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วนัแรกของการเดนิทาง (1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้น 4 

ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเชค็อนิ และ หัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนกิ ฟรนัซ ์    

       โยเซฟ ชเตราสส ์เมืองมิวนกิ ประเทศเยอรมนั - เมืองมิวนคิ - พพิธิภณัฑ ์บี เอ็ม ดบัเบิ้ ลยู –  

      สนามกีฬาอลิอนัซ ์- พระราชวงัเรสซิเดนซ ์มิวนคิ - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรสัมาเรียนพลทัซ ์–  

     เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮา้ซ ์- ศาลาว่าการเมืองมิวนกิ - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น  

      - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา              (-/-/D)      

00.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน 

Thai Airways เทีย่วบินที ่TG924 (เทีย่วบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบิน ** 

 

 

 

 

 

07.05 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนกิ ฟรนัซ ์โยเซฟ ชเตราสส ์เมืองมิวนกิ ประเทศเยอรมนั  

น าทา่นผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมิวนคิ (Munich) หรือในภาษาเยอรมันว่า มนึเชิน (Munchen) เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางใต้ของ ประเทศ

เยอรมนั (Germany) และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ถือเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากเมือง

เบอร์ลินและเมอืงฮัมบวร์ค เป็นหนึ่งในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของทวีปยุโรป 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภณัฑ ์บี เอ็ม ดบัเบิ้ ลยู (BMW Museum) สถานทีจั่ดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ 

BMW ซึ่งมีต้นก าเนิดทีเ่มืองมวินิค ประเทศเยอรมัน ถูกสร้างขึ้นเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน 

ผ่านทางนิทรรศการ ซึ่ งมีทั้งประวัติศาสต ร์

ของยวดยาน  “BMW” มีทั้ ง เค ร่ือ งยน ต์ 

สมัยก่อนยังใช้ม้าลากรถ จนเร่ิมมรีถยนต์เมื่อ

ปี ค.ศ. 1904 กระทั่งปี ค.ศ. 1920 จึงได้มี

รถยนต์ใช้กันแพร่หลายแทนที่การใช้ม้าลาก

รถ ซึ่ งในปีนี้ เอง ที่รถยนต์ BMW ที่เก่าแก่

ทีส่ดุในพิพิธภัณฑ์ ได้ถูกสร้างขึ้น พิพิธภัณฑ์ 

BMW ไม่ใช่มีเพียงแต่  รถยนต์  BMW จะ

เป็นยานพาหนะทีใ่ช้ในการเดินทางเท่านั้น หากแต่เป็นเร่ืองทีเ่กี่ยวข้องกับทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม 
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ศิลปะการออกแบบ เคร่ืองยนต์ เทคโนโลยี โรงเรียนสอนขบัรถยนต์พิพิธภัณฑ์ BMW อาคารรูปทรงกระบอกสบูรถยนต์ คือ

ส านักงานใหญ่ ส่วนตึกทีม่ลีักษณะเป็นชามคือพิพิธภัณฑ์ ค่าก่อสร้างตึกทัง้หมดในโครงการ โดยประมาณ 9,500 ล้านบาท  

น าทา่น ผ่านชม สนามกีฬาอลิอนัซ์ (Allianz Arena) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ มีขนาด

พ้ืนทีร่วมสิ่งก่อสร้างแล้ว 258 x 227 x 52 เมตร โดยใช้ทุนสร้างถึง 340 ล้านยูโร สเตเดียมแห่งนี้ ถูกสร้างมาเพ่ือสนับสนุน

ทมีเอฟซีบาเยร์ิน มวินิค เจ้าของโครงการนี้บอกว่าทีแ่ห่งนี้  คือ ความฝันทีเ่ป็นจริงส าหรับเขา ไม่ว่าจะเป็น โค้ช หรือ หุ้นส่วน 

ต่างกภ็ูมิใจกับสถาปัตยกรรมของ Allianz Arena เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือ พ้ืนทีก่ารใช้งาน และทีน่ี่ก็

เป็นเหมอืนอกีหนึ่งความภมูใิจของคนสายเลือดเยอรมนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munchen) เป็นปราสาทเก่าแก่นับแต่ปี ค.ศ. 1385 ผ่านการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยขึ้นอยู่กบัผู้ปกครองบ้านเมือง ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1508-1918 นั้นเคยใช้เป็นทีท่  า

การรัฐสภา ตลอดจนเป็นพระราชวังของบาวาเรียดุ๊ก ความงดงามของพระราชวังแห่งนี้  มคีวามผสมผสานของศิลปะหลายยุค 

เร่ิมต้นทียุ่คฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ยุคบาโรกและยุคโรโคโคถึงยุคนีโอคลาสซิซิสซึ่ม เมื่อต้องถูกท าลายไปในช่วงสงครามโลก

คร้ังที่ 2 จึงมีการปรับและสร้างใหม่ในปี ค.ศ. 1945 ชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ความเจริญรุ่ งเรืองในอดีตผ่าน

สถาปัตยกรรม การก่อสร้างที่ทรงพลัง มีความแข็งแรง รูปแบบที่ยังคงความคลาสสิคในสายตาคนรุ่นใหม่ ภายในแบ่ง

ออกเป็นสดัส่วน พระราชวังในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ทีเ่ตม็ไปด้วยของโบราณทรงคุณค่า น่าชม ศึกษา โรงละคร ฯลฯ โถงภาพ

บรรพบุรษุและบุคคลส าคัญทางการเมอืง ความวิจิตรของห้องอยู่ทีล่วดลายบนเพดาน ฝาผนังทีเ่น้นสทีอง มภีาพสขีองบุคคล

ส าคัญปรากฏอยู่ในกรอบสทีองรับกับลวดลายบนผนังและเพดาน สีทองตัดกับพ้ืนผนังสีขาว อีกทั้งลวดลายทีม่ศิีลปะอ่อน

ช้อย ดูงดงามตระการตา ห้องโถงเรอเนซองส์ ห้องนี้ เป็นห้องสะสมงานประติมากรรมโบราณ เพดานทีโ่ค้งคร่ึงวงกลม โถง

ยาว ชวนให้เกบ็ภาพทีร่ะลึก เมื่อเข้าไปชมใกล้ๆ จะพบประติมากรรมติดกับส่วนของผนัง ยื่นออกมาบ้าง เป็นชั้น หลาย

ระดับ มีจิตรกรรมบนเพดานเช่นกัน คอร์ทการ์เด้นรูม และห้องชาร์ล็อตต์ มีข้าวของเคร่ืองใช้ลักษณะห้องท างาน รับแขก 

และห้องบรรทม เป็นของกษัตริย์องค์แรกของบาวาเรียแมก็ซ์ 1 โจเซฟและครอบครัวของเขา อีกห้องทีน่่าสนใจคือ ห้องทีใ่ช้

ศิลปะเปลือกหอยในการสรรสร้างประติมากรรมต่างๆ บางชิ้นเหมอืนศิลปะทางฝร่ังเอเชีย โรงละคร Cuvillié s ทีน่ี่เคยถูก 
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ท าลายและสร้างขึ้นมาใหม่ มีความหรูหราและน่าตื่นตาด้วยสแีดงตัดทอง มงีานไม้แกะสลัก ประดับอยู่ ชั้นผู้ชมทัง้ชั้นล่างชั้น

บน ดูหรหูราตามระดับ ทั้งนี้ ยังมีห้องอื่นๆ อกีมากมายรวมกว่า 130 ห้อง ล้วนแต่งดงามน่าชื่นชม ส่วนด้านนอกมีบริเวณ

สวนทีส่วยงาม ทะเลสาบ งานประติมากรรม พ้ืนทีท่ีแ่บ่งสัดส่วนต่างๆ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษทัจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของเมอืง อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆทีเ่รียงรายอยู่บน ถนนแม็กซิมิเลียน 

(Maximilianstrasse) เข้าสู่ จัตุรสัมาเรียนพลทัซ ์(Marienplatz Square) ซึ่งตั้งชื่อตามรปูป้ันพระแม่มารีสีทองบน เสามา

เรียนเซาเลอ (Mariensaule) เป็นเสาสงูทีต่ั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1638 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขอบคุณนักบุญ

เซนต์แมร่ี นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรีย ทีช่่วยให้เมืองมิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทพัสวีเดน รวมถึง โอเปร่า

เฮา้ซ ์(Opera House) และ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวนิก (Munich City Hall) ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเยน็ ในฤดู

ร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบ าทีห่อนาฬิกาประจ าเมืองแห่งนี้  ผ่านชม มหาวิหารเฟราเอน (Cathedral 

Frauenkirche) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1468 เป็นทั้งมหาวิหารโกธิคและเป็นโบสถ์เมอืง และยงัเป็นทีต่ั้งของหลุมศพเจ้าชาย

หลายองค์ในราชวงศ์บาวาเรียรวมถงึจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารนี้ ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า (Old Town) ใกล้กับ

จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกคร้ังทีส่อง ทีน่ี่ถูกท าลายและได้บูรณะใหม่ภายหลัง ทางใต้ของ

มหาวิหารมหีอคอยเรียกว่าหอคอยแห่งเฟราเอน (Frauenkirche)  

** อิสระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆน่ารักๆของประเทศเยอรมัน 

ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมัน ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย และเป็นทีต่ั้งของ "ปราสาทนอย

ชวานสไตน์" และ "ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา" รายล้อมด้วยทะเลสาบถึง 5 แห่ง ถือเป็นอีกเมืองโรแมนติก ตกแต่งไปด้วย

สสีนัทีส่วยงามของบ้านเรือนและโรงแรมทีพั่ก ซึ่งแต่ละแห่งจะมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตึกหรือบ้านช่องนั้นมีหลาก

สสีนัมากเหมอืนกบัลูกกวาดสสีวยๆทัง้เมอืงเลยทเีดียว 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นต้นแบบของการสร้างปราสาท

เทพนิยายแห่งเจ้าหญิงนิทรา สร้างขึ้นโดยพระเจ้าลุดวิกที ่2’ แห่งรัฐบาวาเรีย ในสมัยนั้นประเทศเยอรมันยังไม่ได้รวมกัน

เป็นประเทศอย่างในปัจจุบัน เป็นรัฐเล็กๆต่างปกครองตนเอง มีกษัตริย์ของตัวเอง กษัตริยล์ุดวิกทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่

พระชนมายุเพียง 18 ชันษา เป็นกษัตริย์อารมณ์ศิลป์ สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครอง

บ้านเมือง ทรงนิยมสร้างปราสาท หลงไหลในต านานพ้ืนบ้านเกี่ยวกับเทพ และชื่นชอบอุปรากรของริชาร์ด วากเนอร์ 

(Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ ผู้ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เร่ืองอัศวินหงษ์ (Swan 

Knight Lohengrin) ไม่ไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน์ เมื่อนักทอ่งเทีย่วเดินทางมาถงึจะมองเหน็ปราสาทสงูเด่นมีสเีหลือง 

ตั้งอยู่บนเนินเขา มชีื่อว่า ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) ซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นพระราชวัง

ฤดูร้อนโดยพระเจ้าแมก็ซิมิเลียนทีส่อง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจ้าลุดวิกที ่2 นั่นเอง เจ้าชายลุดวิกในวัยเยาว์ทรง
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ประทบัอยู่ทีป่ราสาทนี้ อย่างมคีวามสขุ จึงได้แรงบันดาลใจทีจ่ะสร้างปราสาทของพระองค์เองขึ้นบ้าง คือปราสาทนอยชวานส

ไตน์ กล่าวคือปราสาทโฮเฮน็ชวานเกา คือปราสาทของผู้ เป็นพ่อ ส่วนปราสาทนอยชวานสไตน์คือปราสาทของลูกนั่นเอง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3) เมืองฟุสเซ่น - เมืองการม์ิช พารเ์ท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมนั - สถานรีถไฟไอบเ์ซ่ เพือ่เดนิทาง 

     โดยรถไฟไต่เขาขึ้ นสู่ สถานซุีกสปิตพลาส - จุดพกัซอลอลัพนิน ์- ขึ้ นสู่ยอดเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าเกร 

       เชอร ์จากสถานซุีกสปิตพลาส สู่สถานซุีกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานกีระเชา้ไฟฟ้าซุกสปิต    

       เซ่ เพือ่เดนิทางกลบัลงสู่ สถานไีอบเ์ซ่ โดยกระเชา้ไฟฟ้าเกรเชอร ์- เมืองซาลซบู์รก์ ประเทศ   

     ออสเตรีย - บา้นเกิดโมสารท์ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส                       (B/L/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช พารเ์ท่นเคียเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

ประเทศเยอรมนั (Germany) เป็นเมืองตากอากาศ ทีต่ัวเมืองเต็มไปด้วยภาพวาดบนก าแพงและอาคาร บ้านเรือน สไตล์

พ้ืนเมือง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ประกอบกบัภูมปิระเทศทีง่ดงามเพราะตั้งอยู่ติดกับ "เทอืกเขา

แอลป์" ท าให้เมืองนี้ เป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม ที่เหมาะสมกับการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น สกี ไต่เขา หรือ กิจกรรม

กลางแจ้งอืน่ๆจาก 

นักท่องเทีย่วทัว่ทุกมุมโลก เป็นทีต่ั้งของยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในประเทศเยอรมัน รวมถึงสูง

ทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้ นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส 

(Cogwheel Train from Eibsee Station to Zugspitzplatt Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นทีต่ั้งของ จุด

พกัซอลอลัพินน ์(Sonn Alpin) จากจุดนี้  ทีค่วามสงู 2,600 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล น าท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อ ขึ้ นสู่

ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่  (Gletscher Cable Car from 

Zugspitzplatt Station to Zugspitze Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เดินทางถึง ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 
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(Zugspitze) เป็นยอดเขาที่ สูงที่ สุดในประเทศเยอรมัน (Top of Germany) มีความสูงถึง 2 ,962 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล เป็นเมืองทางตอนใต้สดุของประเทศเยอรมัน เป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างรัฐบาวาเรียของประเทศ

เยอรมันกับรัฐทโิรลของประเทศออสเตรีย ทีด้่านบนมีจุดชมวิวทีส่ามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้แบบ 360 องศา ในวันที่

ท้องฟ้าสดสามารถมองเหน็วิวทวิทศัน์ได้ถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

และประเทศอติาลี สามารถมองเห็นทะเลสาบไอบ์เซ่ (Eibsee) สีน า้เงินเข้มสดุงดงาม รวมไปถึงยอดเขาต่างๆโดยรอบของ

เทอืกเขาแอลป์ได้อย่างชัดเจน ยอดเขาซุกสปิตเซ่แห่งนี้ ถูกพิชิตเมือ่วันที ่27 สงิหาคม ค.ศ. 1820 หรือเกอืบ 200 ปีมาแล้ว 

โดย โยเซฟ เนาส,์ โยฮันน์ เกออร์ก เทาช์ล, และผู้น าทางไมเออร์ ถอืว่าเป็นยอดเขาทีม่วีิวสวยมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก จะ

เหน็ว่าด้านบนของยอดเขาซุกสปิตเซ่ จะมไีม้กางเขนปักอยู่ เป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงถงึจุดสูงสดุ โดยถูกปักไว้ร้อยกว่าปีมาแล้ว 

และกเ็คยเสยีหายจากฟ้าผ่าหลายคร้ังแต่ชาวเมืองกช่็วยกันซ่อมแซม รวมถงึยงัเคยถูกท าลายในช่วงสิ้นสดุสงครามโลกจนไม่

สามารถซ่อมได้อกี จึงมกีารสร้างอนัใหม่ทีส่วยงามขึ้นมาทดแทนดังทีป่รากฏในปัจจุบัน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ไม่สามารถรองรบัคณะได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ น า

ท่านรบัประทานอาหารที่ภตัตาคารในเมืองการม์ิช พารเ์ท่นเคียเช่น เป็นการทดแทน และ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ย

แลว้ทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 
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น าท่านเดินทางสู่  สถานีกระเชา้ไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร ์

(Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to Eibsee Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ** การ

เดนิทางขึ้ นสู่ยอดเขา อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึ้ นอยู่กบัสถานการณ ์และ สภาพภูมิอากาศเป็นส าคญั 

กรณีคณะไม่สามารถขึ้ นชม ยอดเขาได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้ งหมด ทั้งนี้ ทางบริษทัจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ล าดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็นเมือง

หลวงของรัฐซาลซ์บู ร์ก เมืองเก่าของเมืองซาลซ์บู ร์กและ

สถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแล

รักษาอย่างดีทีส่ดุในกลุ่มประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมนัด้วยกัน 

ได ้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996  

น าทา่น ผ่านชม บา้นเกิดโมสารท์ (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้ เป็น 

พิพิธภัณฑ์ทีจั่ดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว อสิระเดินเทีย่วชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสนิค้าบน ถนนเก็ตเตรีย

กาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองทีม่คีวามสวยงาม มร้ีานค้าจ าหน่ายของทีร่ะลึก และ สนิค้าแฟชั่นมากมาย  

** อิสระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

  น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง (4)  เมืองซาลซบู์รก์ - เมืองฮลัสตทั ประเทศออสเตรีย - หมู่บา้นมรดกโลก ฮลัสตทั - เมืองเชสกี้   

          ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรสักลางเมือง – ศาลา 

       ว่าการเมืองอนัเก่าแก่                  (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่ วโมง 30 นาที) ของ ประเทศออสเตรีย 

(Austria) เมืองทอ่งเทีย่วเลก็ๆ ทีไ่ด้ชื่อว่าเมืองทีต่ั้งอยู่ริมทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นทีต่ั้งของ หมู่บา้นมรดกโลก ฮลัส

ตทั (Hallstatt) อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด 

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบใน

เขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ทีส่  าคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย 

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมู่บ้านทีม่ี

เทอืกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังเป็นภาพทีถู่กเผยแพร่มากทีส่ดุของประเทศออสเตรีย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้  ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองขนาดเล็กใน

ภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใต้ของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  (Czech 

Republic) มีชื่อเสยีงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมอืงเก่า ด้วย

ท าเลทีต่ั้งของตัวเมืองทีม่คีูน า้ล้อมรอบ ท าให้กลายเป็นปราการทีส่  าคัญใน

การป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การ

พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ได้รับการ

ประกาศ ว่าเป็ น เมืองที่ไ ด้ รับการอนุ รักษ์และภายหลั งจากมีการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มีการ

บูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ทีย่าวนาน มีความส าคัญ

และโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าถื อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน” ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 



 
 
 
 

 

ทวัร์ยุโรปตะวนัออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก็ [เลสโก ซกุสปิตเซ่] 8D5N_TG_Ze_ZMUC22_Oct-Dec’19_SA       Page 9 

   

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกสร้างขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถือ

เป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าวอล

ตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้ งน ้า ฝั่งตรงข้ามเป็น ย่านเมืองเก่า (Old Town) และโบสถ์เก่ากลางเมือง ผ่านชม 

จัตุรสักลางเมือง (Center Square) แสนสวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นทีต่ั้งของร้านค้ามากมาย 

บริเวณเดียวกัน ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที่ท  าการของหน่วยงานรัฐบาลอยู่จนถึง

ปัจจุบัน  

** อิสระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech Republic หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง (5) เมืองเชสกี้  ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรฐัเช็ก - ปราสาทปราก – มหาวิหาร 

     เซนตวิ์ตสั - สะพานชารล์ - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร ์  

      – เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - แม็คอารเ์ธอรเ์กลน  

       ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ลท พารน์ดอรฟ์                           (B/-/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศสาธารณรฐั

เช็ก (Czech Republic) เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และ โรมแห่งอดุรทศิ ไดร้บัการขึ้ นทะเบียน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992   

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ทีส่ร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมยัคริสต์ศตวรรษที ่9 ใน

สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหา

วิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหา

วิหารสไตล์โกธิคทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที ่4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่กบ็พระศพของ

กษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที ่4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที ่1 และ พระเจ้าแมกซิมเิลี่ยนที ่2 เป็นต้น  

น าทา่นเดินทางสู่ สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพาน

เก่าแก่ข้ามแม่น ้าวัลตาวา สะพานทีอ่อกแบบสไตล์กอธคิที่

สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที ่14 สมัยพระเจ้าชาร์ล

ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราว

สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสนิค้าพ้ืนเมอืงทีเ่รียงราย

อยู่ตลอดแนวสะพาน   

น าท่ าน เดิ นทางสู่  ป ระตู เมื อ งเก่ า (Powder Gate) 

ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) ทีส่ร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นทีต่ั้ง

ของ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อสิระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้า

ต่างๆมากมายในย่านประตูเมอืงเก่า มทีั้งสนิค้าของฝาก ของทีร่ะลึก รวมทัง้ร้านค้าแฟชั่นชั้นน า แบรนด์เนม อาท ิเช่น Louis 

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



 
 
 
 

 

ทวัร์ยุโรปตะวนัออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก็ [เลสโก ซกุสปิตเซ่] 8D5N_TG_Ze_ZMUC22_Oct-Dec’19_SA       Page 10 

   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง 50 นาที) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทวิเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้และขุนเขาหิมะแห่งประเทศ

ออสเตรีย  

น าท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเทีย่วสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคาร

สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น ผ่านชม โรงละครโอเปร่า (Opera House) ทีส่ร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869  

น าท่านเดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ  (McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf) เอาทเ์ลท็แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ มร้ีานค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบ

รนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีห้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบ

รนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 

Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valen tino, 

Versace ฯลฯ  

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6) เมืองเวียนนา - อาคารรฐัสภา ออสเตรีย - น ้าพุพลัลสั อะธีน่า - พระราชวงัเบลวีเดยีร ์-   

     พระราชวงัฮอฟบวรค์ - พระราชวงัเชินบรุนน ์- โบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่น - โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์– ถนน    

       คารน์ทเ์นอร ์- เสาศกัดิ์สทิธ์ิสไตลบ์าโรค      (B/-/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชม อาคารรฐัสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสดุบรรเจิด ซึ่งเป็นทีป่ระชุมสภาออสเตรียมา

นับตั้งแต่ศตวรรษที ่19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีส่ดุหลังหนึ่งบนถนน

สายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ ในรปูแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรีก ด้วยเสาต้น

ใหญ่ รปูป้ัน ภายนอกอาคารตกแต่งด้วยรูปป้ันเทพและทูตสวรรค์กว่า 100 องค์ รวมถึงรถม้าท าศึกขนาดใหญ่สี่คันบน

หลังคา บริเวณด้านหน้า เป็นทีต่ั้งของ น ้ าพุพลัลสั อะธีน่า (Pallas Athena Fountain) อันโด่งดัง น ้าพุนี้ เป็นผลงานการ
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ออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เช่นกัน โดยมีเทพีอะธีน่ายืนเด่นเป็นสง่า เสริมด้วยรูปป้ันเทพและเทวดาอื่นๆอีก

มากมายหลายองค ์ซึ่งเปรียบเสมอืนเป็นเขตแคว้นต่างๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี 

น าท่าน  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ  พระราชวัง เบล วีเดียร ์

(Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ ได้รับการออกแบบ และ

สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที ่18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระ

ต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมรอ็คโคโค หันหน้าเข้า

หากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยทีต่กแต่งอย่างงดงาม สร้างขึ้ น

เพ่ือเป็นที่ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้น ากองทพัใน

การต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต

มัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง

และเกบ็รักษาผลงานศิลปะทีด่ีทีส่ดุของเมอืงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้ นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถงึยุค

ปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้ นส าคัญของ Monet, 

Kokoschka, Renoir และ Schiele 

น าทา่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก กับ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา 

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที ่13-20 ส่วนหนึ่งของพระราชวังปัจจุบันเป็นทีพ่ านักและท าเนียบของประธานาธิบดีแห่งประเทศ

ออสเตรีย ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเร่ือยมา พระราชวังแห่งนี้ เสมือนศูนย์รวมอ านาจการ

ปกครองทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในทวีปยุโรปและเป็นศูนยร์วมประวัติศาสตร์ชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์

ฮอฟบวร์ค ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศ์มักจะ

พ านักทีพ่ระราชวังแห่งนี้ ในฤดูหนาว และ พ านักทีพ่ระราชวังเชินบรนุน์ในฤดูร้อน 

น าท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชินบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการ

สร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 

1 ,441 ห้อง ในระหว่างปี  ค.ศ . 1744-1749 เพ่ือใช้ เป็น

พระราชวังฤดู ร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและโถง

พลับพลาทีป่ระทบั ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงาม

ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของ

พระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับ

ประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ได้อย่างสวยงามตระการตา 

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็น 

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี 1996 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ** 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถเ์ซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้า

คาร์ลที ่6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพ่ือเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน ต่อมาจึงเป็นศูนยร์วมจิตใจ
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ของชาวเมอืงจนปัจจุบัน บริเวณเดียวกนั น าทา่น เขา้ชม กบั โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter's Church หรือ Peterskirche) 

ตัวโบสถด้์านนอกดูธรรมดาๆ แต่การตกแต่งภายในวิจิตรและงดงามมาก  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจ าหน่ายสินค้านานาชนิด อาทเิช่น 

เคร่ืองแก้วสวารอ็ฟสกี้ที่มีชื่อเสียง สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci ร้านนาฬิกา Bucherer, สนิค้าเสื้ อแฟชั่นวัยรุ่น

ทนัสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสาร์ท เป็นต้น และยังเป็นทีต่ั้งของ เสาศกัดิ์ สิทธ์ิ

สไตลบ์าโรค (Plague Column หรือ Pestsaule) วิจิตรสวยงามแปลกตาสร้างขึ้นเพ่ือเป็นทีร่ะลึกภายหลังจากเกดิโรคระบาด

คร้ังใหญ่ในเมอืงเวียนนา เมือ่ปี ค.ศ. 1679 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง (7) เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย – ท่าอากาศยาน 

     นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย       (B/-/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือให้ทา่นมีเวลาในการท าคืนภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลือกซื้อสนิค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

14.35 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบินที ่

TG937 (เทีย่วบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบิน ** 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง (8) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    (-/-/-) 

05.35 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็มเีตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

28 ก.ย. - 05 ต.ค. 2562 

29SEP TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 

04OCT TG937 VIE-BKK 

14.35-05.35+1 

47,999 47,999 47,999 8,999 33,999 

11 - 18 ตุลาคม 2562 

(13 ต.ค. คลา้ยวนัสวรรคต 

ร. 9 และ วนัออกพรรษ / 

14 ต.ค. วนัหยุดชดเชย) 

12OCT TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 

17OCT TG937 VIE-BKK 

14.35-05.35+1 

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

09 - 16 พฤศจิกายน 

2562 

10NOV TG924 BKK-MUC 

00.50-06.45 

15NOV TG937 VIE-BKK 

13.30-05.20 

47,999 47,999 47,999 8,999 33,999 

03 - 10 ธนัวาคม 2562 

(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลิม

ฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วนั

รฐัธรรมนูญ) 

04DEC TG924 BKK-MUC 

00.50-06.45 

09DEC TG937 VIE-BKK 

13.30-05.20 

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

27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 

(31 ธ.ค. วนัสิ้ นปี / 01 

ม.ค. วนัขึ้ นปีใหม่) 

28DEC TG924 BKK-MUC 

00.50-06.45 

02JAN TG937 VIE-BKK 

13.30-05.20 

62,999 62,999 62,999 10,999 47,999 

29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563 

(31 ธ.ค. วนัสิ้ นปี / 01 

ม.ค. วนัขึ้ นปีใหม่) 

30DEC TG924 BKK-MUC 

00.50-06.45 

04JAN TG937 VIE-BKK 

13.30-05.20 

59,999 59,999 59,999 10,999 44,999 
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** อตัรานี้  ไม่รวม ค่าทิปคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากมี) ** 

** อตัรานี้  ไม่รวม ค่าธรรมเนยีม และ ค่าบริการยืน่วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นตอ้งน าส่งหนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอย่างนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไม่รวมวนัเสาร ์- อาทิตย ์ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดงักล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไม่ว่ากรณใีดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของท่าน และ ส่งหนงัสอืเดนิทางคืน

ท่านภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอย่างนอ้ย ในล าดบัต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวนัเดนิทางไม่เพียงพอส าหรบัยืน่วีซ่าครั้งใหม่ 

การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครั้งก่อนท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** อตัราค่าบรกิารนี้  จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพิม่ขึ้ น เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่ว่ามื้ อใด

มื้ อหนึง่ ทางบริษทัขอใหท่้านผูเ้ดนิทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตวัของท่านมาเพิม่เติมขณะมื้ ออาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแต่ละรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถุดบิ โดยส่วนมาก รา้นอาหารจะจัดใหเ้ป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป เท่านั้น กรณี

ทีท่่านมีความประสงคท์ีจ่ะสัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เติมในส่วนนี้ ดว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์หากมีโปรแกรมทีส่ถานที่ดงักล่าวตรงกบัวนัอาทิตย ์

ทางบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรบัเปลีย่นได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทั

ขอสงวนสทิธ์ิไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย หรือ ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนั

เดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเท่านั้น ** 

 

** การเดนิทางท่องเทีย่วในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค่่อนขา้งไกลจาก

จุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ ์เช่น รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกส่วนบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการ

เดนิทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ท่านจ าเป็นจะตอ้งมีผูร่้วมเดนิทางดว้ย 

เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ท่านอาจไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่สามารถคืน

ค่าใชจ่้าย หรือ ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 
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อตัราค่าบรกิารนี้ รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อพัเกรดได้ 

 ค่าภาษีน า้มนั ภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง

เคร่ืองบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน า้หนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 

30 ก.ก.) 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ทา่น ต่อห้อง กรณีทีโ่รงแรมมห้ีองพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) 

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท  าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน

โรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทนโดยอ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอกีคร้ัง  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส าคัญ 

 ค่าจ้างมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้ อประกันเพ่ิมเพ่ือคุ้มครอง

สขุภาพกรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์

ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรณุาสอบถามอัตราค่าบริการ

จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทุกคร้ัง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนยีม 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนยีม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดนิทางทั้งหมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึง

เดก็อายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ ไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้ นอยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา 

และ ค่าธรรมเนยีมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนยีมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ ขอความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจ่ายในวนัทีย่ืน่

เอกสาร สแกนนิ้ ว กบัเจา้หนา้ทีข่องบริษทั โดยทางบริษทัจะมีเจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนันั้น) 

 

 

 



 
 
 
 

 

ทวัร์ยุโรปตะวนัออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก็ [เลสโก ซกุสปิตเซ่] 8D5N_TG_Ze_ZMUC22_Oct-Dec’19_SA       Page 16 

   

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเทีย่ว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3 

วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรณุาระเงินมัดจ า ส่วนนี้ ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ

ยกเลิกอัตโนมัติทันท ีหากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องเช็คทีว่่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกคร้ัง กรณีทีค่ณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้า

รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่  ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทีน่ั่งราคาพิเศษจ านวน

จ ากดั 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่

ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมทั้ง กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสมัภาษณวี์ซ่า ทีท่  าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆ

กต็าม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัท ี

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 

9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆ

ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีนักท่องเทีย่ว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยนืยนัยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ 

เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณี

ด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเกบ็เงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้

เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้่องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดังนี้  

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไป ก่อนการเดนิทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทีม่ีค่าใชจ่้ายตามจริงมากกว่าก าหนด 

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่ ทีเ่กิดขึ้ นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วให้แก่นักทอ่งเทีย่ว เช่น 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองทีพั่ก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางทีต้่องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเทีย่วบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม   
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4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้  จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้ เดินทางไม่ถึงตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวี

ซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซ่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ทุกทา่นยินดีทีจ่ะช าระค่าบริการ

เพ่ิมจากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีทีจ่ะให้บริการและด าเนินการ

ต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ทีลู่กค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นใน

กรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามทีเ่กิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้า

เป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หาก

สามารถคืนได้ (Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆ

ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกนั และ

บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ทา่น ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ทา่น อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมี

ความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าบริการเพ่ิมตามจริงทีเ่กดิขึ้นจากนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอณุหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ้นมากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือย้ายทีพั่กเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า ทีท่่านควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทุกท่าน จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวีซ่า เพือ่สแกนลายนิ้ วมือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ ในบางกรณี) ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กบัจ านวนของผู้สมคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูต

หรือศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนินการยืน่วีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดินทางเพ่ือกิจ

ธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่ม

หนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาทีส่ถานทูต) ทา่นจ าเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมัด

จ า พร้อมแจ้งวัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกคร้ัง หากมคีิวยื่นว่างช่วงทีท่า่นสะดวก แผนกวี
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ซ่าจะด าเนินการให้ดีทีสุ่ดทีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวกให้ทา่นเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้  การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทา่นสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนัดหมายทีเ่รว็ขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  

3.2 การยืน่แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเรว็กว่าปกติ  

** การบริการพเิศษนี้ ยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิทั้งหมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลือกซื้ อบริการพิเศษนี้ ได้ ได้แก่ องักฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นั้น  

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหนา้ที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ ง อาจมีการ

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงทีท่างบริษัทจะเร่ิม

ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจเรว็กว่านั้น) และหากเกิด

ค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) จะต้อง

ออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายังไม่ด าเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ได้รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากทา่นด าเนินการยื่นวีซ่า

หลังคณะ และหรือ กรณีทีท่่านต้องการยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง 

หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้  ท่านจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายทีส่ดุคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่า

กรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถชดเชยค่าเสยีหายให้กบัทา่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณ ี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทติย์ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมคัรในช่วงนั้นๆ 

ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ) 

6. หลังจากทีผู่้ สมัครได้ท าการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท าการยืมหนังสอืเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้

ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯเพ่ือเดินทาง กรณุาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีทีต้่องการใช้หนังสือเดินทางกะทนัหัน ท าให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่าง

ขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ทา่นจ าเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถงึจะต้องช าระค่าธรรมเนียม และ 

ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาทีเ่หลือก่อนเดินทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุ่ม

ประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ทีว่ีซ่าเชงเก้นฉบับนั้นๆออก และต้องการใช้เดินทางท่องเทีย่ว

กบัคณะนี้  สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพ านักประเทศนั้นๆ

มากทีสุ่ด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งคร้ัง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศ

ปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมีวีซ่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเข้าออกได้หลายคร้ัง และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้น โดย

จะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทีม่ีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดทีอ่นุมัติโดยระบุวันที่

สามารถพ านักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาส่งหน้าวีซ่า

และหน้าทีม่ีการประทบัตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าทีต่รวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยัน

เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการ
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บินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับ

จากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเทจ็จริงหรือให้ข้อมูลเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเทจ็จริงหรือให้ข้อมูลเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดิน

ทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้ เพ่ือให้การยื่นค า

ร้องในคร้ังต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ีซ่าจะออกให้ทนัวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้

ทัง้สิ้น เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกบัเอกสารทางราชการที่จ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากส านกังานเขต หรือ 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่ารา้ง , ใบส าคญัการหย่า กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า หรือ สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารที่แปลเรียบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มีตราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้  จ าเป็นที่สุด ส าหรบัเด็กที่อายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ ์ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดาและ

บิดา (เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บิดาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) ค่าใชจ่้ายในส่วนนี้  ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถช าระค่าใชจ่้ายในส่วนนี้ ใหท่้านได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นตอ้งมีตราประทบั) ทาง

บรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท่้านไดต้ามปกติ  

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้ อตั๋วเคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็นจะต้องเตรียม

หลักฐานการจอง ตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกนัการเดินทางให้ครอบคลุมวันที่

ทา่นเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใช้ในการประกอบการยืน่ขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดกต็าม และ บางกรณี 

บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจ าเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

เนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส่วนนี้  หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเอง

ทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้กต็าม รวมไปถึงกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดกต็าม ท าให้ท่านต้อง

ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้หมด  

14. กรณีทีท่่านมแีผนการเดินทางทีจ่ะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นต่อจากคณะนี้  และ ท่านมคีวามประสงค์ขอวีซ่าเชงเก้นให้ครอบคลุม

วันเดินทางในทริปสุดท้าย ท่านจ าเป็นต้องแจ้งกับเจ้าหน้าทีใ่ห้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร์ รวมไปถึงแผนกวีซ่าทีช่่วยอ านวยความ

สะดวกให้กบัท่านอีกคร้ัง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเกบ็เอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเคร่ืองบิน จ าเป็นจะต้องเรียบร้อย

โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเกบ็เอกสาร เพ่ือเตรียมกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจ าเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข (ข้อ 3) และ หากมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมเนื่องจากไม่ใช่

การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส่วนนี้  หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่า

กรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าให้ท่านต้องยกเลิกการ

เดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้หมด  
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ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบิน ทีท่่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเคร่ืองบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน

เคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากทีสุ่ด ให้ลูกค้าผู้ เดินทางทีม่าด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

สามารถท าได้ 

2. กรณีทีท่่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีทีแ่จ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทนัหัน 

อาจมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ทีต้่องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกบัการให้บริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกนั ขอให้ทา่นท าความเข้าใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาติของแต่

ละสายการบินทีก่ าลังให้บริการท่านอยู่ 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 

1. ทวัร์นี้ส  าหรับผู้มวีัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเทีย่วเท่านั้น 

2. ทวัร์นี้ ขอสงวนสทิธิ์ส  าหรับผู้ เดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีทีท่า่นถือหนังสอืเดินทาง

ราชการ  (หน้าปกสนี า้เงินเข้ม) หนังสอืเดินทางทูต (หน้าปกสแีดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมวีัตถุประสงค์เพ่ือการ

ทอ่งเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสอืเดินทางพิเศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติ

ของเคาทเ์ตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดทีจ่ะเกดิขึ้นในส่วนนี้  ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีร่ะบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดให้แก่ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขทีห่นังสอืเดินทาง เลขทีว่ี

ซ่า และอืน่ๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีทีน่ักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสอืเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัท

พร้อมการช าระเงนิมดัจ าหรือส่วนทีเ่หลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 

ณ วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง ทัง้นี้  ทางบริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่พ่ิมขึ้นของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ได้เกดิจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอืน่ เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษี

สนามบิน ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบิน ฯลฯ ทีท่  าให้ต้นทุนสงูขึ้น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ

ของบริษัทก ากบัเทา่นั้น 
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9. นักท่องเทีย่วต้องมคีวามพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กี่ยวข้องกับทาง

บริษัท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์

เฉพาะส่วนทีบ่ริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏบิัติเทา่นั้น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มลิลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าทีต่รวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์

อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก่ าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นั้น 

11. สิ่งของทีม่ลีักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโ่หลดใต้

ท้องเคร่ืองบินเทา่นั้น 

12. คณะทวัร์นี้  เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ด้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วน

ของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีทีท่่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ไม่ว่ากรณีใดกต็าม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นจริงทั้งหมดกบัผู้ เดินทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

13. กรณีลูกค้าทีจ่องเฉพาะทวัร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซื้อตั๋วเคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร์ (วันทีห่นึ่ง) ทา่น

จ าเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม กรณีทีไ่ฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ 

ยนืยนัเดินทาง ท่านจ าเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานที่ท่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้  จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

ทา่นจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการเดินทางด้วยตนเองทัง้หมดเทา่นั้น ไม่ว่ากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถ

ชดเชย หรือ ทดแทน หากทา่นไม่ได้ท่องเทีย่วเมือง หรือ สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมา

จ่ายกบัตัวแทนแล้วทัง้หมด 

14. รปูภาพในรายการทวัร์ ใช้เพ่ือประกอบการโฆษณาเทา่นั้น  

15. ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ไม่อนุญาตให้บุคคลทีม่ีคดีความ ค าสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรือ ค ้า

ประกนั หากทา่นไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออก

นอกเมอืง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทุกกรณี 

16. ส าหรับผู้ เดินทางทีต่ั้งครรภ์ จ าเป็นต้องปรึกษาแพทย ์เพ่ือตรวจสอบอายุครรภ์ทีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดินทางจริง และหากเดินทางได้ ท่าน

จ าเป็นจะต้องเตรียมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันให้เดินทางได้ และแจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ทีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วน

ใหญ่ หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินได้ทุกกรณี หากท่านตั้งครรภ์และไม่แจ้งให้สายการบินทราบและ

สายการบินตรวจพบ สายการบินมสีทิธิ์ปฏเิสธไม่ให้ท่านเดินทาง  
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การเตรียมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวีซ่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรีย 

1.  หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มอีายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เล่มสเีลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสขีาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน 

ไม่ซ า้กบัวีซ่าประเทศอืน่ๆทีเ่คยได้รับ เทา่นั้น 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรียน 

3.1 กรณเีป็นเจ้าของกจิการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกนิ 3 เดือน) / หรือใบจด

ทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อ

ประเทศ ไม่จ าเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตรา

ประทบั (ถ้าม)ี ทีอ่ยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณทีีเ่ป็นข้าราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณเีกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้าม)ี ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกบัหน้าทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน า

ตนเอง พร้อมรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทัง้นี้  อยู่ทีดุ่ลยพินิจของเจ้าหน้าทีรั่บยืน่เท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ที่อาจปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านั้น กรณุาจัดเตรียมดังนี้  

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วีซ่า ** 

** ผูท้ีป่ระกอบอาชีพ มีหนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมีบญัชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบริษทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แต่ไม่สามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชีส่วนตวัได ้ซ่ึงหากมีแต่บญัชีบรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้าม)ี 

7. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 

8. ส าเนาสตูิบัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเดก็อายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดนิทางพรอ้มบิดามารดา  

หรือเดนิทางพรอ้มบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ ** 
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- กรณีเดก็ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขต

หรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรอง

ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นต้องม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นต้องม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสอืเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สามี , 

ภรรยา สามารถอา้งอิงไดจ้ากทะเบียนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี้  ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชือ่เจา้ของบญัชี (ผูร้บัรอง) ยนืยนั

รับรองให้กบัผู้ ถูกรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วีซ่า ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ให้

ถูกตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วีซ่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ั้งผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดยีวกนัเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบญัชีเดยีวกนั ** 

- เอกสารเพ่ืออ้างองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูิบัตร 
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แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวีซ่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรีย 

สถานทีย่ืน่ค ารอ้งวีซ่า : ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสลีม 

ทางอาคารมสีถานทีจ่อดรถรับรอง แต่ทางศูนยย์ืน่วีซ่า VFS ไม่มบีริการประทบัตราทีจ่อดรถฟรี 

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานสีลีม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบื้ องตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวีซ่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศออสเตรีย 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 

3. วัน - เดือน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หม้าย            แยกกนัอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื .......................... อีเมลล ์........................................................................ 

10. อ า ชี พ ปั จ จุ บั น  ( ก าร ง าน / ก าร เ รี ย น )  ก รุณ าร ะบุ อ าชี พ ,  ต า แ ห น่ ง ,  ห าก เ ป็ น แ ม่ บ้ าน / เก ษี ยณ อ า ยุ ก รุณ าระ บุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศึกษา และทีอ่ยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื ......................... อีเมลล ์......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมคัร 

   ตัวผู้สมคัรเอง 

   มผีู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชื่อบุคคลทีเ่ดินทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

** ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงทุกขอ้โดยละเอียด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

การพจิารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการดา้น

เอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านั้น ** 
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