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วนัที่หน่ึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื่อเตรียม

ความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

วนัที่สอง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตมิิวนิก ประเทศเยอรมนั - 

เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ ์บี เอ็ม ดับเบ้ิลยู - สนามกีฬาอลิอันซ ์- พระราชวังเรสซิเดนซ ์มิวนิค - 

ถนนแม็กซิมิเลียน - จตัรุสัมาเรียนพลทัซ ์- เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮา้ซ ์- ศาลาว่าการเมือง

มิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา 

                                                                                                 (-/-/D)      

00.50 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส  ์เมืองมิวนิก ประเทศ

เยอรมนั โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG924 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
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07.05 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตมิิวนิก ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั  

 นําท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) หรือในภาษาเยอรมนัวา่ มึนเชิน (Munchen) เป็นเมืองท่ีอยูท่าง

ใตข้อง ประเทศเยอรมนั (Germany) และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ถือเป็นเมอืงท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสาม

ของประเทศรองจากเมืองเบอรลิ์นและเมอืงฮมับวรค์ เป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของทวปียุโรป 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ ์บี เอ็ม ดบัเบ้ิลยู (BMW Museum) สถานท่ีจดัแสดง

วิวฒันาการของรถยนต ์BMW ซ่ึงมีตน้กาํเนิดท่ีเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนั ถกูสรา้งขึ้ นเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงชีวิตและวฒันธรรมของชาวเยอรมนั ผ่านทางนิทรรศการ ซ่ึงมีทั้งประวติัศาสตรข์องยวดยาน “BMW” มี

ทั้งเคร่ืองยนต์ สมยัก่อนยงัใชม้า้ลากรถ จนเร่ิมมีรถยนต์เมื่อปี ค.ศ. 1904 กระทัง่ปี ค.ศ. 1920 จึงไดม้ี

รถยนตใ์ชก้นัแพร่หลายแทนท่ีการใชม้า้ลากรถ ซ่ึงในปีน้ีเอง ท่ีรถยนต ์BMW ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในพิพิธภณัฑ ์ได้

ถกูสรา้งข้ึน พิพิธภณัฑ ์BMW ไม่ใช่มีเพียงแต่ รถยนต ์BMW จะเป็นยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางเท่าน้ัน 

หากแต่เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรม ศิลปะการออกแบบ 

เคร่ืองยนต์ เทคโนโลยี โรงเรียนสอนขับรถยนต์พิพิธภัณฑ์ BMW อาคารรูปทรงกระบอกสูบรถยนต์ คือ

สาํนักงานใหญ่ ส่วนตึกท่ีมีลกัษณะเป็นชามคือพิพิธภณัฑ ์ค่าก่อสรา้งตึกทั้งหมดในโครงการ โดยประมาณ 

9,500 ลา้นบาท  

 นําท่าน ผ่านชม สนามกีฬาอลิอนัซ ์(Allianz Arena) ถกูสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2005 เป็นสนามฟุตบอลขนาด

ใหญ่ มีขนาดพื้ นท่ีรวมส่ิงก่อสรา้งแลว้ 258 x 227 x 52 เมตร โดยใชทุ้นสรา้งถึง 340 ลา้นยโูร สเตเดียม

แห่งน้ีถูกสรา้งมาเพ่ือสนับสนุนทีมเอฟซีบาเยิร์น มิวนิค เจา้ของโครงการน้ีบอกว่าท่ีแห่งน้ี คือ ความฝันท่ี

เป็นจริงสาํหรบัเขา ไม่วา่จะเป็น โคช้ หรือ หุน้ส่วน ต่างก็ภมูิใจกบัสถาปัตยกรรมของ Allianz Arena เป็น

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือ พ้ืนท่ีการใชง้าน และท่ีน่ีก็เป็นเหมือนอีกหน่ึงความภูมิใจของคน

สายเลือดเยอรมนั 

 นําท่าน เขา้ชม พระราชวงัเรสซิเดนซ ์มิวนิค (Residenz Munchen) เป็นปราสาทเก่าแก่นับแต่ปี ค.ศ. 

1385 ผ่านการปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาตามยุคสมยัข้ึนอยู่กบัผูป้กครองบา้นเมือง ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 

1508-1918 น้ันเคยใชเ้ป็นท่ีทําการรัฐสภา ตลอดจนเป็นพระราชวงัของบาวาเรียดุ๊ก ความงดงามของ

พระราชวงัแหง่น้ี มีความผสมผสานของศิลปะหลายยุค เร่ิมตน้ท่ียุคฟ้ืนฟศิูลปะวทิยาการ ยุคบาโรกและยุคโร

โคโคถึงยุคนีโอคลาสซิซิสซ่ึม เมือ่ตอ้งถกูทาํลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงมีการปรบัและสรา้งใหม่ใน

ปี ค.ศ. 1945 ชมความยิ่งใหญ่ อลงัการ ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผ่านสถาปัตยกรรม การก่อสรา้งท่ีทรง

พลัง มีความแข็งแรง รูปแบบท่ียังคงความคลาสสิคในสายตาคนรุ่นใหม่ ภายในแบ่งออกเป็นสัดส่วน 

พระราชวงัในฐานะเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เต็มไปดว้ยของโบราณทรงคุณค่า น่าชม ศึกษา โรงละคร ฯลฯ โถงภาพ

บรรพบุรุษและบุคคลสาํคญัทางการเมือง ความวจิิตรของหอ้งอยูท่ี่ลวดลายบนเพดาน ฝาผนังท่ีเน้นสีทอง มี

ภาพสีของบุคคลสาํคญัปรากฏอยูใ่นกรอบสีทองรบักบัลวดลายบนผนังและเพดาน สีทองตดักบัพ้ืนผนังสีขาว 

อีกทั้งลวดลายท่ีมีศิลปะอ่อนชอ้ย ดูงดงามตระการตา หอ้งโถงเรอเนซองส์ หอ้งน้ีเป็นหอ้งสะสมงาน

ประติมากรรมโบราณ เพดานท่ีโคง้คร่ึงวงกลม โถงยาว ชวนใหเ้ก็บภาพท่ีระลึก เมื่อเขา้ไปชมใกล้ๆ  จะพบ

ประติมากรรมติดกบัส่วนของผนัง ยื่นออกมาบา้ง เป็นชั้น หลายระดบั มีจิตรกรรมบนเพดานเช่นกนั คอรท์

การ์เดน้รูม และหอ้งชาร์ล็อตต์ มีขา้วของเครื่องใชล้ักษณะหอ้งทํางาน รับแขก และหอ้งบรรทม เป็นของ
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กษัตริยอ์งคแ์รกของบาวาเรียแม็กซ์ 1 โจเซฟและครอบครัวของเขา อีกหอ้งท่ีน่าสนใจคือ หอ้งท่ีใชศิ้ลปะ

เปลือกหอยในการสรรสรา้งประติมากรรมต่างๆ บางชิ้ นเหมือนศิลปะทางฝรัง่เอเชีย โรงละคร Cuvilliés ท่ีน่ี

เคยถูกทาํลายและสรา้งข้ึนมาใหม่ มีความหรหูราและน่าต่ืนตาดว้ยสีแดงตดัทอง มีงานไมแ้กะสลกั ประดบั

อยู ่ชั้นผูช้มทั้งชั้นล่างชั้นบน ดูหรหูราตามระดบั ทั้งน้ียงัมีหอ้งอ่ืนๆ อีกมากมายรวมกวา่ 130 หอ้ง ลว้นแต่

งดงามน่าช่ืนชม ส่วนดา้นนอกมีบริเวณสวนท่ีสวยงาม ทะเลสาบ งานประติมากรรม พื้ นท่ีท่ีแบ่งสัดส่วน

ต่างๆ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดสว่นหน่ึงใหก้บัท่านไดทุ้ก

กรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระล่วงหนา้กับผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคาํนึงถึง

ประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 

 นําท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบา้นเรือนและพิพิธภณัฑต่์างๆท่ีเรียงรายอยู่บน 

ถนนแม็กซิมิเลียน (Maximilianstrasse) เขา้สู่ จตัรุสัมาเรียนพลทัซ ์(Marienplatz Square) ซ่ึงตั้งช่ือตาม

รูปป้ันพระแม่มารีสีทองบน เสามาเรียนเซาเลอ (Mariensaule) เป็นเสาสูงท่ีตั้งตระหง่านกลางจตุัรสัมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1638 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการขอบคุณนักบุญเซนต์แมร่ี นักบุญแห่งแควน้บาวาเรีย ท่ีช่วยใหเ้มือง

มิวนิคหลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน รวมถึง โอเปร่าเฮา้ซ ์ (Opera House) และ ผ่านชม 

ศาลาว่าการเมืองมิวนิก (Munich City Hall) ซ่ึงทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูรอ้นจะมีเสียงนาฬกิา

และตุ๊กตาออกมาเต้นระบําท่ีหอนาฬิกาประจําเมืองแห่งน้ี ผ่านชม มหาวิหารเฟราเอน (Cathedral 

Frauenkirche) ถกูสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1468 เป็นทั้งมหาวหิารโกธิคและเป็นโบสถเ์มือง และยงัเป็นท่ีตั้งของ

หลุมศพเจา้ชายหลายองคใ์นราชวงศบ์าวาเรียรวมถึงจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ มหาวหิารน้ีตั้งอยู่ในย่าน

เมืองเก่า (Old Town) ใกลก้บัจตุัรสัมาเรียนพลทัซ ์(Marienplatz) ช่วงสมยัสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีน่ีถูก

ทําลายและได้บูรณะใหม่ภายหลัง ทางใต้ของมหาวิหารมีหอคอยเรียกว่าหอคอยแห่งเฟราเอน 

(Frauenkirche)  

 ** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเท่ียว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนาํ ** 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆน่ารกัๆของ

ประเทศเยอรมนั ตั้งอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมนั ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรีย 

และเป็นท่ีตั้งของ "ปราสาทนอยชวานสไตน์" และ "ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา" รายลอ้มดว้ยทะเลสาบถึง 5 

แห่ง ถือเป็นอีกเมืองโรแมนติก ตกแต่งไปดว้ยสีสนัท่ีสวยงามของบา้นเรือนและโรงแรมท่ีพกั ซ่ึงแต่ละแหง่จะ

มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เน่ืองจากตวัตึกหรือบา้นช่องน้ันมีหลากสีสนัมากเหมือนกบัลกูกวาดสีสวยๆทั้งเมือง

เลยทีเดียว 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นตน้แบบของ

การสรา้งปราสาทเทพนิยายแห่งเจา้หญิงนิทรา สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้ลุดวกิท่ี 2’ แห่งรฐับาวาเรีย ในสมยัน้ัน

ประเทศเยอรมนัยงัไมไ่ดร้วมกนัเป็นประเทศอยา่งในปัจจุบนั เป็นรฐัเล็กๆต่างปกครองตนเอง มีกษัตริยข์อง

ตัวเอง กษัตริยลุ์ดวิกทรงข้ึนครองราชยต์ั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 ชนัษา เป็นกษัตริยอ์ารมณ์ศิลป์ สนใจ

ศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบา้นเมือง ทรงนิยมสรา้งปราสาท หลงไหลใน

ตาํนานพ้ืนบา้นเก่ียวกบัเทพ และช่ืนชอบอุปรากรของริชารด์ วากเนอร ์(Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ ผู้

ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธเ์ร่ืองอศัวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่
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ไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน์ เม่ือนักท่องเท่ียวเดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสงูเด่นมีสีเหลือง ตั้งอยู่

บนเนินเขา มีชื่อวา่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) ซ่ึงโปรดใหส้รา้งข้ึนเพ่ือใช้

เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นโดยพระเจา้แม็กซิมิเลียนท่ีสอง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 

นัน่เอง เจา้ชายลุดวิกในวยัเยาวท์รงประทับอยู่ท่ีปราสาทน้ีอย่างมีความสุข จึงไดแ้รงบนัดาลใจท่ีจะสรา้ง

ปราสาทของพระองคเ์องขึ้ นบา้ง คือปราสาทนอยชวานสไตน์ กล่าวคือปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คือปราสาท

ของผูเ้ป็นพอ่ ส่วนปราสาทนอยชวานสไตน์คอืปราสาทของลกูนัน่เอง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เมืองฟุสเซ่น - เมืองการมิ์ช พารเ์ท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมนั - สถานีรถไฟไอบเ์ซ่ เพ่ือเดินทางโดย

รถไฟไตเ่ขาข้ึนสู ่สถานีซุกสปิตพลาส - จุดพกัซอลอลัพินน ์- ข้ึนสูย่อดเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าเกรเชอร ์

จากสถานีซุกสปิตพลาส สูส่ถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเชา้ไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพ่ือ

เดินทางกลบัลงสู่ สถานีไอบเ์ซ่ โดยกระเชา้ไฟฟ้าเกรเชอร ์- เมืองซาลซบ์ูรก์ ประเทศออสเตรีย - 

บา้นเกิดโมสารท์ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส                                       (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองการมิ์ช พารเ์ท่นเคียเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)  ประเทศเยอรมัน (Germany) เป็นเมืองตากอากาศ ท่ีตวัเมืองเต็มไปดว้ยภาพวาดบนกาํแพงและ

อาคาร บา้นเรือน สไตลพ้ื์นเมือง ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมอืงมิวนิค ประเทศเยอรมนั ประกอบกบัภมิูประเทศ

ท่ีงดงามเพราะตั้งอยูติ่ดกบั "เทือกเขาแอลป์" ทาํใหเ้มอืงน้ีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยม ท่ีเหมาะสมกบัการ

ทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น สกี ไต่เขา หรือ กิจกรรมกลางแจง้อ่ืนๆจากนักท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก เป็นท่ีตั้งของ

ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในประเทศเยอรมนั รวมถึงสงูท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 

 นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟไอบเ์ซ่ เพ่ือเดินทางโดยรถไฟไตเ่ขาข้ึนสู ่สถานีซุกสปิตพลาส (Cogwheel 

Train from Eibsee Station to Zugspitzplatt Station) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นท่ีตั้งของ 

จุดพกัซอลอัลพินน ์(Sonn Alpin) จากจุดน้ี ท่ีความสูง 2,600 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล นําท่านเปล่ียน

การเดินทางต่อ ข้ึนสู่ยอดเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าเกรเชอร ์จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ 

(Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to Zugspitze Station) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 

นาที) เดินทางถึง ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาท่ีสูงที่สุดในประเทศเยอรมัน (Top of 

Germany) มีความสูงถึง 2,962 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล เป็นเมืองทางตอนใตสุ้ดของประเทศเยอรมนั 

เป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างรัฐบาวาเรียของประเทศเยอรมนักบัรัฐทิโรลของประเทศออสเตรีย ท่ี

ดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวโดยรอบไดแ้บบ 360 องศา ในวนัท่ีทอ้งฟ้าสดสามารถมองเห็นวิว

ทิวทศัน์ไดถึ้ง 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนั ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์และประเทศ

อิตาลี สามารถมองเห็นทะเลสาบไอบเ์ซ่ (Eibsee) สีน้ําเงินเขม้สุดงดงาม รวมไปถึงยอดเขาต่างๆโดยรอบ

ของเทือกเขาแอลป์ไดอ้ยา่งชดัเจน ยอดเขาซุกสปิตเซ่แห่งน้ีถูกพิชิตเมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม ค.ศ. 1820 หรือ

เกือบ 200 ปีมาแลว้ โดย โยเซฟ เนาส,์ โยฮนัน์ เกออรก์ เทาชล์, และผูนํ้าทางไมเออร ์ถือวา่เป็นยอดเขาท่ี

มีวิวสวยมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จะเห็นว่าดา้นบนของยอดเขาซุกสปิตเซ่ จะมีไมก้างเขนปักอยู่ เป็น
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สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงจุดสูงสุด โดยถูกปักไวร้อ้ยกว่าปีมาแลว้ และก็เคยเสียหายจากฟ้าผ่าหลายครั้งแต่

ชาวเมืองก็ช่วยกนัซ่อมแซม รวมถึงยงัเคยถูกทาํลายในช่วงส้ินสุดสงครามโลกจนไม่สามารถซ่อมไดอี้ก จึงมี

การสรา้งอนัใหมท่ี่สวยงามขึ้ นมาทดแทนดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

 ** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ไม่สามารถรองรบัคณะได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ นาํท่านรบัประทานอาหารท่ีภัตตาคารในเมืองการมิ์ช พารเ์ท่นเคียเช่น เป็นการทดแทน 

และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี 

เน่ืองจากเป็นการชาํระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชน์

ของลกูคา้ เป็นสาํคญั ** 

 นําท่านเดินทางสู่ สถานีกระเชา้ไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพ่ือเดินทางกลบัลงสู ่สถานีไอบเ์ซ่ โดยกระเชา้ไฟฟ้า

เกรเชอร ์(Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to Eibsee Station) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

20 นาที) ** การเดินทางข้ึนสูย่อดเขา อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสถานการณ ์

และ สภาพภูมิอากาศเป็นสาํคัญ กรณีคณะไม่สามารถข้ึนชม ยอดเขาได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็น

การชาํระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้ เป็น

สาํคญั ** 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซบู์รก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดลาํดบัท่ี 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็นเมืองหลวงของรฐัซาลซบ์รูก์ เมืองเก่าของเมือง

ซาลซบ์รูก์และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหน่ึงในใจกลางเมืองท่ีถกูดแูลรกัษาอยา่งดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีพดู

ภาษาเยอรมนัดว้ยกนั ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 

เม่ือปี ค.ศ. 1996  

 นําท่าน ผ่านชม บา้นเกิดโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวเีอกของโลกชาวออสเตรีย 

ปัจจุบนัน้ีเป็น พิพธิภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัของโมสารท์และครอบครวั อิสระเดินเท่ียวชมยา่นเมืองเกา่ เลือก

ซ้ือสินคา้บน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองท่ีมคีวามสวยงาม มรีา้นคา้จาํหน่ายของท่ี

ระลึก และ สินคา้แฟชัน่มากมาย  

 ** อิสระอาหารคํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนาํ ** 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี เมืองซาลซบ์ูรก์ - เมืองฮลัสตทั ประเทศออสเตรีย - หมู่บา้นมรดกโลก ฮลัสตทั - เมืองเชสก้ี ครุ

มลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จตัุรสักลางเมือง - ศาลาว่า

การเมืองอนัเก่าแก่                                                                                        (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) ของ ประเทศ

ออสเตรีย (Austria) เมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีไดช้ื่อว่าเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก เป็นท่ีตั้ง

ของ หมู่บา้นมรดกโลก ฮลัสตทั (Hallstatt) อายุกวา่ 4,500 ปี ตั้งอยูริ่มทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและ
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ป่าสีเขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลสตัท (Lake 

Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซค์มัเมอร์กุท 

(Salzkammergut) ภมูิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย ไดร้บัการข้ึน

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1997 ภาพของ

หมูบ่า้นท่ีมีเทือกเขาเป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลงัเป็นภาพท่ีถกูเผยแพร่มากท่ีสุดของประเทศออสเตรีย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมือง

ขนาดเล็กในภมูิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตข้อง ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) มีชื่อเสียงจาก

สถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ดว้ยทําเลท่ีตั้งของตัวเมืองท่ีมีคูน้ําลอ้มรอบ ทําใหก้ลายเป็น

ปราการท่ีสาํคญัในการป้องกนัขา้ศึก ในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครอง การพิพากษาคดีและการ

จดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมืองท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์และภายหลงัจากมี

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้ีการบรูณะอาคารและปราสาทครั้ง

ใหญ่โดยยงัคงรกัษารปูแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าชื่นชม จากประวติัศาสตรท่ี์ยาวนาน มีความสาํคญัและโดดเด่นใน

การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าถื อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน” ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1992 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกสรา้งขึ้ นเม่ือปี 

ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กวา่ 

700 ปี ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น้ํา ฝัง่ตรงขา้มเป็น ยา่นเมืองเก่า 

(Old Town) และโบสถเ์ก่ากลางเมือง ผ่านชม จตัรุสักลางเมือง (Center Square) แสนสวยงาม รายลอ้ม

ด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นท่ีตั้งของรา้นคา้มากมาย บริเวณเดียวกัน ผ่านชม ศาลาว่า

การเมืองอนัเก่าแก่ (City Hall) และยงัคงเป็นท่ีทาํการของหน่วยงานรฐับาลอยูจ่นถึงปัจจุบนั  

** อิสระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนาํ ** 

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech Republic หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่หา้ เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนตวิ์ตสั - 

สะพานชารล์ - ประตเูมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร ์- เมืองเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดีไซนเ์นอร ์เอาท์

เลท พารน์ดอรฟ์                                                                              (B/-/-)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของ 

ประเทศสาธารณรฐัเช็ก (Czech Republic) เมืองซ่ึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และ 

โรมแหง่อุดรทิศ ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เม่ือปี 

ค.ศ. 1992   
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 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ปราสาทปราก (Prague Castle) ท่ีสรา้งข้ึนอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซ่ึงปัจจุบนัเป็นทาํเนียบประธานาธิบดี

มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวิหารเซนตวิ์ตสั (St. Vitus Cathedral) อันสง่างามดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ซ่ึง

พระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยส์าํคญัในอดีต เช่น 

พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรดิ์นานดท่ี์ 1 และ พระเจา้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้  

 นําท่านเดินทางสู่ สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น้ําวลัตาวา สะพานท่ีออกแบบ

สไตลก์อธิคท่ีสรา้งข้ึนตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรปูป้ันโลหะของเหล่านักบุญ

ท่ีตั้งอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์และเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีเรียงรายอยูต่ลอดแนวสะพาน   

 นําท่านเดินทางสู่ ประตเูมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง

หลังเก่า (Old Town Hall) ท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นท่ีตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชัว่โมง อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมาย

ในย่านประตูเมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก รวมทั้งรา้นคา้แฟชัน่ชั้นนํา แบรนด์เนม อาทิ เช่น 

Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู และพื้ นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ละ

ขุนเขาหิมะแห่งประเทศออสเตรีย  

 นําท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเท่ียวสายหลักของเมืองเวียนนา ซ่ึง

แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น ผ่านชม โรงละครโอเปรา่ (Opera House) ท่ี

สรา้งข้ึนในชว่ง ค.ศ. 1863-1869  

 นําท่านเดินทางสู่ แม็คอารเ์ธอรเ์กลน ดีไซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์ (McArthurGlen Designer 

Outlet in Parndorf) เอาทเ์ล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มีรา้นคา้

มากกว่า 120 รา้น สินคา้แบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีใหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเทา้ 

เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของตกแต่งบา้น สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม อาทิ 

Bally , Burberry , Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, 

The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ  

 ** อิสระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนาํ  

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หก เมืองเวียนนา - อาคารรฐัสภา ออสเตรีย - นํ้าพุพลัลสั อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร ์ - 

พระราชวงัฮอฟบวรค์ - พระราชวงัเชินบรุนน ์ - โบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่น - โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- ถนน

คารน์ทเ์นอร ์- เสาศกัด์ิสิทธ์ิสไตลบ์าโรค                                                                (B/-/-)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน ผ่านชม อาคารรฐัสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจิด ซ่ึงเป็นท่ีประชุม

สภาออสเตรียมานับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 ในชว่งเวลาการปกครองโดยจกัรพรรดิฟรนัซ ์โยเซฟ เป็นอาคารโอ่

อ่าใหญ่โตท่ีสุดหลงัหน่ึงบนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลงัน้ี
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ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรีก ดว้ยเสาตน้ใหญ่ รูปป้ัน ภายนอกอาคารตกแต่งดว้ยรูปป้ันเทพและทตู

สวรรค์กว่า 100 องค์ รวมถึงรถมา้ทําศึกขนาดใหญ่ส่ีคันบนหลังคา บริเวณดา้นหน้า เป็นท่ีตั้งของ นํ้า

พพุลัลสั อะธีน่า (Pallas Athena Fountain) อนัโด่งดงั น้ําพุน้ีเป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil 

Hansen เช่นกนั โดยมีเทพีอะธีน่ายืนเด่นเป็นสง่า เสริมดว้ยรปูป้ันเทพและเทวดาอ่ืนๆอีกมากมายหลาย

องค ์ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเขตแควน้ต่างๆ ของจกัรวรรดิออสเตรีย และ จกัรวรรดิฮงัการี  

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั พระราชวังเบลวีเดียร ์(Belvedere Palace) พระราชวงัแห่งน้ีไดร้บัการ

ออกแบบ และสรา้งข้ึนเมื่อตน้ศตวรรษท่ี 18 ตวัพระราชวงัประกอบดว้ยพระตาํหนัก 2 ส่วนในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมร็อคโคโค หนัหน้าเขา้หากนัโดยคัน่กลางดว้ยสวนสวยท่ีตกแต่งอย่างงดงาม สรา้งข้ึนเพ่ือเป็น

ท่ีประทบัของเจา้ชายยจูีนแห่งซาวอย ผูนํ้ากองทพัในการต่อสูจ้นไดร้บัชยัชนะจากการคุกคามของจกัรวรรดิ

ออตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัเป็นสถานท่ีตั้งของพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานศิลปะท่ีดีท่ีสุดของ

เมืองเวียนนา โดยจดัแสดงผลงานช้ินเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบนั เช่น ผลงาน

ภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท ์Klimt ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานช้ินสาํคญัของ Monet, Kokoschka, 

Renoir และ Schiele 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั พระราชวังฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวงัหลวงใจ

กลางเมืองเวยีนนา ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-20 ส่วนหน่ึงของพระราชวงัปัจจุบนัเป็นท่ีพาํนักและทาํเนียบ

ของประธานาธิบดีแห่งประเทศออสเตรีย ถกูสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเร่ือยมา 

พระราชวังแห่งน้ีเสมือนศูนย์รวมอํานาจการปกครองท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรปและเป็นศูนย์รวม

ประวติัศาสตรช์าติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศฮ์อฟบวรค์ ซ่ึงปกครองจกัรวรรดิโรมนั

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ จกัรวรรดิออสเตรีย และ จกัรวรรดิฮงัการี สมาชิกของราชวงศม์กัจะพาํนักท่ีพระราชวงัแหง่น้ีใน

ฤดหูนาว และ พาํนักท่ีพระราชวงัเชินบรุนน์ในฤดรูอ้น 

 นําท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชินบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์อฟบวรค์ซ่ึง

มีประวติัการสรา้งมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ้ นใหม่

อย่างสง่างามดว้ยจาํนวนหอ้งถึง 1,441 หอ้ง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดู

รอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและโถงพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึงไดร้บัการตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจงสวยงาม

ไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นประเทศฝรัง่เศส โดยรอบของพระราชวงัเชินบรุนน์ ถูกรายลอ้มดว้ยสวนท่ีจดั

ตกแต่งประดบัประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดกูาล ไดอ้ยา่งสวยงามตระการตา ไดร้บัการข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี 1996 ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระ

ล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** 

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั โบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของเมือง

เวียนนา ซ่ึงพระเจา้คารล์ท่ี 6 โปรดใหส้รา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1713 เพ่ือเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของ

ประชาชน ต่อมาจึงเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวเมืองจนปัจจุบนั บริเวณเดียวกนั นําท่าน เขา้ชม กบั โบสถ์

เซนตปี์เตอร ์(St. Peter's Church หรือ Peterskirche) ตวัโบสถด์า้นนอกดูธรรมดาๆ แต่การตกแต่ง

ภายในวจิิตรและงดงามมาก  



EUR0635 - ทวัรยุ์โรป เยอรมนั ออสเตรีย เช็ก (8วนั5คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 9 | P a g e  

 นําท่านเดินทางสู่ ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวยีนนา เป็นยา่นจาํหน่ายสินคา้นานา

ชนิด อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ีท่ีมีชื่อเสียง สินคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci รา้นนาฬิกา 

Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เชน่ Zara, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสารท์ 

เป็นตน้ และยงัเป็นท่ีตั้งของ เสาศกัด์ิสิทธ์ิสไตลบ์าโรค (Plague Column หรือ Pestsaule) วิจิตรสวยงาม

แปลกตาสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีระลึกภายหลงัจากเกดิโรคระบาดครั้งใหญ่ในเมืองเวยีนนา เม่ือปี ค.ศ. 1679 

 ** อิสระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนาํ  

  นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเทา่ 

วนัที่เจด็ เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                             (B/-/-) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือใหท่้านมีเวลา

ในการทาํคนืภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ รา้นอาหาร 

14.35 น. นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เท่ียวบินท่ี TG937 (เที่ยวบินตรง)  

 ** ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

วนัที่แปด ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                      (-/-/-) 

05.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

28 ก.ย. - 05 ต.ค. 2562  47,999 47,999 47,999 8,999 33,999 

11 - 18 ตลุาคม 2562 

(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต ร. 9 และ 

วนัออกพรรษ / 14 ต.ค. วนัหยุดชดเชย) 

48,999 48,999 48,999 8,999 35,999 

09 - 16 พฤศจกิายน 2562 47,999 47,999 47,999 8,999 33,999 

03 - 10 ธนัวาคม 2562 

(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลิมฯ ร. 9 / 10 

ธ.ค. วนัรฐัธรรมนูญ) 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 

27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 62,999 62,999 62,999 10,999 47,999 
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(31 ธ.ค. วนัส้ินปี / 01 ม.ค. วนัข้ึนปี

ใหม่) 

29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563 

(31 ธ.ค. วนัส้ินปี / 01 ม.ค. วนัข้ึนปี

ใหม่) 

59,999 59,999 59,999 10,999 44,999 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (หากมี) ** 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ คา่บริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียว ประเทศออสเตรีย ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สาํหรบัการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ จาํเป็นตอ้งนาํสง่หนงัสือเดินทางเขา้สถานทูต เพ่ือ ใชเ้วลาพิจารณาอยา่งนอ้ย 15-

20 วนัทาํการ (บางกรณีอาจไม่รวมวนัเสาร ์- อาทิตย ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในช่วงเวลา

ดงักล่าว ทา่นจะไม่สามารถขออนุญาตใชห้นงัสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากจาํเป็น สถานทูต

อาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของท่าน และ สง่หนงัสือเดินทางคืนทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบั

ตอ่ไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวนัเดนิทางไม่เพียงพอสาํหรบัยืน่วีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะ

เป็นไปตามเง่ือนไข ทุกกรณี ** 

** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

** หากท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เคร่ืองบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุก

ครั้งก่อนทาํการออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

** อตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวน

ที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

** กรณีผูเ้ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไม่ว่าเหตผุลใดเหตผุลหน่ึง 

และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบริษทัขอใหท้า่นผูเ้ดินทางกรุณาเตรียมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพ่ิมเตมิขณะม้ืออาหาร 

เน่ืองจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมีขอ้จาํกดัเร่ืองของวตัถุดิบ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่ดาว หรือ ไข่

เจยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป เทา่นั้น กรณีที่ท่านมีความประสงคท์ี่จะสัง่เมนูนอกเหนือขา้งตน้ ผู ้

เดินทางจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิในสว่นน้ีดว้ยตนเอง **  

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวีปยุโรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์หากมีโปรแกรมที่สถานที่ดงักล่าว

ตรงกบัวนัอาทิตย ์ทางบริษัทอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่สามารถ

ปรบัเปล่ียนได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย หรอื ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทน

ไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเง่ือนไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดินทางท่ีจะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดการเท่านั้น ** 

** การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปสว่นใหญ ่จาํเป็นจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือเขา้ถึงสถานท่ีบางจดุ และ อาจเป็น

ระยะทางที่ค่อนขา้งไกลจากจดุที่รถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรียมรา่งกาย และ อุปกรณ ์เช่น รองเทา้ท่ีสามารถ

เดินไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการเดินทาง เพ่ือประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดินทางเอง รวมถึงผูเ้ดินทางสูงอายุ 

และ ผูโ้ดยสารท่ีใชร้ถเข็น ทา่นจาํเป็นจะตอ้งมีผูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพ่ือคอยดแูลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจดุ 
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ทา่นอาจไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่สามารถคืนคา่ใชจ้า่ย หรือ ชดเชยส่ิงใด

เป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได ้

  คา่ภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

  ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ชิ้ น โดยมีน้ําหนักรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละช้ิน ควรหนักไม่เกิน 23 

ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้ น 7 ก.ก. 1 ชิ้ น รวม 30 ก.ก.) 

  คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

  ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์ริงอีกครั้ง  

  ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ี

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

  ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทา่น ตามธรรมเนียม 

  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทา่น ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คาํนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 

บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น 

  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนน้ีขอ
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ความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดินทางถือไปจ่ายในวันท่ียื่นเอกสาร สแกนน้ิว กับเจา้หนา้ที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมี

เจา้หนา้ท่ีไปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนันั้น) 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขา้มา

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. กรณีนักท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัิวีซ่า รอนดัสมัภาษณวี์ซ่า ท่ีทาํ

ใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ใหถื้อว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนั

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามดาํเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจ

ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 55 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 41-54 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใชจ้่าย

ตามจริงมากกว่ากาํหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 40 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

 ** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สาํหรับอัตราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวซ่ีา และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ดาํเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่

สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได ้ (Refunds) จําเป็นไปตาม

กระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งน้อย 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีทา่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึน

จากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูตํา่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมากกวา่กาํหนด หรือหอ้งพกัเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยท่ีพกัเป็นเมอืงใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ

ทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง

กนั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั การยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทุกท่าน จาํเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัคาํรอ้งขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ทาํการเป็นอยา่งน้อย (ไม่รวมเสาร-์อาทิตย ์ใน

บางกรณี) ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแต่ละชว่งเป็นสาํคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซ่ีาจะเป็นผูไ้ดร้บักาํหนดการนัดหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทตูหรือศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซ่ีาเท่าน้ัน หากท่านไมส่ะดวกมาดาํเนินการยื่นวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความ

จาํเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซ่ึงอาจทาํใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยูใ่นระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทตู) ท่านจาํเป็น

จะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนชาํระเงินมดัจาํ พรอ้มแจง้วนั และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะยื่นวี
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ซ่ามากอ่น แผนกวซ่ีาจะประสานงานใหอี้กครั้ง หากมีคิวยื่นวา่งช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดาํเนินการใหดี้ท่ีสุดท่ีจะ

ช่วยอํานวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้ น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากข้ึน  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

 ** การบริการพิเศษน้ียงัคงใชม้าตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 

 ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ไดแ้ก่ องักฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์

เท่าน้ัน  

 ** สาํหรบัการใหบ้ริการ และ ค่าบริการของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษอีก

ครั้ง อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จาํเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือเดินทางในช่วงท่ี

ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย 

หรือ อาจเร็วกว่าน้ัน) และหากเกิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง

ทั้งหมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนกาํหนด แต่วซ่ีายงัไมด่าํเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ไดร้บั

การอนุมติั (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจากท่านดําเนินการยื่นวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านตอ้งการยื่น

ก่อนคณะ แต่คณะท่ีท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหวา่งการขาย ยงัไม่คอนเฟิรม์ออกเดินทาง หากสถานทตูตอ้งการขอ

หลกัฐานการพาํนักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียว

ภาษาองักฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจาํเป็นตอ้งดาํเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยท่ีสุดคณะไมส่ามารถเดินทางได ้

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชยคา่เสียหายใหก้บัท่านไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วนัทาํการ (ไม่รวมวนัเสาร ์- อาทิตย ์ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กบัจาํนวน

ผูส้มคัรในชว่งน้ันๆ ซ่ึงหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลท่องเท่ียว ท่ีมผีูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ) 

6. หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้าํการยื่นขอวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรทาํการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ดงัน้ันหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทนัหนั ทาํ

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลบัคืนด่วน ระหวา่งขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทาํใหส้ถานทตูปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จาํเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นัน่หมายถึงจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม และ คา่บริการใหมท่ั้งหมด โดยคาํนึงถึงระยะเวลา

ท่ีเหลือกอ่นเดินทางสาํหรบัการพิจารณาเป็นสาํคญักอ่นดาํเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวซ่ีาเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียงัไม่หมดอายุ ไม่ชาํรุด และ ยงัมีวนั

คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท่ี์วีซ่าเชงเกน้ฉบบัน้ันๆออก 

และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซ่ีาน้ันถกูใชม้าแลว้ตามเง่ือนไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่า

ออกจากประเทศใด จะตอ้งพาํนักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มาก่อนแลว้อยา่งน้อยหน่ึงครั้ง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ลกูคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดข้ึนใน

ทุกกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถกูส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยงัไม่หมดอายุ จาํเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ 
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รวมถึงวีซ่าชนิดท่ีอนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถพาํนักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่ากาํหนดท่ีอนุมติัในหน้าวีซ่า 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไมร่บัผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบินไม่อนุญาตให้

เช็คอินไดเ้น่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกส่งกลบั

จากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จ

แกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวซ่ีา สถานทตูฯ ไมม่ี

นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอใหท่้านใหค้วามร่วมมือในส่วนน้ี

เพ่ือใหก้ารยื่นคาํรอ้งในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้ น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพนิิจของเจา้หน้าท่ีสถานทตูเป็นสาํคญั 

11. การท่ีวีซ่าจะออกใหท้ันวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วนั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

คา่เสียหายใดๆไดท้ั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการท่ีจาํเป็นตอ้งแปล เช่น หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีออกจาก

สาํนักงานเขต หรือ อาํเภอ ท่ีอาศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสาํคญัการหยา่ กรณี

ศูนยร์บัยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า หรือ สถานทูตตอ้งการ เอกสารท่ีแปลเรียบรอ้ย จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มีตรา

ประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่นั้น ซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จาํเป็น

ท่ีสุด สาํหรบัเด็กท่ีอายุต ํา่กว่า 18 ปีบริบูรณ ์ไม่ไดเ้ดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา และ 

บิดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในสว่นน้ี ลกูคา้จาํเป็นตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่

สามารถชาํระค่าใชจ้า่ยในสว่นน้ีใหท้่านได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไม่จาํเป็นตอ้งมีตราประทบั) ทาง

บริษทัยนิดีอาํนวยความสะดวกแปลใหท้่านไดต้ามปกติ  

13. กรณีลูกคา้ท่ีจองเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนด์ทวัร ์ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจาํเป็น

จะตอ้งเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพาํนักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกนั

การเดินทางใหค้รอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเง่ือนไข ดว้ย

ตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได ้

โดยท่านจาํเป็นจะตอ้งยอมรบัเง่ือนไข และ หากมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 

ท่านจาํเป็นเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไป

ถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ทาํใหท่้านตอ้งยกเลิกการเดินทาง 

กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีท่ีท่านมแีผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยงักลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมีความประสงคข์อวีซ่าเชง

เกน้ใหค้รอบคลุมวนัเดินทางในทริปสุดทา้ย ท่านจาํเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หน้าท่ีใหท้ราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร ์รวมไป

ถึงแผนกวีซ่าท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านอีกครั้ง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจอง

โรงแรม และ ตัว๋เคร่ืองบิน จําเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพ่ือเตรียมกรอก

แบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได ้
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โดยท่านจาํเป็นจะตอ้งยอมรบัเง่ือนไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบ

หมู่คณะ ท่านจาํเป็นเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีไดก็้

ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวซ่ีา ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาํใหท่้านตอ้งยกเลิก

การเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด  

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหล้กูคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ 

ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเพือ่ชาํระกบัเมนูใหมท่ี่ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได ้

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการใหบ้ริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกนั ขอใหท่้านทาํความเขา้ใจถึงวฒันธรรม

ประจาํชาติของแต่ละสายการบินท่ีกาํลงัใหบ้ริการท่านอยู ่

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่

ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน้ํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหต้น้ทุน

สงูข้ึน 
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8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่เหตุ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วซ่ีาไมผ่่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ข้ึน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ท่ีจองเฉพาะทวัรไ์มร่วมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร ์ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร ์

(วนัท่ีหน่ึง) ท่านจาํเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีท่ี

ไฟล์ทของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ย

ตนเองทั้งหมดเท่าน้ัน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไมไ่ด้

ท่องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ทั้งหมด 

14. รปูภาพในรายการทวัร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีคดีความ คาํสัง่ศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีท่ี

เคยรับรอง หรือ คํ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองท่ีกระทรวงการ

ต่างประเทศ หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วนัเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยไม่

วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงไดทุ้กกรณี 

16. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีตั้งครรภ ์จาํเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์เพ่ือตรวจสอบอายุครรภท่ี์แน่นอน กบั วนัท่ีเดินทางจริง และหาก

เดินทางได ้ท่านจาํเป็นจะตอ้งเตรียมหนังสือรบัรองจากแพทยย์ืนยนัใหเ้ดินทางได ้และแจง้รายละเอียดของอายุครรภท่ี์

ชดัเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภเ์กิน 28 สปัดาห ์จะไม่สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทุ้ก

กรณี หากท่านตั้งครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธ์ิปฏิเสธไม่ใหท่้าน

เดินทาง  
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การเตรียมเอกสาร เพ่ือยืน่คาํรอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศออสเตรีย 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้า

วา่งไมต่ํา่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเทา่นั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จาํนวน 2 รูป 

ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซํ้ากบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆท่ี

เคยไดร้บั เท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้ :  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) 

/ หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วนัเร่ิม

งาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจ่าํเป็นตอ้งระบุชื่อ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ี

อยู ่และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยูท่ี่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรบัยืน่เท่าน้ัน  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรบัรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนั ณ วนัที่นดัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสือเดินทาง เทา่นั้น กรณีไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ที่

อาจปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เทา่นั้น กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเทา่นั้น อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัที่นดัยืน่วีซ่า ** 

** ผูท่ี้ประกอบอาชีพ มีหนา้ที่การงาน จาํเป็นจะตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ บญัชีบริษทั สามาถใชป้ระกอบการพิจารณา

ได ้แตไ่ม่สามารถใชย้ืน่แทนบญัชีสว่นตวัได ้ซ่ึงหากมีแตบ่ญัชีบริษัท เจา้หนา้ท่ีอาจปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. สาํเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปีบริบูรณ)์ 

** เอกสารเพ่ิมเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ ํา่กว่า 18 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา  

หรือเดนิทางพรอ้มบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 
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- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บิดาและมารดา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ท่ีออก

โดยสาํนักงานเขตหรืออาํเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บิดา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

สาํเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

สาํเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- สาํเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

- สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดเทา่นั้น บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , 

นอ้ง , สามี , ภรรยา สามารถอา้งอิงไดจ้ากทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และ

จาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารสาํคญัดงัน้ี ** 

- หนงัสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี (ผู ้

รบัรอง) ยนืยนัรบัรองใหก้บัผูถ้กูรบัรอง จาํเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัที่นดัยืน่วีซ่า ** โดยสะกด 

ช่ือ-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเทา่นั้น อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัที่นดัยื่นวีซ่า ** 

** จาํเป็นตอ้งใชท้ั้งผูร้ับรอง และ ผูถู้กรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข เจา้หนา้ท่ีอาจ

ปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือ

บญัชีเดียวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ สาํเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 

 


