัดยื่นวีซาสําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	สามารถใชแทน	BANK
STATEMENT	ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือน
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***

หมายเหตุ:
1.	ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ
2.	ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตเช็ก	โดยประมาณ	10-15	วันทําการ
3.	หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาเช็กแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัคร

ทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ดังน้ันหากทานมีความ
จําเป็นในการใชเลมเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัทัวร
4.	การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตฯ	ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม
การพิจารณาอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานัน้	ทางบริษทัเป็นเพียงตัวกลางในการ

อํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานัน้

แผนทีก่ารเดินทางเพื่อการยื่นคํารองขอวีซา
สถานทีย่ื่นคํารองวีซา:	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	VFS	ตึกสีลมคอมเพล็กซ	ชัน้	15	ถนนสีลม
ที่ตึกสามารถจอดรถได	แตทางศูนยยื่นไมมีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:	BTS	สถานีศาลาแดง	/	MRT	สถานีสีลม

**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา**

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหอเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ



เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


