
#7825 ทัวรยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน ยอดเขาซุก
สปตเซ ปราสาทนอยชวานสไตน บิน TG
ทัวรยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย มิวนิค โฮเฮนชวานเกา อินนสบรูค เบิรชเทชกา
รเดน ทะเลสาบโคนิกซี ซาลสเบิรก ฮอลสตัท เวียนนา จัตุรัสมาเรียน ยอดเขาซุก
สปตเซ พระราชวังนอยชวานสไตน เคมปเทน โคนิกซ่ี พระราชวังเชรินนบรุนน
พารนดอรฟ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค - มหานครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ยอดเขาซุกสปิตเซ -
กระเชายอดเขาซุกสปิตเซ - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน - เมืองเคมพ
เทิน

  

My
Parkhotel
Kempten
หรือระดับ
เทียบเทา

3 เมืองอินสบรูค - หลังคาทองคํา - เบิรชเทสกาเดน - ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบ
กษัตริย   

Arena City
Hotel หรือ
ระดับเทียบเทา

4 เมืองชาลสบวรก - มหาวิหารแหงซาลสบวรก - ถนนเกไทรเดร / GETREIDE GASSE /
ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ - บานเกิดโมสารท - ฮัลชตัทท - ซี สตราซ - กรุงเวียนนา   

Novum
Hotel
Kavalier
Wien หรือ
ระดับเทียบเทา

5 กรุงเวียนนา - โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิรก - พระราชวังเบลวาแดร
- พระราชวังเชินบรุนน - McArthurGlen Designer Outlet   

Novum
Hotel
Kavalier
Wien หรือ
ระดับเทียบเทา

6 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา    -

7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ธ.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61 ฿48,900 ฿44,900 ฿44,900 ฿5,900



วันท่ี 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

วันท่ี 2 สนามบินนครมิวนิค - มหานครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ยอด
เขาซุกสปตเซ - กระเชายอดเขาซุกสปตเซ - เมืองโฮเฮนชวานเกา
- ปราสาทนอยชวานสไตน - เมือง Kempten

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขาระหวาง
หมายเลข 2-3 เคานเตอรสายการบินไทย เคานเตอรเช็คกรุป D

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.20 น. นําทานออกเดินทางบินตรงสู กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-924

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน นําทานผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู ตัวเมืองมิวนิค นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย ตัง้อยูทางตอนใตของประเทศเยอรมนีริมฝ่ังแมน้ํา
อิซาร เป็นศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ และมีอารตแกลเลอรี่ดีท่ีสุดดวย

นําทานชมนครมิวนิค ซ่ึงมหานครแหงน้ี กอตัง้ในคศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย เต็มไปดวยอาคารเกาแกสวยงามจากยุค
สมัยอันรุงเรือง ไมวาแบบเรอเนซองสคลาสสิคหรือแบบสมัยใหม และเป็นแหลงรวมหางสรรพสินคาอันทันสมัยมากมาย

นําทานสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิค ซ่ึงมีสิ่งท่ีนาชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ัน
พระแมมารีทองคําบนเสาสูง ศาลาวาการเมืองใหม ท่ีมีจุดเดนอยูท่ีหอนาฬิกาท่ีเรียกวา Glockenspiel มีระฆังและตุกตาซ่ึงจะ
ออกมาเตนระบํา ใหชมกันในเวลา 11 โมงเชาในหนาหนาว และเพ่ิมรอบ 5 โมงเย็นอีกหน่ึงรอบในหนารอน และมีโบสถแมพระ
ท่ีงดงามท่ีมีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคูเป็นสัญลักษณ อีกทัง้บริเวณยานน้ียังมีรานจําหนายสินคาแบรนดเนมชื่อดังเรียงรายอยู
มากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองอิปซ่ี Eibsee (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองทองเท่ียวเล็กๆ ตัง้อยูใกลกับเขาซุกสปิต
เซยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี

นําทานขึน้กระเชาท่ีสถานอิปซ่ี สูสถานีซุกสปิตเซ เพ่ือนําทานขึน้สู ยอดเขาซุกสปิตเซ ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน ใหทาน
ชื่นชมทัศนียภาพท่ีสวยงามตลอดสองขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร

่



นําทานไตระดับสูระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลปและบน
ยอดเขาซุกสปิตเซน้ันเป็นอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย

สมควรแกเวลานําทานลงจากเขา จากน้ันนําทานเดินทางไป เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองท่ีตัง้อยูในเขต
แควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเกามาตัง้แตครัง้จักรวรรดิโรมัน และเป็น
ท่ีตัง้ของปราสาทของกษัตริยบาวาเรียและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)

นําทานเขาชม “ปราสาทนอยชวานสไตน” ซ่ึงอยูบนเนินเขาสูงท่ีสรางจากบัญชาของกษัตริยลุดวิคท่ี 2 ท่ีตองการสราง
ปราสาทตามเทพนิยายของริชารด วากเนอร ศิลปินคนโปรดของพระองค นําทานชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดท่ีถายรูปกับ
ปราสาทน้ีไดดีท่ีสุด ด่ังรูปโปสเตอร โปสการดตางๆ ซ่ึงความงามน้ียังทําใหปราสาทแหงน้ีเป็นปราสาทตนแบบท่ีวอลทดีสนียไดนํา
มาสรางเป็นปราสาทในภาพยนตรการตูนและเป็นสัญลักษณของบริษัทดิสนียดวย (การเดินทางไปสูปราสาทบริการดวยรถชัทเทิ้
ลบัส หากรถปิดใหบริการดวยกรณีใดๆ จะตองใชการเดินเทาแทน หรือน่ังรถมาซ่ึงบริการรถมาไมรวมอยูในคาบริการ หาก
โดยสารขึน้ลงชําระเพ่ิมทานละประมาณ 10 ยูโร)

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเคมปเทน Kempten เมืองใหญท่ีสุดในภูมิภาคอัลลกอยแหงแควนบาวาเรีย เชื่อวาเดิมเป็นท่ี
ตัง้รกรากของชาวเคลต กอนท่ีภายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เรียกไดวาเมืองเคมปเทนเป็นชุมชนเมืองท่ีมีความเกาแก
ท่ีสุดในเยอรมัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก My Parkhotel Kempten หรือระดับเทียบเทา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีโรงแรม จากน้ันใหทานพักผอนตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค

มหานครมิวนิค

จัตุรัสมาเรียน

 เชา  รับประทานอาหารเชา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ ทาอากาศยานแหง
น้ีตัง้อยูท่ีมิวนิก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิกเป็นทาอากาศท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิรต และเป็นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม เป็นศูนยกลาง
การจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ มาเรียนพลาตซ มีสิ่งท่ีนาชมมากมาย อาทิ
Mariensaule รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการเมืองใหม ท่ีมีจุดเดนอยูตรง
ท่ี หอระฆัง Glockenspiel ท่ีมีตุกตาออกมาเตนระบํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 อินสบรูค - หลังคาทองคํา - เบิรชเทสกาเดน - ทะเลสาบเคอ
หนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย

ยอดเขาซุกสปตเซ

กระเชายอดเขาซุกสปตเซ

เมืองโฮเฮนชวานเกา

ปราสาทนอยชวานสไตน

เมืองเคมพเทิน

เป็นยอดเขาท่ีสูง ท่ีสุดในเยอรมนี ดวยความสูง 2,962 เมตร ตัง้อยูบนเทือกเขาแอลป ใน
วันท่ีอากาศดีสามารถเห็นยอดเขาตาง ๆ ในเทือกเขาแอลปไดชัดเจน และยอดเขามากกวา
400 ยอด เห็นวิวไดถึง 4 ประเทศคือออสเตรีย สวิสเซอรแลนด อิตาลีและเยอรมนี ถือวา
เป็นศูนยกลางอันดับหน่ึงของการเลนกีฬาฤดูหนาวของเยอรมัน โดยเฉพาะการเลนสกี

กระเชาตอไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับ
น้ําทะเล ในแตละปีจะมีนักทองเทียวมาท่ีน่ี ราว 500,000 คน

เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

นับเป็นปราสาทท่ีโดงดังท่ีสุดในโลก ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอดเขา ท่ีราย
ลอมดวยภูมิทัศนท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดานลาง จุดประสงคของการ
สรางปราสาทน้ีเพ่ือใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบดาน

เมืองใหญท่ีสุดในภูมิภาคของแควนบา วาเรีย เชื่อกันวาเป็นท่ีตัง้รกรากของชาวเคลต กอน
ท่ีภายหลังจะถูกปกครองโดย ชาวโรมัน ปัจจุบันเป็นชุมชนท่ีเกาท่ีสุดในเยอรมัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 My Parkhotel Kempten หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

่



รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองอินนสบรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมือง
หลวงแหงรัฐทิโรล เป็นภาษาเยอรมันท่ีแปลวาสะพานขามแมน้ําอินน ตัง้อยูทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย บนท่ีราบลุม
แมน้ําอินน กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป เมืองอินนสบรูคแหนงน้ีมีชื่อเสียงในดานการเป็นศูนยกลางของกีฬาฤดูหนาว เคย
เป็นเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง้

ใหทานเดินชมเมืองอินนสบรูค ดินแดนแหงขุนเขา เมืองท่ีมีทิวทัศนอันงดงาม ผสมผสานแหลงเพาะปลูกและท่ีเลนสกีท่ีดี
ท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงปัจจุบันทํารายไดสูงสุดใหกับประเทศ นําทานชมเขตเมืองเกา ท่ีมีตําหนักหลังคาทองคํา ท่ีมีอายุรวม 450 ปี เป็น
สัญลักษณท่ีสําคัญ ซ่ึงเป็นมุขหลังคาหนาตางของตัวอาคารท่ีย่ืนออกมา สรางขึน้ในสไตลโกธิคตอนปลาย หลังคาทองคําน้ีถูก
สรางเพ่ิมเติมใหกับพระราชวังใหมนอยเออร ฮอฟ ในการฉลองการหมัน้ระหวางพระเจาแม็กซิมิเล่ียนท่ี และพระนางมาเรีย เบียน
กา สฟอรซาบุตรสาวของดยุคแหงมิลาน หนามุขแหงน้ีประดับประดาดวยแผนไมสี่เหล่ียมผืนผา ชุบทองแดงจํานวน 3,450 แผน
เป็นเฉลียงหนามุขท่ีมีไวสําหรับดูการแขงขันหรือละครท่ีจัตุรัสเบื้องลางลงไป

ใหทานมีเวลาเลือกซ้ือสินคาคริสตัลจากสวาลอฟสกี ้ไมวาจะเป็นสรอยคอ ตางหู กําไล หรือเครื่องประดับอ่ืนๆ เป็นตน ลวน
ไดรับการออกแบบและจัดแสดงอยางนารักและสวยงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองเบิรชเทชการเดน Berchtesgaden ตัง้อยูในเขตประเทศเยอรมัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่โมง) เมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเสนทางทองเท่ียวของประเทศเยอรมันหรือเสนทาง The Alpine Road
และในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีรํ่ารวยดวยเหมืองเกลือ ซ่ึงเริ่มทําการมาตัง้แตปี ค.ศ.1517 ปัจจุบันกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอด
นิยม

ใหทานชมเมืองเล็กๆ นารักท่ีถูกโอบลอมโดยเทือกเขาแอลป โดดเดนดวยทัศนียภาพของธรรมชาติท่ีงดงามอีกทัง้เป็นเมืองท่ี
ฮิตเลอรไดสราง “รังนกอินทรี” อันโดงดังในชวงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร และเครื่องปองกันหลงเหลือใหชมอยู
อิสระใหทานเดินเลนยานใจกลางเมืองท่ีเต็มไปดวยศิลปะการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบโคนิกซี ท่ีไดรับการขนานนามวาเป็นทะเลสาบกษัตริย ซ่ึงเป็นทะเลสาบในหุบเขา อยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย

นําทานลองเรือชมความงดงามของทัศนียภาพรอบทะเลสาบ Konigsee Lake ท่ีสวยงามจนไดรับการยกยองใหเป็นมรดก
โลก อีกทัง้อีกทัง้ยังเป็นทะเลสาบท่ีถือวาลึกท่ีสุด น้ําใสท่ีสุด และสะอาดท่ีสุดในเยอรมนี จึงอนุญาตใหเฉพาะเรือพาย และเรือท่ี
ใชไฟฟาเทาน้ันท่ีสามารถแลนไปมาในทะเลสาบได

สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเขตประเทศออสเตรียอีกครัง้ท่ี เมืองซาลสเบิรก Salzburg เมืองแหงศิลปินเพลง ซ่ึง
เป็นสถานท่ีของเด็กอัจฉริยะโมสารตท่ีเพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ท่ีผานมา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก Arena City Hotel หรือระดับเทียบเทา

เมืองอินสบรูค

หลังคาทองคํา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอิน
อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะเป็นท่ีราบแคบ ๆ ๆแทรกตัวอยูระหวาง
เทือกเขาแอลป

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก ซ่ึงเป็นอาคารท่ีหลังคาของระเบียงถูกประดับดวย
กระเบื้องทองแดงเครือบทอง



วันท่ี 4 เมืองชาลสบวรก - มหาวิหารแหงซาลสบวรก - ถนนเกไทรเดร /
GETREIDE GASSE / ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ - บานเกิด
โมสารท - ฮัลชตัทท - ซี สตราซ - กรุงเวียนนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เบิรชเทสกาเดน

ทะเลสาบเคอหนิกเซ หรือ ทะเลสาบกษัตริย

 บาย

เป็นเมืองรีสอรทขนาดเล็กท่ีตัง้อยูในหุบเขาอันสวยงามของอุทยานแหงชาติเบิรชเทสกา
เดน โดยตัวเมืองน้ันตัง้อยูในภูมิภาคเบิรชเทสกาเดนเนอร แลนด ท่ีระดับความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล ประมาณ 670 เมตร โดยในอดีตเป็นหน่ึงในเสนทางการคาท่ีสําคัญของ
ภูมิภาค

เป็นทะเลสาบในหุบเขา อยูทางตะวันออกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย เยอรมนี ใกล
ชายแดนประเทศ ออสเตรีย ทะเลสาบเคอหนิกเซ แปลตรงตัววา King's Lake น้ําใน
ทะเลสาบแหงน้ี ถือวาเป็นน้ําทะเลสาบท่ีใสท่ีสุด และ สะอาดท่ีสุดในเยอรมนี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Arena City Hotel หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานชม เมืองซาลสเบิรก Salzburg เมืองท่ีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงศิลปินเพลง และยังเป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตรระดับ
โลกอยาง The Sound of Music ท่ีโดงดัง รวมถึงยังเป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกดวย

นําทานเดินขามแมน้ําซาลสอัคชเพ่ือเดินเลนชมเมืองเกาของซาลสเบิรก สูจัตุรัสกลางเมืองเพ่ือถายรูปคูกับอนุเสาวรียโมสารต

ชมมหาวิหารใหญกลางเมืองหรือ มหาวิหารแหงเมืองซาลสเบิรก สรางขึน้ตัง้แตสมัยเรอเนอซองสตอนปลายตอบาร็อคตอน
ตน ถือเป็นโบสถบาร็อคยุคแรก โดยสรางขึน้ใหมเพ่ือแทนโบสถหลังเดิมท่ีถูกไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถูกระเบิดสมัย
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ถลมเสียหาย แตตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม

เดินเลนบน ถนนเกไตรเด ท่ีมีบานเรือนเรียงราย ซ่ึงถูกสรางขึน้ชวงในศตวรรษท่ี 15-18 ลักษณะเดนคือมีลานบานท่ีมี
หลังคาสวยงาม ปายเหล็กท่ีบงบอกชื่อรานคาหรือบานเรือนท่ีทําดวยมือและกรอบหนาตางท่ีเป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็น
ยานชอปป้ิงท่ีมีรานคาแบรนดเนมมากมายและเป็นท่ีตัง้ของบานเกิดของโมสารต ท่ีเพ่ิงฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตัง้อยู
บนถนนเสนน้ีดวย โดยบานหลังน้ีจึงถูกดัดแปลงใหเป็นพิพิธภัณฑในเวลาตอมา ซ่ึงบานหลังน้ีไดรับการออกแบบโดย Robert
Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบใหเหมือนกับตอนท่ีโมสารทยังมีชีวิตอยู ใหทานถายรูปเป็นท่ีระลึก (เทศบาล
เมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํานักทองเท่ียวเขาในเขตบริเวณเมืองเกา)

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ มี
อากาศท่ีแสนบริสุทธิแ์ละสวยงามริมทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของเมืองน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดก
โลกจากองคการยูเนสโก และยังมีทิวทัศนท่ีสวยงามเป็นท่ีหลงใหลของนักเดินทางมากมาย

นําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร
อีกดานมีรานขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพ้ืนบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนท่ีเกาแกไมขาดสาย บางอยู
ระดับพ้ืนดิน บางอยูบนหนาผาลดหล่ันกันเป็นชัน้ๆ และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสัน
สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอม ประดับดวยน้ําพุกลางลาน และ
อาคารบานเรือนท่ีสวยงาม อิสระใหทานไดพักผอนน่ังจิบกาแฟ หรือเดินเท่ียวชมเมือง



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมืองท่ีมีความโรแมนติกมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
ยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ ท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูท่ัวเมือง
เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญท่ีสุดในประเทศออสเตรีย มีแมน้ําสายสําคัญของยุโรปคือแมน้ําดานูบไหลผาน เวียนนาจึงเป็นทัง้
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสําคัญในระดับนานาชาติ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองอ่ิมอรอยกับเมนูซ่ีโครงหมูซอสกระเทียมและซอสบารบีคิวพรอมเครื่องด่ืมไวนหรือ
เบียรหรือซอฟดริง๊

จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเทียบเทา

เมืองชาลสบวรก

มหาวิหารแหงซาลสบวรก

ถนนเกไทรเดร / GETREIDE GASSE / ถนนเกท…

บานเกิดโมสารท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบารอค เป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป เป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรีย ของเยอ
รมณี เรียกวา ระยะทางแคปาหินถึง ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

สรางในสมัยเรอเนซองสตอนปลายตอบาโรคตอนตน ถือเป็นโบสถบาโรคยุคแรกสุดเลยที
เดียว สรางขึน้ใหมเพ่ือแทนโบสถหลังเดิมท่ีถูกไฟไหมใหญจนเกินซอมแซม มหาวิหารหลัง
น้ีถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ถลมเสียหาย แตตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดัง
เดิม ดานหนาสรางดวยหินออนซาลสบวรก ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

ถนนการคาชื่อดังท่ีสุดของซาลซบูรกแหงน้ี เป็นท่ีรูจักดวยอาคารบานเรือนหนาแคบจาก
สมัยกลาง รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท ถนนชอปป้ิง เป็นยานการคาสําคัญของ
เมืองมาตัง้แตยุคกลาง ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของนักทองเท่ียว จุดเดนของรานคาบน
ถนนเสนน้ีคือปายเหล็กท่ีแสดงสัญลักษณของรานท่ีแขวนไวเหนือทางเขา แตละรานจะมี
รูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ ซ่ึงปัจจุบันเปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ เพ่ือใหความรู
กับผูท่ีสนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทัง้สัมผัสรูปป้ันโมสารทแบบใกลชิด



วันท่ี 5 กรุงเวียนนา - โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟ
เบิรก - พระราชวังเบลวาแดร - พระราชวังเชินบรุนน -
McArthurGlen Designer Outlet

 หมายเหตุ เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํานักทองเท่ียวเขาในเขตบริเวณเมืองเกา

ฮัลชตัทท

ซี สตราซ

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

ถนนเลียบทะเลสาบระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปิน
พ้ืนบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนท่ีเกาแกไมขาดสาย บางอยู
ระดับพ้ืนดิน บางอยูบนหนาผาลดหล่ันกันเป็นชัน้ๆ และบานแตละหลังลวนประดับประดา
ดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ทานจะไดชมจัตุรัส
ประจําเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอม ประดับดวยน้ําพุกลางลาน และอาคารบานเรือนท่ี
สวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กรุงเวียนนา บาย

เวียนนา เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรีย
ดวย เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางทัง้เศรษฐกิจและการ
ปกครอง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูซ่ีโครงหมูซอสกระเทียมและซอสบารบีคิว

 Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

นําทานผานชม นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย หน่ึงในเมืองท่ีมีความโรแมนติกมากท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ ท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูท่ัวเมือง
เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญท่ีสุดในประเทศออสเตรีย มีแมน้ําสายสําคัญของยุโรปคือแมน้ําดานูบไหลผาน เวียนนาจึงเป็นทัง้
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสําคัญในระดับนานาชาติ

ชมเมืองเวียนนาและมีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงาม อันเป็นท่ีตัง้ของหนวยงานขององคการสหประชาชาติหลายแหง
อาทิเชน United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting
Countries (OPEC) และยังเป็นท่ีตัง้ของสํานักงานสหประชาชาติท่ีสามของโลกอีกดวย และอาคารสวยงามสถาปัตยกรรมเกา
แกอันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปราท่ีสรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิรก กลุมอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับ
ของราชสํานักฮัปสบูรกมาตัง้แตคริสตศตวรรษท่ี13-20, ตึกรัฐสภา ซ่ึงสรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวา



แดร, สวนสเตราสและโบสถเซนตสตีเฟน เป็นตน อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก, พระราชวังเบลวาแดร หรือศาลาวาการเมืองของ
กรุงเวียนนา เป็นตน

จากน้ันนําทานเขาชมความนําทานเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชรินนบรุนน Schonbrunn Palace พระราชวังฤดู
รอนแหงราชวงศฮับสเบิรกท่ีมีความสวยงามและย่ิงใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ท่ีมีการตกแตงหองดวยศิลปะในหลายรูป
แบบทัง้บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกตจากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ ประดับอยูอยางวิจิตรงดงาม
รวมทัง้สวนภายในพระราชวังท่ีสวยงามไมแพท่ีใด และท่ีน่ีมีความโดดเดนจนไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคการยู
เนสโกในปี ค.ศ.1996

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

ใหทานเดินเลนถายรูปบริเวณถนนโจฮันสเตราท ถนนคนเดินแหลงชอปป้ิงของชาวเวียนนา (ปิดวันอาทิตย)

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพารนดอรฟ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

อิสระใหทานชอปป้ิง แม็คอาเธอรเกลนดีไซเนอรเอาทเล็ต McArthur Glen Designer Outlet เอาทเล็ตแหงแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเป็นแหลงชอปป้ิงใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือก
มากมายอาทิ เชน รองเทา เสื้อผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมายหลากหลายแบรนด (เอาทเล็ท ปิด
ทุกวันอาทิตย)

** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาใหทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย **

ค่ํา

สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางกลับสูกรุงเวียนนา

นําทานเขาสูท่ีพัก Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเทียบเทา

กรุงเวียนนา

โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา

พระราชวังฮอฟเบิรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรีย
ดวย เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางทัง้เศรษฐกิจและการ
ปกครอง

โรงละครโอเปรา ท่ีสรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเปิดใหมอีกครัง้ในปีค.ศ.1955

พระราชวังอันย่ิงใหญ ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคยใชเป็นสถานท่ีพักของ
ราชวงศตางๆมากอนซ่ึงสรางมาตัง้แตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็นท่ีพักของผูมีอิทธิพล
ตางๆมากมายในออสเตรียมากอน



วันท่ี 6 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

 หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาใหทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พระราชวังเบลวาแดร

พระราชวังเชินบรุนน

พระราชวังท่ีตัง้อยูบนลาดเชิงเขา สรางขึน้ตามศิลปะบาร็อก เพ่ือใชเป็นพระราชวังฤดูรอน
ของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทัพแหงราชวงศแฮบสบวรก ท่ีทําสงครามจนไดรับ
ชัยชนะพวกเติรกท่ีเขามารุกราน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑจัดแสดงภาพเขียน ออสเตรียน
แกลเลอรี (Austrian Gallery) ซ่ึงถือวาเป็นพิพิธภัณฑภาพเขียนท่ีสําคัญท่ีสุดแหง หน่ึง
ของโลก จัดแสดงผลงานภาพเขียนของศิลปินดังๆ หลายทานรวมทัง้ศิลปินชาวออสเตรียน
กุสตาฟ คลิมท

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา” แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจาก
ฝรัง่เศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี1996

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

McArthurGlen Designer Outlet บาย

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

 คํ่า  Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารท่ีโรงแรม

สมควรแกเวลาใหทานเช็คเอาทจากท่ีพัก และนําทานเดินทางสูสนามบินพรอมทําคืนภาษี

บาย

14.35 น. นําทานออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-937

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา
เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา และประเทศออสเตรีย ซ่ึงในตอนแรกน้ันถูกสราง
ขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

 กิจกรรม เชา

05.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ..

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในตางประเทศ  เหตุการณ

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ

กรณีท่ีมีการเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศท่ีผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตางๆ เกิดขึน้และมีเหตุ
ทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศท่ีบริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและชดเชยคาเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณจลาจลตางๆ และอ่ืนๆ ท่ีมีเหตุทําใหไมสามารถ
เดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทัง้หมดหรือบางสวน

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ
ในวงเงินตามท่ีสายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเท่ียวบิน

ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึน้
อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน

ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

กรณีท่ีทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

การจัดโปรแกรมทัวร เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขา
ชมน้ันๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปิดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผาน
ระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาท่ี
ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แตหากมีการลาชา หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เป็นผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว 

หากชวงท่ีเดินทางเป็นชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปีใหม ซ่ึงเป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปิดเป็นสวนใหญ ดังน้ันขอให
พิจารณากอนการจองทัวร 
 

การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก

การจองทัวร

สวนท่ีเหลือจะขอเก็บทัง้หมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจํา
ทัง้หมด

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ,  คาอาหารและเครื่องด่ืม, คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซ่ึงเด็กอายุตํ่ากวา 1 ปี และผูใหญอายุเกิน 75 ปี วงเงินคุมครอง
500,000 บาท (กรมธรรพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)

้ ้ ่ ่ ่



คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 9 มี.ค. 2561
หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน  

อัตรานี้ไมรวม:
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)

คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนและคาบริการดานการนัดหมายและเอกสาร ทานละ 3,300 บาท โดยชําระพรอมคาทัวรสวนท่ีเหลือกอน
คณะออกเดินทาง

คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่นในเขตพระราชวังและเขตเมืองเกาและทิปหัวหนาทัวรท่ีเดินทางไป-กลับพรอมคณะ
ทานละ 1,800 บาท โดยชําระพรอมคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนคณะออกเดินทาง

คาทิปพนักงานยกกระเปาทุกแหง ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง หรือหากตองการการบริการยก
กระเปาจะตองชําระคาทิปตามท่ีโรงแรมน้ันๆ เรียกเก็บ

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองคาโทรศัพท คาซักรีดฯลฯ

คาอาหารหรือเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวกับวีซา หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ

คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร)

คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว

คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศท่ีนอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุท่ี
ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซ้ือประกันเพ่ิมเติมได 
 

วีซา
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาท่ีสถานทูตออสเตรีย)      
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
- ผูย่ืนคํารองตองแสดงตัวและสแกนน้ิวมือ ณ วันนัดหมายย่ืนคํารองท่ีศูนยย่ืน 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศูนยย่ืน 
- รูปถายหากไมไดมาตรฐาน ตองทําการถายใหมท่ีศูนยย่ืน โดยผูย่ืนคํารองตองชําระเงินคาถายรูปดวยตนเอง 
- การถายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย่ืนคํารองชําระเงินดวยตนเอง 
- ผูย่ืนคํารอง กรุณาสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบันท่ีสุด พรอมกรอกขอมูลเบื้องตนสําหรับเพ่ือใชในการทํานัดหมาย
กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง พรอมเบอรโทร.ท่ีสามารถติดตอได ไมควรใชเบอรโทร.ผูแทน ยกเวน ผูย่ืนคํารองสูงอายุมากๆ
หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารตนฉบับท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท/กิจการรานคา, สําเนาทะเบียนบาน (กรณีเด็ก), สําเนาสูติบัตร
(กรณีผูท่ีอายุตํ่ากวา 20 ปี), สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาทะเบียนหยา, สําเนาใบเปล่ียนชื่อ, สําเนาใบเปล่ียนนามสกุล จะตองถูก
แปลเป็นภาษาอังกฤษ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะบริการทาน ยกเวน สําเนาหนังสือสัญญาซ้ือขาย/สัญญากู/สัญญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุ
เจาะจง กรุณาใชบริการศูนยการแปลภาษาอังกฤษ เพ่ือหลีกเล่ียงความผิดพลาดในดานงานแปล คาใชจายผูย่ืนคํารองจะตองชําระดวย
ตนเอง

หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน 

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะ
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมท่ีกองหนังสือเดินทาง  
- หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
- หากทานเปล่ียนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิง
ในการย่ืนคํารองขอวีซา  
- ทานท่ีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ 

รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา (ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)  

- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกและเครื่องประดับ **

สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
่



- กรณีเป็นเด็ก อายุตํ่ากวา 15 ปี  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุมากกวา 15 ปี แตไมเกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวยและ
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดทัง้เบอรท่ีทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ 

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานท่ีสมรสแลว 

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ กรณีทานท่ีมีการเปล่ียนชื่อ

สําเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีทานท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล

สําเนาใบหยา กรณีทานท่ีหยาแลว 

หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงชีก้ารมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเขาทํางาน, อัตรา
เงินเดือน, ตําแหนงงาน เป็นตน 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือน
ในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 
- กรณีเป็นเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเป็นเจาของ
กิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํ่ากวา 6 เดือน พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-  กรณีทานท่ีเป็นแมบาน   
• หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตร
บุตร ทัง้น้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชีแ้จงเกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-
ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     
- กรณีทานท่ีวางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของ
ผูรับรอง พรอมชีแ้จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร ชีแ้จงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ
โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเป็นความจริง ทานอาจ
ถูกปฏิเสธการย่ืนคํารองขอวีซาน้ี)   
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับ
จริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก 

หลักฐานการเงิน  

- ใชสําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถายสําเนา ทุกหนา และปรับสมุดอัพเดทถึง
เดือนปัจจุบันท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หรือไมเกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายย่ืนวีซา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกท่ีมีชื่อเจาของบัญชี  
- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกท่ีมีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาท่ีตอ พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็น
ปัจจุบัน 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป ขอใหออกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือน
และปรับยอดใหลาสุดไมตํ่ากวา 15 วันนับจากวันนัดหมายย่ืนวีซา แตหากใช statement แลวยังคงไมมีการเคล่ือนไหวทุกเดือน ขอให
ทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไมมีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอ
ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละบุคคล เป็นตน  
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจํา เป็นตน 
- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย
 แตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม
หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝายท่ีมีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชีแ้จงตอสถานทูต
เป็นลายลักษณอักษรดวย

*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายได
อยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง) 

- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากไดมา
เป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก
บุตรดวย 



- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมี
การรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกบุตร
ดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางทัง้กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการ
รับรองคาใชจายพรอมชีแ้จงระบุความสัมพันธกับผูปกครองท่ีไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูดูแลบุตร พรอมฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษ

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตง
กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทา
งบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

 เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทัง้หมด

กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการย่ืนวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานท่ี
ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันย่ืนวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมาย่ืนเด่ียวและ
แสดงตัวท่ีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  **

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก  

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเหมือนกับความเป็นจริงหรือไมเหมือน
กับตอนนําเอกสารสงย่ืนคํารองขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลใน
ระบบออนไลน จุดละ 200 บาท / ทาน กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / อาชีพอิสระ / ไมไดศึกษา
แลว / รอศึกษาตอ เป็นตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
              

หมายเหตุ
รายการทัวรอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณอ่ืนๆ ท่ีไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดิน

ทางและรายการทัวร  ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

คาทัวรไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,300 บาท 

คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท  ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลัง 

โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปี เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม 

หมายเหตุ

อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารท่ีเป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา 25 ทาน  และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร
ทันที

อัตราคาเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอัตราราคาพิเศษ  ดังน้ันหากมีการออกตัว๋โดยสารแลวไมสามารถขอรีฟันดหรือคืนเงินไดทุก
กรณี

กรณีทานท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทางบริษัททัวร  กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการ
เกี่ยวของกับการย่ืนวีซา ซ่ึงผูเดินทางไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได 

การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังน้ันจึงขอความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอ
วีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซา

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

่ ่



1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3
เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะตองแยกเป็น 1 หองคูและ 1 หองเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ทาน 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแตไมเกิน 90 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําคาตัว๋โดยสารของทานน้ันๆ

(เงื่อนไขคามัดจําตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ)

หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทัง้หมด

หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทัง้หมด

หากผูโดยสารทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- บาท และคาวีซาตามท่ีสถานทูตเรียกเก็บ

หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา 

หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรทัง้หมด  
 


