
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
EY407 BKK(สวุรรณภมิู) – AUH(อาบดูาบ)ี 19.10 – 23.15 

EY053 AUH(อาบดูาบ)ี – VIE(เวียนนา) 03.15 – 06.15 

EY006 MUC(มิวนิค) – AUH(อาบดูาบ)ี 11.05 – 19.45 

EY402 AUH(อาบดูาบ)ี – BKK(สวุรรณภมิู) 22.45 – 07.50 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 30  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)    (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
16.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

19.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ **  

23.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

DAY 2 อาบูดาบี – เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวงัเชินบรนุน์ – พระราชวงัฮอฟเบิรก์  
– โรงโอเปร่า – ช้อปป้ิงถนนคารน์ทเ์นอร ์   (–/L/–) 

03.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY053 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 

06.15 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานกรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 
และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรนุน์ (SCHOENBRUNN PALACE) แห่งราชวงศ์ฮบัสบวรก์ 
ซึ่งมปีระวตักิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่
อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชม
ความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งได้รบัการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศส มเีวลาใหอ้ย่างเตม็ทีพ่รอ้มพาเดนิถ่ายรปูสวนดา้นหลงัซึง่สวยงามตระการ
ตามาก 



 
 
 
 

 
เทียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลกัของกรุงเวยีนนา ซึง่แวดล้อมไป
ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 
พระราชวงัฮอฟเบริ์ก (HOFBURG PALACE) ซึ่งเคยเป็นที่ประทบัของราชส านักฮปัสบูร์กมาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่13-20 ชมตกึรฐัสภา ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วง ค.ศ. 1873-1883 
ผ่านชม โรงโอเปร่าแห่งเวยีนนา (VIENNA STATE OPERA) ไดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 
ดา้นหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตลเ์รอเนสซองส ์ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดบัประดา
ดว้ยรปูปัน้เชงิสญัลกัษณ์ บนเพดานมภีาพวาดทีม่คีวามงดงามชวนหลงใหล 

  



 
 
 
 

น าชมบรเิวณรอบนอก โบสถส์เตเฟ่นส ์(ST. STEPHEN’S CATHEDRAL) สญัลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่
พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 
จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิค้าในย่านถนนคารน์ท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE) ใจกลางกรุงเวยีนนา สนิค้า
นานาชนิด อาทเิช่น เครื่องแก้วสวารอ็ฟสกี้ LOUIS VITTON, GUCCI, รา้นนาฬกิา BUCHERER, สนิคา้
เสือ้แฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิ
ของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ ช๊อคโกแลตทีเ่ก่าแก่เริม่กจิการตัง้แต่ปี 1786  

 
ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี ARION CITY HOTEL , VIENNA  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 PARNDOLF OUTLET – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE –  
โบสถแ์มทเธียส – ล่องแม่น ้าดานูบ       (B/–/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางไปยงั พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (PARNDOLF OUTLET) เอาทเ์ลทแห่งแรกของประเทศ
ออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ ตัง้อยูก่รงุเวยีนนา มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ื่อดงั
ต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอย่างจใุจ เช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้
แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิBALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CAMEL, FOSSIL, GUESS, LACOSTE, LEVI’S, NIKE, SAMSONITE, SWAROVSKI, THE NORTH 
FACE, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, TUMI, VALENTINO, VERSACE ฯลฯ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั 



 
 
 
 

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าเดนิทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลา
เดนิทาง ประมาณ 2.30 ชม.) น าชม กรงุบดูาเปสต ์(BUDAPEST) เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ีซึง่ไดช้ื่อว่า
เป็นเมอืงที่ทนัสมยั และสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชนหลายเชื้อชาตทิี่มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมานานกว่า
พนัปี ถงึกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไขม่กุแห่งแมน่ ้าดานูบ”   
ชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่างดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝัง่แม่น ้าดานูป  ชม จตุัรสัวรีบุรุษ (HEROES’ 
SQUARE) บนฝัง่เปสต์ ทีต่ ัง้ของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยั
ชนะของชาวแมกยาร ์ 



 
 
 
 

 
น าท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรปูดา้นนอกของ
อาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์แมทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคยใชเ้ป็น
สถานที่จดัพธิีสวมมงกุฎให้กษัตรยิ์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตรยิ์แมทเธียส  ซึ่งเป็น
กษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษตัรยิผ์ู้ทรงสรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามในเมอืงหลวงต่างๆ 
อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลงัคาสลบัสสีวยงามอนัเป็นจุดเด่นทีสุ่ดในศตวรรษที ่15 ถดัจาก
โบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่
11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมววิเหนือเมอืงบูดาทีท่่านสามารถชมความ
งามของแมน่ ้าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน 

  น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบอนัลอืชื่อ ชมความงามของทวิทศัน์และอารยธรรมฮงัการใีนช่วง 600-800 ปี 
  มาแลว้ทีต่ ัง้เรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝัง่ "บดูา" และ "เปสต"์ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคาร 
  รฐัสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด  
  วศิวกรชาวองักฤษ เหลก็ทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 



 
 
 
 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
พกัท่ี  HOLIDAY BEACH WELLNESS HOTEL , BUDAPEST  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 4 เมืองบาติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถเ์ซนต์เอลิซาเบธ – มหาวิหาร
เซนตม์ารติ์น – สะพานชารล์ – นาฬิกาดาราศาสตร ์– กรงุปราก  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) ประเทศสโลวาเกยี  เป็นเมอืงหลวงและเมอืง
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี มปีระชากรประมาณ 430,000 คน เป็นเมอืงหลวงทีเ่ลก็ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
ทวปียุโรป บราตสิลาวาอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสโลวาเกยี มพีรมแดนตดิกบัออสเตรยีและฮงัการโีดย
เป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีวในโลกทีม่พีรมแดนตดิกบัสองรฐัเอกราช  
น าท่านถ่ายภาพดา้นนอกกบั ปราสาทบราตสิลาวา (BRATISLAVA CASTLE) เป็นปราสาทหลกัของบราติ
สลาวาเมอืงหลวงของสโลวาเกยี เป็นอาคารรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ขนาดใหญ่ทีม่หีอคอยอยูส่ ี่มมุ ตัง้อยูบ่นเนินเขา
หนิLITTLE CARPATHIANS เหนือแมน่ ้าดานูบกลางบราตสิลาวา ดว้ยขนาดและทีต่ ัง้ท าใหเ้ป็นจดุเด่นของ
เมอืงมานานหลายศตวรรษ สถานทีต่ ัง้สามารถเหน็มุมมองทีย่อดเยีย่มของบราตสิลาวา ออสเตรยี และ
บางส่วนของฮงัการใีนวนัทีส่ภาพอากาศด ีมตี านานหลายเรือ่งเชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรข์องปราสาท 



 
 
 
 

  
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

น าท่านชม โบสถเ์ซนตเ์อลซิาเบธ (THE BLUE CHURCH) หรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในชื่อโบสถส์นี ้าเงนิ 
เนื่องจากสขีองส่วนหน้า , โมเสค, MAJOLICAS และหลงัคาเคลอืบสฟ้ีา สรา้งขึน้เพื่อถวายแก่อลซิาเบธแห่ง
ฮงัการลีกูสาวของแอนดรวูท์ีส่อง  ผูเ้ตบิโตขึน้มาในปราสาทเพรสเบริก์ ปัจจบุนัเป็นส่วนหน่ึงของโรง
ยมิเนเซยีมทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง และท าหน้าทีเ่ป็นโบสถข์องโรงเรยีน (โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย) มหาวหิาร
เซนตม์ารต์นิ (ST.MARTIN’S CATHEDRAL) เป็นโบสถใ์นเมอืงบราตสิลาวาสโลวาเกยีและมหาวหิารแห่ง
อคัรสงัฆมณฑลคาธอลกิ แห่ง บราตสิลาวาตัง้อยู่ทีช่ายแดนดา้นตะวนัตกของใจกลางเมอืงประวตัศิาสตร ์
เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในบราตสิลาวา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นทีรู่จ้กัในฐานะโบสถพ์ธิี
บรมราชาภเิษกของราชอาณาจกัรฮงัการรีะหว่างปี 1563 ถงึ พ.ศ. 2373 

 



 
 
 
 

น าคณะเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดตีเมอืงหลวงของ
สาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ    
เดนิชม ย่านช่างทองโบราณ (GOLDEN LANE) ซึง่ปัจจุบนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย 
จากนัน้น าท่าน เดนิเล่นบนสะพานชารล์ (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวลัตาวา สไตล์
โกธคิที ่สร้างขึ้นตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่
ตัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์ 

 
และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนัน้น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า 
“POWDER GATE” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า (OLD TOWN HALL) ทีส่รา้ง
มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มจีุดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(ASTRONOMICAL CLOCK) ทีส่วยงามและยงัตี
บอกเวลาทุกๆชัว่โมง ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มทีัง้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ 
รวมทัง้ร้านค้าแฟชัน่ชัน้น า อาท ิเช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, HERMES, HUGO BOSS, 
BURBERRY, RIMOWA SHOP, DIOR, NESPRESSO ฯลฯ  

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
พกัท่ี  DUO HOTEL , PRAGUE  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 



 
 
 
 

DAY 5 ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสุ – ปราสาทครมุลอฟ          (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัครสิต์ศตวรรษที ่9 
ในสมยัเจา้ชาย BORIVOJ แห่งราชวงศ์ PREMYSLIDS ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (ST.VITUS CATHEDRAL) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
ในสมยัศตวรรษที1่4  นบัว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปราก  ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดให้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344  ภายในเป็นทีเ่กบ็พระศพของกษตัรยิส์ าคญัในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ที ่4 , พระเจา้
เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นต้น แลว้ชมพระราชวงัหลวง (ROYAL PALACE) ทีเ่ป็น
หนึ่งในส่วนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เชสก้ี ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมอืงมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov) ประเทศสาธารณรฐัเชก็ น าท่านชมเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น เพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดร้บัการ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิสองฝัง่ของแม่น ้าวลัตาวา 
ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนุรกัษ์และขึน้ทะเบยีนไว้
ใหเ้ป็นสถานทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของโลก 

  น าชม ปราสาทครมุลอฟ (KRUMLOV) จากบรเิวณรอบนอกซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที่ 
  ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้า 
  วอลตาวา (VALTAWA RIVER) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝัง่ตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเก่าคลาสสคิ SENETE   



 
 
 
 

  SQUARE และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงเก่าที ่UNESCO ขึน้เป็นมรดกโลก ในปี  
  ค.ศ. 1992 กบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
พกัท่ี  SAVOY HOTEL , CESKY BUDEJOVICE ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 6 ฮลัสตทั – ชาลซบ์ูรก์ – สวนมิราเบล – บ้านโมสารท์ – มิวนิค             (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ ฮลัสตทั (HALLSTATT) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที่ตัง้อยู่รมิ
ทะเลสาบ โอบล้อมดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราว กบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิ
ทีสุ่ดใน SALZKAMMERGUT เขตทีอ่ยู่บนอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีให้
ฉายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO CULTURAL-HISTORICAL 
HERITAGE เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 



 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

น าชม สวนมิราเบล(MIRABELL GARDEN) สวนภายในพระราชวงัเดมิที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์
สสีนัที่สวยงาม รูปปั้นและน ้าพุสไตลบ์าร๊อค สถานที่แห่งนี้ยงัเคยใช้เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรอ์มตะชื่อ
ก้องโลก THE SOUND OF MUSIC’ จากนัน้น าชม บ้านเกิดโมสารท์ กวเีอกของโลกชาวออสเตรยีน 
ปัจจบุนัน้ีเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงประวตัขิองโมสารท์และครอบครวั 

 



 
 
 
 

จากนัน้น าเดนิทางสู่ กรงุมิวนิค (MUNICH) เมอืงเศรษฐกจิของประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงใหญ่ของแควน้บา
วาเรยี น าท่านผ่านชมใจกลางเมอืง ชมประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรอืนและพพิธิภณัฑต่์างๆทีเ่รยีงรายอยู่
บนถนนอนัสวยงาม ถนนแมก็ซมิลิเลีย่น โอเปรา่เฮา้ซ ์และ เขตพระราชวงัเก่า    

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
พกัท่ี  ACHAT PREMIUM SUD HOTEL , MUNCHEN ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 7 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวงัเรสซิเดนซ ์– มาเรียนพลาตซ ์ (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลา
เดนิทาง ประมาณ 1.30 ชม.) เมอืงเลก็ๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี น า
ท่าน เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN 
CASTLE) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้
ตระหงา่นอยูบ่น ยอดเขา ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรอื เจา้ชายหงส์
ขาว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้ก
เนอร ์ซึง่เป็นนกัประพนัธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมเูยอรมนั 
 จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรงุมิวนิค (MUNICH) เมอืงเศรษฐกจิของประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงใหญ่

ของแควน้บาวาเรยี น าท่านผ่านชมใจกลางเมอืง ชมประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรอืนและพพิธิภณัฑต่์างๆ
ทีเ่รยีงรายอยูบ่นถนนอนัสวยงาม ถนนแมก็ซมิลิเลีย่น โอเปรา่เฮา้ซ ์และ เขตพระราชวงัเก่า    

 น าท่านผ่านชม พระราชวงัเรสซิเดนซ์ (RESIDENZ PALACE) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 ทางด้านทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงสมยัก่อนเรยีกว่า Neuveste หรอืในปัจจุบนัคอื มวินิค (Munich) นัน่เอง ทีน่ี่
ถูกยกให้เป็นพระราชวงัใจกลางเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง และมขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดของประเทศเยอรมนั เคยเป็นที่



 
 
 
 

ประทบัและทรงงานของกษตัรยิแ์ห่งแควน้บาเยริน์มากว่า 500 ปี และยงัเป็นทีต่ ัง้ของรฐัสภาเยอรมนัในสมยั
นัน้ๆ อกีหลายยคุสมยัดว้ย ซึง่ภายหลงัเกดิการปฏวิตัทิ าใหบ้า้นเรอืนและชุมชนพงัเสยีหายมากมาย รวมทัง้
พระราชวงัเรสซเิดนซด์ว้ย ในปี ค.ศ. 1918 เมือ่เหตุการณ์บา้นเมอืงสงบลง พระราชวงัและรฐัสภาแห่งนี้กถ็ูก
เปลีย่นใหก้ลายเป็นพพิธิภณัฑก์ารออกแบบภายใน ใชเ้ป็นทีเ่กบ็สะสมงานทางศลิปะและเป็นคลงัเกบ็สมบตัิ
ของกษตัรยิ ์

 
 น าท่านชม จตัุรสัมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึง่ตัง้ชื่อตามรปูปั้นพระแม่มารสีทีอง บนเสาทีสู่งตัง้

ตระหงา่นกลางจตุัรสัมาตัง้แต่ปี 1638  ทัง้นี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี ่นักบุญแห่งแควน้บาวาเรยีทีช่่วย
ใหม้วินิคหลุดพน้จากการครอบครองของทพัสวเีดน  

 



 
 
 
 

 น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึง่ทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเยน็ ในฤดูรอ้นจะมเีสยีงนาฬกิาและตุ๊กตาออกมา
เต้นระบ า เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทัว่โลก ชมย่านการค้าโดยรอบ           มาเรยีนพลสั ทัง้ร้านค้า
พืน้เมอืง และตลาดสนิคา้ทางการเกษตร 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
พกัท่ี  ACHAT PREMIUM SUD HOTEL , MUNCHEN ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 8 สนามบินมิวนิค – อาบูดาบี                           (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุมิวนิค  ประเทศเยอรมนันี เพื่อใหท้่านไดท้ า Tax  
  Refund และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 
11.05  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAE โดยสายการบิน  ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY006  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
19.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบี ประเทศUAE (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
22.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY402  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
 

DAY 9  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
07.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
  ประทบัใจ 
 
 

 ** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 

 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

17 – 25 มกราคม 66 EY407/053 BKK-AUH-VIE 
EY006/402 MUC-AUH-BKK 64,999 64,999 62,999 9,500 

04 – 12 กมุภาพนัธ ์66 EY407/053 BKK-AUH-VIE 
EY006/402 MUC-AUH-BKK 65,999 65,999 63,999 9,500 

05 – 13 มีนาคม 66 EY407/053 BKK-AUH-VIE 
EY006/402 MUC-AUH-BKK 65,999 65,999 63,999 9,500 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70 ยโูร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวน

ชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  



 
 
 
 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าวซี่าเชงเกน้แบบท่องเทีย่ว + ค่าบรกิารยืน่วซี่า (5,500 บาท) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 30,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณลีกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 



 
 
 
 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 
 
 
 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่



 
 
 
 

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

 

 



 
 
 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

ไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุไม่เกิน 3 

เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัการ

เกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียน ภาษาองักฤษ  

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน ตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (ออสเตรีย) 



 
 
 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่าน้ัน   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชีให้

ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจาก

วนัท่ียืน่วีซ่า  

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไม่เกิน 

15 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

ส าเนาจากสมุดบัญชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อัพเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มีการ

กระโดดขา้มเดือน 

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีและไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า

การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไร

กบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามี

ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 



 
 
 
 

 หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 

15 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่นวีซ่า  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มีการ

กระโดดขา้มเดือน 

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าออสเตรียแลว้ ทางสถานทูตไม่

อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็

ตาม ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 


