


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	บราติสลาวา	-	ปราสาทบรา
ติสลาวา	-	กรุงปราก

พักที่	Hotel	Duo
Prague	หรือ
ระดับเทียบเทา

3 ปราสาทแหงปราก	-	จัตุรัสเมืองเกา	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพาน
ชารล	-	เมืองอิงโกลชตัดท

พักที่	NH
Ingoldstadt
Hotel	หรือระดับ
เทียบเทา

4 เมืองอูลม	-	เมืองฟุสเซน
พักที่	Euro	Park
Hotel	หรือระดับ
เทียบเทา

5 เมืองการมิช-พารเทนเคียรเชน	-	ยอดเขาซุกสปิตเซ	-	เมืองชาลสบวรก	-
อนุสาวรียของโมสารท

พักที่	Arena	City
Hotel	หรือระดับ
เทียบเทา

6 กรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-
อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	-	สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

26	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿44,900 ฿44,900 ฿44,900 ฿6,500



23.59	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางหมายเลข	8	เคานเตอรสายการบินอี	วี
เอ	แอร	เคานเตอร	R

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.30	น.	ออกเดินทางบินตรงสู	นครเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	โดยสายการบินอีวีเอแอร	เทีย่วบินที่

BR	061

08.10	น.	เดินทางถึง	นครเวียนนา	เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย	จากน้ันนําทานผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองบราติสลาวา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)	นครหลวงแหง

สาธารณรัฐสโลวัค	ที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค	รวมทั้งเป็น
เมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาค	ยุโรปกลาง	มีประชากรประมาณ	450,000	คน	บราติสลาวาตั้งอยูบน
สองฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี	เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนา
เพียง	50	กิโลเมตร
นําทานน่ังรถผานชม	รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม	ฯลฯ	เน่ืองจากเมืองน้ีเคย

ตกอยูใตอํานาจของหลายชาติ	เชน	ออสเตรีย	ฮังการี	เยอรมัน	จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ	มากมาย	อาทิ	พอซโซนี
(ฮังการี)	เพรชพอรอค	(ภาษาสโลวักเกา)	เพรสสบูรก	(เยอรมันและภาษาอังกฤษ)
นําทานถายรูปภายนอกกับปราสาทบราติสลาวา	(Bratislava	Castle	Courtyard)	ซึ่งปราสาทน้ีเป็น

อาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ริมฝ่ังแมน้ําดานูบสรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	9	-	18	ซึ่ง
เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	จากน้ันมีการกอสรางเรื่อยมา	และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในปี	1956-1964	ซึ่งทาน
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	กรุงปราก	ประเทศสาธารณรัฐเช็ค	นครหลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมียที่โดง

ดังในอดีต	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชั่วโมง)	ผานชมทัศนียภาพอันงดงามสองขางทาง	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	4.30	ชั่วโมง)	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Hotel	Duo	Prague	หรือระดับเทียบเทา



เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Hotel	Duo	Prague	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
นําทาน	เขาชมความสวยงามของกลุมปราสาทแหงกรุงปราก	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา

อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล	นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝ่ังแมน้ํา	ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด	ที่ทาน
จะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ	มากมาย	รวมทั้งยอดโบสถ	ตางๆ	อีกดวยเดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม	ชม
อาคารสําคัญๆมากมาย
จากน้ันมีเวลานําทานเดินเลนยาน	จัตุรัสเมืองเกา	ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา	เพราะเต็มไปดวยราน

ขายของนานาชนิด	รวมทั้งรานคริสตัล	ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเป็นที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่วยุโรป	แมแต
บรรดาพระราชวังตางๆ	ก็นิยมนําไปเป็นเครื่องประดับ	หรือชอโคมระยาที่งดงาม	รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัว
ตุกตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง
จากน้ันนําทานเขาชมเขตของตัวปราสาท	ที่มี	มหาวิหารเซนตวิตัส	วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะ



แบบโกธิค	ที่ประดับดวยกระจกสีแบบสเตนกลาสอยางสวยงาม	ใหทานถายภาพภายนอกของปราสาทอัน
สวยงาม	ใหทานสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู	สะพานชารลส	ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา	สัญลักษณที่สําคัญ
ของปราคที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริย	ชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหลาศิลปินตางๆ	นําผลงานมาแสดงและ
ขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองอิงโกลสตัดท	Ingolstadt	เมืองหน่ึงที่เป็นเมืองในรัฐอิสระของแควนบา

วาเรียในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันี	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบใจกลางแควนบาวาเรีย	และเป็นสวนหน่ึงของเมือง
มิวนิค	และยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของบริษทัผูผลิตรถยนตสัญชาติเยอรมันออดี้	ผูผลิตเครื่องบินปองกันแอรบัส
และยังเป็นศูนยกลางของชุมทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอระหวางเมืองไปเมืองนูเรมเบิรกอีกดวย	(ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ	5	ชั่วโมง)
ใหทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมตางๆ	ที่นํามาจัดรายการโปรโมชั่นที่	Ingolstadt	Village	Outlet	ชิคเอาทเล็ท

ใกลเมืองมิวนิค	ใหทานเลือกซื้อสินคาจากแบรนดเนมตางๆ	อาทิ	Asics,	Armani,	Bally,	Boss,	Calvin	Klein
Jeans,	Coach,	Escada,	Fossil,	Furla,	Guess,	Gucci,	Hackett,	Lacoste,	L’Occitane,	MCM,	Michael	Kors,
New	Balance,	Nike,	Puma,	Superdry,	Samsonite,	Swarovski,	Tod’s,	The	North	Face,	Versace	เป็นตน

ชวงคํ่า
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา	อิสระรับประทานอาหารคํ่าในเอาทเล็ท)
สมควรแกเวลานัดหมาย	จากนัน้นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	NH	Ingoldstadt	Hotel	หรือระดับเทียบ

เทา

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	แวดลอมดวยสถาปัตยกรรมบารอค	กอธิค	และรอคโค
โคที่อลังการ	จัตุรัสเมืองเกาเป็นอีกยานที่นาน่ัง	มีคาเฟหลายรานใหเลือก	หรือ
จะเชามาหรือรถมาน่ัง	เดินสํารวจตลาด	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น



อิสระรับประทานอาหารคํ่าในเอาทเล็ท

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เป็นเมืองในรัฐบาวาเรีย	ประเทศเยอรมนี	ตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําดานูบ
จากขอมูลเมื่อวันที่	31	มีนาคม	ค.ศ.	2011	เมืองมีประชากร	125,407	คน	มีการ
กลาวถึงชื่อเมืองน้ีเป็นครั้งแรกใน	ค.ศ.	806	ตั้งขึน้เป็นเมืองเมื่อ	ค.ศ.	1250

	พักที่	NH	Ingoldstadt	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอูลม	Ulm	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	นําทานชมเมืองอูลม	อีกหน่ึง

เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงของประเทศเยอรมัน	อีกทั้งยังเป็นเมืองบานเกิดของนักวิทยาศาสตรชื่อ
ดังอัลเบิรต	ไอนสไตน	นักวิทยาศาสตรและนักฟิสิกสทฤษฏีที่เป็นที่ยอมรับอยางกวางขวางวาเป็นนัก
วิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญที่สุดในคริสตศตวรรษที่	20	พรอมชมและถายรูปกับอนุเสาวรียที่ระลึกอัลเบิรตไอนสไตน
โดยตัวเมืองตั้งอยูทางตอนใตของประเทศเยอรมัน	ในรัฐบาเดิ้น-เวิทเทมเบิรก
ใหทานถายรูปภายนอกและชมความงดงามของวิหารอูลมเมอรมันสเตอร	Ulm	Munster	วิหารที่มีชื่อ

เสียงและถือวาเป็นโบสถที่สูงที่สุดในโลก	วัดไดวามีความสูงถึง	161.53	เมตร	ถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	14
หรือราวๆ	ปี	ค.ศ.1377	และสรงเสร็จเมื่อ	31	พ.ค.1980
ใหทานชม	ยานมารเก็ตสแควร	ที่ตั้งของหอสมุดประชาชน,	อาคารศาลากลางจังหวัดหรือ	Town	Hall,

อาคารโบราณที่ถูกตกแตงดวยสีสันสวยงามและยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาดาราศาสตร	Clock	Tower	และตลาด
ของเมือง	Market	Town	ใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกจากยานมารเก็ตทาวน
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาและเดินเลนชมเมือง	อิสระรับประทานอาหารกลางวัน)

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	Fussen	ประเทศเยอรมัน	ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของประเทศ

เยอรมนี	ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน	และเป็นที่ตั้งของปราสาท
ของกษตัริยบาวาเรียและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
ใหทานชมเมืองที่มีอายุมากกวา	700	ปี	และเป็นเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองใน

อดีตตั้งแตยุคโรมันซึ่งใชเมืองฟุสเซนน้ีเป็นจุดแวะพักขนถายสินคา	และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ	นอกจากน้ี
เมืองฟุสเซนยังเป็นเมืองที่มีความนารัก	และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนดวยเอกลักษณเฉพาะตัว
ซึ่งปัจจุบันเต็มไปดวยรานอาหาร	โรงแรมที่พัก	และรานคาที่ตกแตงอยางมีสไตล

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Euro	Park	Hotel	หรือระดับเทียบเทา



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงของประเทศเยอรมัน	อีกทั้งยัง
เป็นเมืองบานเกิดของนักวิทยาศาสตรชื่อดังอัลเบิรต	ไอนสไตน	นัก
วิทยาศาสตรและนักฟิสิกสทฤษฏีที่เป็นที่ยอมรับอยางกวางขวางวาเป็นนัก
วิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญที่สุดในคริสตศตวรรษที่	20

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Euro	Park	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองการมิซพาเทนเคียเชน	Garmisch-Partnkirchen	ตั้งอยูกลางเทือกเขา

แอลป	เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต	บานเมืองสวยแบบบาวาเรียแท	ตามผนังของตึกตาง	ๆ	ยังเป็นรูป
เขียนเรื่องราวในคริสตศาสนาที่นาชมยิ่ง	และยังเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง	เป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้ง
ในฤดูรอนและฤดูหนาว	เน่ืองจากการมิชมีความงามทางธรรมชาติซึ่งเป็นภูเขาสูงโอบลอมเมืองไว	แลวยังมี
ทะเลสาบแสนสวยงามอีกดวย	นอกจากน้ัน	ยังเป็นศูนยกลางการแขงขันกีฬาฤดูหนาว	ลานสเก็ตน้ําแข็ง	และลู
แขงสกีโอลิมปิก	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)
นําทานสู	สถานีรถไฟซุกสปิตเซ	เพื่อโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึน้สู	ยอดเขาซุกสปิตเซ	ภูเขาที่สูงที่สุดใน

เยอรมัน	ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดสองขางทาง	จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ	2,000	เมตร	นํา
ทานเปลี่ยนเป็นกระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดับสูระดับความสูง	3,000	เมตร	ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและ
ชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลปและบนยอดเขาซุกสปิตเซ	น้ันเป็นอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของ
เยอรมันและออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

ชวงบาย	
นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมือง	ซาลสเบิรก	เมืองแหงศิลปินเพลง	ประเทศออสเตรีย	(ใชเวลา

ประมาณเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสารตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ	250	ปี
ในปี	2006	ที่ผานมา
นําทานชมเมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นฉากในการถายทําภาพยนตรเพลงอมตะ	“มนตรักเพลงสวรรค”	หรือ

The	Sound	of	Music	นําทานเดินขามแมน้ําซาลสอัคช	เพื่อเดินเลนชมเมืองเกาของซาลสเบิรก	สูจัตุรัสกลาง
เมืองเพื่อถายรูปคูกับอนุเสาวรียโมสารต	ที่มีมหาวิหารใหญตั้งอยูใจกลางเมือง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูทีพ่ัก	Arena	City	Hotel	หรือระดับเทียบเทา



	รับประทานอาหารที่โรงแรม

เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใตของมิวนิค	ตั้งอยูกลาง	เทือกเขาแอลป
เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต	บานเมืองสวยแบบบาวาเรียแท	ตาม
ผนังของตึกตางๆ	ยังเป็นรูปเขียนเรื่องราวในคริสตศาสนาที่นาชมยิ่งเป็นที่
นิยมของนักทองเที่ยวทั้งในฤดูรอนและฤดูหนาวและยังเป็นศูนยกลางการ
แขงขันกีฬาฤดูหนาว	ลานสเก็ตน้ําแข็ง	และลูแขงสกีโอลิมปิก

เป็นยอดเขาที่สูง	ที่สุดในเยอรมนี	ดวยความสูง	2,962	เมตร	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	ในวันที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาตาง	ๆ	ในเทือกเขาแอลปไดชัดเจน
และยอดเขามากกวา	400	ยอด	เห็นวิวไดถึง	4	ประเทศคือออสเตรีย
สวิสเซอรแลนด	อิตาลีและเยอรมนี	ถือวาเป็นศูนยกลางอันดับหน่ึงของการ
เลนกีฬาฤดูหนาวของเยอรมัน	โดยเฉพาะการเลนสกี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

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

อนุสาวรียน้ีตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก	''โวลฟกัง	อะมาเดอุส	โม
ซารท''นักประพันธดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงกองโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Arena	City	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางสู	กรุงเวียนนา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)	ผานชมทัศนียภาพสองขางทาง

ผานถนนสายวงแหวน	เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดลอมไปดวยอาคารสถาปัตยกรรม
เกาแก	อันงดงาม	อาทิ	โรงละครโอเปราที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869,	พระราชวังฮอฟเบิรก	กลุม
อาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่13-20,	ตึกรัฐสภา	ซึ่งสรางขึน้ในระ
หวางปีค.ศ.1873-1883,	พระราชวังเบลวาแดร,	สวนสเตราสและโบสถเซนตสตีเฟน	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานชมความงดงามของ	พระราชวังเชรินนบรุนน	Schonbrunn	Palace	พระราชวังฤดูรอนแหงรา



ชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	ที่มีการตกแตงหองดวยศิลปะในหลาย
รูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค	หรือศิลปะประยุกตจากทางเอเซีย	และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ	ประดับ
อยูอยางวิจิตรงดงาม	รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพที่ใด	ซึ่งสรางขึน้ตั้งแตสมัยพระเจาโยเซฟที่	1
เป็นผูดําริในการสรางใหมีความหรูหรา	โออาเทียบเทากับพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศสเป็นพระองคแรกแต
พระราชวังเดิมไดรับความเสียหายจากการทําสงครามจึงไดมีการกอสรางและบูรณะขึน้มาใหม	ทําใหเวียนนามี
ความโดดเดนจนไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคการยูเนสโกในปี	ค.ศ.1996
จากน้ันนําทานชมความงามของอาคารสําคัญๆ	รอบถนนวงแหวน	อาทิ	อาคารรัฐสภา	โรงละครโอเปรา

ศาลาวาการนครเวียนนา	พระราชวังหลวง	ฯลฯ
จากน้ันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	พรอมทํารีฟันดภาษี

ชวงคํ่า
19.25	น.	ออกเดินทางจาก	กรุงเวียนนา	โดยสายการบินอี	วี	เอ	แอร	เทีย่วบินที	่BR	062	บินตรงกลับสู

ประเทศไทย

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	กอนจะขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม	อันเป็นที่ตั้ง
ขององคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป	ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบ
ใหมและเกา	ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป	ฐัสภาออสเตรียเป็น
อาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบนถนน	Ringstraße	สถาปนิก	Baron
Theophil	Hansen	ออกแบบอาคารหลังน้ีในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรีก
ดวยเสาตนใหญ	รูปป้ัน	และหองโถงตางๆ	ภายในอาคาร

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



เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

11.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน
จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืน
เงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย

หรือสิง่ของหามนําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย
หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไม
วาจํานวนทัง้หมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองให

กับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวทีพ่ํานักอยูในประเทศไทย
6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเป า	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย
ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามทีส่ายการบินกําหนด	รวม
ถึงไมรับผิดชอบกรณีเทีย่วบินลาชาหรือยกเลิกเทีย่วบิน
7.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
8.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
9.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
10.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
11.	หากชวงที่เดินทางเป็นชวงอีสเตอร,	คริสมาสตหรือปีใหม	ซึ่งเป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวน

ใหญ	ดังน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาท	ตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวร	โดย
เรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร	สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน	อี	วี	เอ	แอร	เสนทาง	กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ,	คาอาหารและเครื่องดื่ม,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปี

วงเงินคุมครอง	500,000	บาท	(กรมธรรพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษทัประกันฯ)
7.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	7	พ.ย.	2560	หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏ



และเงื่อนไขของสาย	การบิน

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเชงเกนและคาบริการดานเอกสาร	ชําระเพิม่ทานละ	2,700	บาท	(พรอมคา

ทัวรกอนเดินทาง)
4.	คาทิปพนักงานขับรถ	คาทิปไกดทองถิน่ในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเกาและหัวหนาทัวร	ชําระ

เพิม่ทานละ	1,800	บาท	(พรอมคาทัวรกอนเดินทาง)
5.	คาทิปพนักงานยกกระเปา	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง	หรือหากตองการ

การบริการยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมน้ันๆ	เรียกเก็บ
6.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
7.	คาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดคาดคิด	เชน	การปรับคาน้ํามัน,	คาธรรมเนียมวีซา	หรือคาบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซา	หรือ

อื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ
9.	คาน้ําดื่มระหวางทัวร	(ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร)
10.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
11.	คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศที่นอกเหนือ

จากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษทัฯ	จัดไวให	ทานสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได

เอกสารในการขอวีซา	(โดยยื่นขอวีซาทีส่ถานทูตเยอรมัน)	ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม	5-7	วันทําการ
ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน	จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพื่อ	ถายรูป	และสแกนน้ิวมือ	ที่สถานทูตหรือศูนยยื่น

วีซาของสถานทูตน้ันๆ	ตามวันและเวลานัดหมาย	ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา	และไมสามารถยืนยันไดหาก
ไมมีการทํานัดหมายไวกอน	(วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตน้ันๆ)
กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซา
ในวันยื่นวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน	แลวนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัดหมายยื่นและหากมี

คาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูปเพิ่มเติมใดๆ	ผูสมัครจะตองเป็นผูชําระคาใชจายน้ันๆ	ดวย
ตนเอง

***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยื่นวีซา***
1.	สถานทูตเยอรมันไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวีซา
2.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
3.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณาของสถานทูตงายยิ่งขึน้
หมายเหตุ	กรณีผูเดินทางทานใดมีการใชหนังสือเดินทางเดินทางระหวางกรุปยื่นวีซา	ผูเดินทางตองแจงใหทางบ
ริษทัฯ	ทราบ	ลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน

หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือน
-	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6
เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง	
-	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา	
-	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็น
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	
-	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับ
ผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ	
รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนหนา	(ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)	

-	ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา	
-	รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวกหรือ
-	เครื่องประดับบดบังหนาตา,	หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบิก๊อายส	**
สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน



-	กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ ากวา	20	ปี	
-	ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ	
-	หากเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว	ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานที่สมรสแลว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหยา	กรณีทานที่หยาแลว
หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง

-	กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียดการ
เขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน	เป็นตน	อายุของการออกหนังสือไมเกิน	1	เดือน	นับจากวันนัดยื่นวีซา
-	กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือ	องคกร	และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ	1	ชุด
อายุของการออกหนังสือไมเกิน	1	เดือน	นับจากวันนัดยื่นวีซา
-	กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	3	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ	
-	กรณีทานที่เป็นแมบาน	
•	หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
•	หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม
แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา	หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน	
-	กรณีทานที่วางงาน	ไมมีรายได	จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางดาน
การเงินของผูรับรอง	พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดิน
ทางพรอมแสดงความสัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด	(กรณีน้ีหากความสัมพันธไม
สามารถสืบได	หรือไมเป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)	
-	กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-	ใชหนังสือรับรองทางการศึกษา	จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน	เป็นภาษาอังกฤษ	(ฉบับจริง)	
หลักฐานการเงิน	

-	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี	ถายสําเนาทุกหนายอนหลัง	6	เดือน	และปรับสมุด
อัพเดทไมเกิน	15	วัน	พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี	หากมีการตอเลมใหแนบบัญชีเลมเกาพรอม
ถายสําเนาหนาชื่อบัญชีมาดวย
-	หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ ากวา	6
เดือนและปรับยอดใหลาสุด	ไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	แตหากใช	statement	แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความเป็นจริง
อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล	เป็นตน	
-	กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝากประจํา
เป็นตน
-	กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว	ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร	1	ฉบับ	และทําจดหมายรับรองคาใช
จายใหบุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพรอมระบุความสัมพันธเพื่อชี้แจงตอสถานทูตอีก	1	ฉบับดวย	โดยเฉพาะคู
สามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงิน
ในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร	1	ฉบับ	และทําจดหมายรับรองคาใชจาย
พรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย
***	สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***	ทัง้น้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่
จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา	
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)

-	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษา
อังกฤษแนบดวย	
-	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษา
อังกฤษแนบดวย	
-	หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริง



จากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็น
ผูดูแลบุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ	5-7	วันทําการ	ดังน้ันจึงขอความรวมมือในการจัด

เตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทั้งน้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการขอวีซา
***	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีไ่ดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้
***	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
***	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจง

สถานทูต	ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ
***	เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯทีไ่ดระบุไว
โดยทัง้หมด
**	กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรใหทราบลวงหนา

แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได
ทัน	ทานน้ันจะตองมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน	**
***	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยัง

ประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการ
ยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลัง
จากทัวรออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึงถึง
ประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ	2,700	บาท	//	คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร
ทานละ	1,800	บาท	ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง	**
***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม

ภายหลัง	***
***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	หรือสถานที่ใดที่ไมสามารถเขาชมไดดวยสาเหตุตางๆ	หรือสถานที่
ปิดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา	บริษทัฯ	ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ	ทดแทนให	ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชนของคณะเป็นสําคัญ
อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารทีเ่ป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา	25	ทาน	ไมมีราคาเด็ก	และจะตอง

ชําระมัดจํา	หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที
อัตราคาเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอัตราราคาพิเศษ	ดังน้ันหากมีการออกตัว๋โดยสารแลวไมสามารถขอรี

ฟันดหรือคืนเงินไดทุกกรณี
กรณีทานทีมี่ตัว๋ของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทางบริษทัทัวร	กรุณาแจง

ลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา	ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ	3	เตียงเดี่ยว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรืออาจจะตองแยกเป็น	1	หองคูและ	1
หองเดี่ยว	กรณีที่มา	3	ทาน
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม



4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี
อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	45	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินทั้งหมด
2.	หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา	20,000.-	บาท	และคาวีซาตาม

ที่สถานทูตเรียกเก็บ
3.	หากผูโดยสารทานใด	วีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา

มัดจํา	หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวร
ทั้งหมด


