


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	กรุง
บูดาเปสต	-	แมน้ําดานูบ

ที่พัก	โรงแรม
MERCURE
BUDA	หรือ
เทียบเทา

3 CASTLE	HILL	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	บราติสลาวา	-	ปอมชาวประมง	-
McArthurGlen	Designer	Outlet

4 กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	พระราชวังหลวง
(ปราก)	-	ยานชางทอง	-	สะพานชารล	-	ประตูเมืองเกา	-	ศาลาวาการเมือง
หลังเกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

เขาสูที่พัก
โรงแรม	DUO
หรือเทียบเทา

5 คารโลวีวารี	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	แมนําวัลตาวา	-	เชสกี้	ครุมลอฟ
เขาสูที่พัก
โรงแรม
MLYN	หรือ
เทียบเทา

6 มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน	-	เมืองฟุสเซน
เขาสูที่พัก
โรงแรม
EUROPARK
หรือเทียบเทา

7 เมืองโฮเฮนชวานเกา	-	ปราสาทโฮเฮนชวาน	สเกา	-	อินสบรูค	-	หลังคาทอง
คํา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน

เขาสูที่พัก
โรงแรม
INNSBRUCK
หรือเทียบเทา

8 ฮัลชตัทท	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-	พระรา
ชวังฮอฟเบิรก	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-	ถนนคารทเนอร	-
กรุงเวียนนา	-	สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

16	พ.ค.	61	-	24	พ.ค.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿8,900

4	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿8,900

14	มิ.ย.	61	-	22	มิ.ย.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿8,900

5	ก.ย.	61	-	13	ก.ย.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿8,900

10	ก.ย.	61	-	18	ก.ย.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿8,900

1	ต.ค.	61	-	9	ต.ค.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿8,900

16	ต.ค.	61	-	24	ต.ค.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿8,900

12	พ.ย.	61	-	20	พ.ย.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿8,900



คณะเดินทางวันที	่5	พ.ย.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	22.55น.	และถึงกรุงเวียนนา	เวลา
05.25น.	

เย็น	
19.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสายการบิ

นออสเตรียนแอรไลน	ประตู	4	แถว	G	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
22.45	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเวียนนา	โดยเทีย่วบินที	่OS	026

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา	
05.35	น.	ถึง	สนามบินเวทชาท	กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5

ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
นําเขา	ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮัปสเบิรก	ซึ่งมี

ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสราง	ชมความโออา
ของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง	ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสของฝรั่งเศส

บาย	
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของ	ประเทศฮังการี	(Hungary)	ซึ่งได

ชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี	อารยธรรม	รุงเรืองมานาน
กวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”	ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวย
ทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ

นําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบอันเลื่องชื่อ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง	600-800
ปีมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	ชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่
รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด

ทานจะไดชม	สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	โดยนาย	WILLIAM	TIERNEY
CLARK	วิศวกรชาวอังกฤษ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน



เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ซุปกูลาซหมู)

	ที่พัก	โรงแรม	MERCURE	BUDA	หรือเทียบเทา

เชา	
นําทาน	ชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ซึ่งเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา	ถายรูปดานนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณฃ
ชมบริเวณ	รอบนอกโบสถแมทเธียส	(Matthias	Church)	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริย

มาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียส	ซึ่งเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก	และยัง
เป็นกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย
ปอมชาวประมง	(Fisherman’s	Bastion)	จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ํา

ดานูบไดอยางดีปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแต	ค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
นําทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ	เพื่อนําทานสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	in	Parndorf



บาย	
ไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BALLY,	HUGO	BOSS,	BENETTON,

BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,	CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีก
มากมาย

เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันน้ัน	ทางบริษทัขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโล
วัค	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ	สโลวัค	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนสาธารณ
รัฐเช็ก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,
BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆ
อีกมากมาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เชา	
นําคณะเดินทางสู	กรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสาธารณ

รัฐเชคโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ

บาย	
นําเขาชมปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ใน

สมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918
ชมมหาวิหาร	เซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่

14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจา
แมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน	(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม)
ชมพระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของเจา

ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
เดินชมยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก	วางจําหนายอยูมากมาย
นําทานเดินเลนบนสะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิคที่สราง

ขึน้ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราว
สะพานกวา	30	องค

นําทานเดินสู	ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมืองหลังเกา
(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร	(Astronomical	Clock)	ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง	ใหเวลาทานอิสระเดินเลน	และชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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



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

เป็นพระราชวังในเมืองปราก	ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต	ศตวรรษที่	12	ที่มี
การออกแบบแนวกอธิคและเรเนซองค

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

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

ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมือง
หลังเกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338หาซื้องานศิลปะจาก
ศิลปินอิสระ	แลวเชิญทานชอปป้ิงเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลที่มีชื่อเสียงของ
สาธารณะรัฐเชค

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	เขาสูที่พัก	โรงแรม	DUO	หรือเทียบเทา

เชา	
นําเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองคารโลวี	วารี	(Karlovy	vary)	ที่ไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของ

สาธารณรัฐเช็คเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเป็นศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ
นําเดินชม	เมืองคารโลวี	วารี	ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพตามความ

เชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ	เชิญทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ	เป็นแกว	พอรซเลนที่มีปากยื่น
ออกมาเหมือนกาน้ํา

บาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองมรดกโลกเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํา

งามแหงโบฮีเมีย	เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน	ค.ศ.1992	(World
Heritage)	เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของ	แมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลาง
กวา	300	ปี	หลังไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก

นําชม	ปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	จากบริเวณรอบนอก	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250	ถือเป็นปราสาทที่
ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
วอลตาวา	(Valtawa	River)	ตรงบริเวณคุงน้ํา	ฝ่ังตรงขามเป็น	ยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และ
โบสถเกากลางเมือง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

	เขาสูที่พัก	โรงแรม	MLYN	หรือเทียบเทา

เชา	
เดินทางสู	เมืองมิวนิค	(Munich)	อยูทางใตของประเทศเยอรมนี	และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	ยังเป็น

เมืองที่ใหญเป็นอันดับสามของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)	และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป
ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป

บาย	
นําชม	จัตุรัสมาเรียน	พลาสท	(Marienplatz)	ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิ

วนิค	บริเวณน้ีเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึน้ในชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่	19	ใชเวลาสรางถึง	42	ปี	มีหอระฆังสูง	85	เมตร	ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตา
ไขลานที่จะออกมาเตนรํา	เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา	11.00	น.	และ	17.00	น.	ในชวงฤดูรอน	อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากน้ันเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	(Fussen)	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของ
กษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เป็นเมืองสุดทายบน
ถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน	และไดใชเมืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถายสินคา	และ
ซื้อขายเกลือมาแตโบราณ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

	เขาสูที่พัก	โรงแรม	EUROPARK	หรือเทียบเทา

เชา	
นําทานสู	เมืองโฮเฮนชวานเกา	(Hohenschwangau)	เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ

เยอรมนีและออสเตรีย	เพื่อนําทานเขาชมปราปราสาทโฮเฮนชวานเกา	ปราสาทพระราชวังฤดูรอนแหงบาวาเรีย
เยอรมัน

ปราสาทโฮเฮนชวาน	เกาตั้งอยูใกลกับทางขึน้ปราสาท	Neuschwanstein	ใกลๆ	ทะเลสาบ	Alpsee	เป็น
ปราสาทที่พระเจาลุดวิกที่	2	แหงบาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระเยาว

เขาชมความสวยงามของ	ปราสาทนอยชวานสไตน	(Neuschwanstein	Castle)	นําชมตนแบบของ
ปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด	ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน	ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทใน
เทพนิยาย	ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจาลุดวิคที่	2	หรือ	เจาชายหงสขาว	ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ	ที่ได
รับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด	วากเนอร	ซึ่งเป็นนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง

บาย	
ออกเดินทางตอสู	เมืองอินสบรูค	(Innsbruck)	เป็นเมืองหลวงของแควน	ทีโรล	เป็นเมืองเอกดานการทอง

เที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิน	ซึ่งคําวาอินสบรูคน้ัน	แปลวา	สะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะ
แคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป
ชมหลังคาทองคํา(Golden	Roof)	เป็นสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค	ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา	สรางขึน้

โดยจักรพรรดิ	Friedrich	ที่	4	ในชวงตนศตวรรษที่	15	สําหรับเป็นที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

ตั้งอยูที่หมูบานชวานเกาใกลเมืองฟึสเส็นทางตอนใตของแควนบาวาเรียใน
ประเทศเยอรมนี	เป็นปราสาทที่พระเจาลุดวิกที่	2	แหงบาวาเรียประทับเมื่อยัง
ทรงพระเยาว	ตัวปราสาทสรางบนซากปราสาทชวานสไตนเดิมซึ่งกลาวถึง
เป็นครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่	12	ปราสาทเดิมสรางโดยครอบครัวของอัศวิน
หลังจากการยุบเลิกระบบอัศวินในคริสตศตวรรษที่	16	ตัวปราสาทก็
เสื่อมโทรมลงจนเหลือแตซากเมื่อตนคริสตศตวรรษที่	19

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน)

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอิน	อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ	ๆ	ๆ
แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก	ซึ่งเป็นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับ
ดวยกระเบื้องทองแดงเครือบทอง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

	เขาสูที่พัก	โรงแรม	INNSBRUCK	หรือเทียบเทา

เชา	
ออกเดินทางสู	ฮัลสตัท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ

โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน



Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง

บาย	
นําเดินทาง	สูกรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขา

สูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย
ชมถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)	ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก
ผานชมโรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวาง

สงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955,
ผานพระราชวังฮอฟเบิรก	(Hofburg	Palace)	ซึ่งเป็นกลุมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก

มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13	จนถึงตนคริสตศตวรรษที่	20
นําชม	บริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา	ซึ่งพระ

เจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปีค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
จากน้ัน	เชิญชอปป้ิงสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	หรือสินคานานาชนิด	อาทิเชน	Louis	Vitton,Gucci,	ราน

นาฬิกา	Bucherer	,สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย	เชน	Zara	,H&M	ฯ9ฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ชอคโกแลต
โมสารท	หรือแวะชิมของหวานทีร่าน	THE	DEMEL	รานเบเกอรรี่ในยานถนนคารนทเนอร	(Karntnerstrabe)
ใจกลางกรุงเวียนนา

นําเดินทางสู	สนามบินชเวทชาท	กรุงเวียนนา	เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)	และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

คํ่า	
22.20	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่OS	025

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ



คํ่า	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
คณะเดินทางวันที่	5	พ.ย.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	22.55น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา	15.20น.

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

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

บาย	
14.20	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง	
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
7.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน
8.วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
9.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
10.หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้
11.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ

ยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
12.หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานัน้

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับทาง
บริษทัได	**



-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด	ถึง	85	ปี

**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา
หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ
3,000	บาท)

6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น,	พนักงานขับรถ	(14	ยูโร)

7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	3	=	27	ยูโร	)

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา

1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ
พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

1.ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย



การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Longleg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(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

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท	

3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท

4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา
แลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือ
คาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน	

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวรทั้งหมด			

9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


