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ในชือทีเหมือนกนัมี “ความต่าง” ทีซ่อนเรน้ เทียวฮลัลส์ททัท ์เมืองน่ารกัริมทะเลสาบ 

พกัเซนต์วูลฟ์กงั เมืองธรรมชาติแสนสวย, เชสกี ครมุลอฟ เมืองมรดกโลก แสนคลาสสิค   
พกักรงุปราก  คืน ดมืดาํบรรยากาศความงามแสนโรแมนติก ติดอนัดบัโลก !!! 

คารโ์ลวีวารี เมืองแห่งสปา – กรุงบราติสลาวา – กรงุบูดาเปสต์ – กรงุเวียนนา – ซาลสบ์วรก์ – มิวนิค   
สมัผสัความงดงามหลากหลายรูปแบบของสถาปตัยกรรมและวฒันธรรมพนืเมืองทีเป็นเอกลกัษณ์ 

วนัเดินทาง -  มี.ค./ -  เม.ย./  เม.ย.-  พ.ค. / -  พ.ค.   

โดยสายการบินไทย ((บินตรง)บินตรง)  
  

  

วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ 

22.00 น. เช็คอินทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออกชัน 4 ประตู  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ที  

 รอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นการเช็คอิน และโหลดกระเป๋า 
 

วนัทีสองของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) – พาสเซา – เชสกี ครุมลอฟ (เช็กเกยี) 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ นครมิวนิค (Munich) โดยเทียวบินที TG 924 (ใชเ้วลาเดินทาง 11.15 ช.ม.) 

07.05 น. ถึง สนามบินนานาชาตินครมิวนิค อนัทันสมยัของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany) (เวลาทอ้งถินชา้กว่าไทย 5 ช.ม.) 

หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

.  น. รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดินทางสู่ เมืองพาสเซา (Passau) (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เป็นเมืองทีอยูท่าง 

 ตอนใตข้องแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ซึงนกัภมิูศาสตร์และนกัเขียนอเลก็ซานเดอร์ ฟอน ฮุมบอลท ์จดัอนัดบัให้เป็น “  ใน 

 เมอืงทสีวยทสีุดในโลก” เพราะมีทีตงัในบริเวณทีแม่นาํ  สายมาบรรจบกนั คือ แม่นาํดานูบ อินน์และอิลซ์ จึงมี ทัศนียภาพที
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งดงามตระการตาโดยเฉพาะอย่างยิง ตัวเมืองเก่าทีตงัอยู่บนแผ่นดินแคบๆ ระหว่างแม่นําดานูบกบัแม่นาํอิลซ์ นาํท่านเดินเข้าสู่ 

“ย่านเมืองเก่า” ซึงในปีค.ศ.  ไดเ้กิดไฟไหมเ้มืองจนเหลือแต่เศษอิฐและเถา้ 

 ถ่านทาํให้ตอ้งมีการสร้างเมืองใหม่ขนึมาโดยฝีมือของนกัออกแบบชาวอติาเลียน  

  คน คือ Carlone และ Lurago จึงทาํให้ปัจจุบนัตวัเมืองมีกลินอายของศิลปะ 

 บารอคให้ไดช้มและสถานทีทีโดดเด่นของเมืองอีกแห่ง คือ “โบสถ์เซนต์ สตีเฟน”  

 (St. Stephen’s Cathedral) สรา้งในปีค.ศ. 1688 สถาปัตยกรรมแบบบารอค ซึงมี 

 “ออรแ์กนโบสถ์ทใีหญ่ทสีุดในโลก” มีถึง 17,774 อนั 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. ออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองเชสก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง  ก.ม.  

 เดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองเลก็ๆ ในเขตโบฮีเมียนใตข้องสาธารณรัฐเช็ก เมืองเก่าแก่ทีถูก 

 สร้างขึนตงัแตป่ลายศตวรรษที  บนริมฝังแมน่าํวลัตาวา อิสระให้ท่านไดมี้เวลาในการเดิน 

 เทียวชมเมืองเก่าที “องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. ”  

 ดว้ยสถาปัตยกรรมและศิลปะของอาคารเก่าแก่กว่า 300 หลงั ทีถูกสร้างขนึต่างยคุต่างสมยัแต ่

 กลมกลืนสวยงามในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บาร็อค และเรเนสซองส์ โดยมี “ปราสาท –  

 ครุมลอฟ”  ซึงสร้างขึนเมือปีค.ศ. 1250 ตงัอยู่บนเนินเขาสูงโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ของเมือง  

 ให้ท่านขึนชมวิวของเมืองทีสวยงามราวเมืองในเทพนิยายบริเวณของปราสาท แลว้ให้ท่าน 

 ชมและเลือกซือสินคา้ใจกลางเมือง อาทิ สินคา้พนืเมือง, ของทีระลึก ฯลฯ หรือเดินเก็บภาพของเมือง สวยทุกมมุเหมอืนเมอืงใน 

 นิทาน 

18.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

 กรณีทีมีงานแฟร์หรือการจัดประชุมทาํให้ห้องพักทีเชสกี ครุมลอฟเตม็ ทางทัวร์จะจัดมห้พักเมืองใกล้เคียงตามความเหมาะสม !! 

พกัค้างคืน ณ Hotel Old Inn   หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสามของการเดินทาง   เชสก ีครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี – กรุงปราก (เช็กเกีย) 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ  ช.ม.) อยู่ในแคว้นโบฮี เมีย

ตะวนัตก เป็นเมืองตากอากาศและเมืองแห่งนาํพุร้อนทีมีชือเสียงไปทวัยุโรปโดยเฉพาะอยา่งยิงชาวเยอรมนั จนมีการตงัชือเมือง

นีเป็นภาษาเยอรมนั คือ “เมืองคาร์ลสบาด” (Karlsbad)  
.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

13.00 น. นาํท่านเดินเทียวชม “เมืองนาํแร่” หรือ “เมืองแห่งนําพรุ้อน” ทีสวยงามในหุบเขา 

 อาคารบา้นเรือนทาสีสันสวยงาม จนถูกเรียกอีกชือว่า “เมืองลูกกวาด” มีแม่นาํ 

 เทปลา้ไหลผา่นกลางเมือง เมืองนีมีการคน้พบนาํแร่โดยพระเจา้คาร์ลที  จกัรพรรดิ 

 แห่งจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก ถือเป็นดินแดนแห่งนาํแร่ร้อนโดยธรรมชาติทีมีบ่อ 

 นาํพรุ้อนถึง  แห่ง บ่อทีร้อนทีสุดอยูใ่น “ศูนย์นิทรรศการ” ดว้ยอณุหภมิู สูงถึง  

  องศาเซลเซียส และยงัจดัแสดงสายนาํแร่ทีอุณหภูมิต่างๆ เพอืให้นกัท่องเทียวชิม 
ดว้ยถ้วยพิเศษ ทีทาํจากกระเบืองซึงเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึงของเมือง มีขายทวัไปเป็นของทีระลึกทน่ีาสนใจอีกชินหนึงเมืองนี 

ให้ท่านเดินเก็บภาพสถานทีต่างๆ ไปตามริมคลอง (แม่นําเทปลา) ผ่านชมอาคารบ้านพกั ร้านค้าประเภทต่างๆ พิพิธภณัฑ ์

โรงแรมแกรนดปั์ปป์ (เป็นสถานทีถ่ายทาํภาพยนตร์เรือง เจมส์บอนด)์ เป็นตน้ 
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15.3  น. นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 130 ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก หรือ  

 อีกชือว่า “เช็กเกยี” และมีสมญานามว่า “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด”  อนัแสนโรแมนติกและมีมนตข์ลงั เป็นทีประทบัใจ 

 ของผูไ้ดไ้ปเยือน ดินแดนแห่งนีถูกสร้างขึนมาเมือราว 1,500 ปีก่อน โดยชาวสลาฟหลงัจากมีแนวคิดในการรับคริสตศ์าสนาและ 

 การรวมเผา่พนัธ์ุจนกลายมาเป็นอาณาจกัรโบฮีเมียทียงิใหญ ่

 

 

 

 

18.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคนื ณ NH Prague Hotel   หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสีของการเดินทาง    กรุงปราก (เช็กเกีย)  

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

.  น.  นาํท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสฮราดคานีย์” บนฝังตะวนัตกของแม่นาํวลัตาวา 

เขา้ชม  “ปราสาทแห่งกรุงปราก” (Prague Castle) ทีเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็น

ปราการสาํคญัและเป็นศูนยก์ลางทางการเมือง ไดรั้บการบูรณะในสมยัของพระเจา้

ชาร์ลที 4 สถาปัตยกรรมแบบโกธิคและต่อมาพระราชวงัแห่งนีได้กลายมาเป็น

ทาํเนียบรัฐบาล ในปัจจุบันภายในปราสาทแบ่งออกเป็นหลายส่วน ทีสําคญัคือ 

“มหาวิหารเซนต์วิตัส” (St.Vitus’s Cathedral) อนัศกัดิสิทธิ เป็นทีฝังพระศพของ 

กษตัริยพ์ระองค์ต่างๆ รวมถึงกษตัริยเ์วนเชสลาสทีภายหลงัได้รับการตงัให้เป็นนักบุญ ภายในมีภาพเฟรสโก้และภาพเขียน

เกียวกบัเรืองราวของนกับุญจอห์นแห่งเนโปมุก ทีชาวเช็กยกย่องและนบัถือมาก แลว้ไปชม “เขตโกลเด้นเลน” (Golden Lane) 

ซึงมีบา้นหลงัเล็กๆ ปลูกชิดแนวกาํแพง เป็นทีอยู่ของพวกช่างทาํทองและนกัเล่นแร่แปรธาตุ และเดินตามบนัไดอีกดา้นหนึงของ

ปราสาทสู่แม่นาํวลัตาวา (Valtava river) จะพบกบั “สะพานชาร์ลส์” (Charles Bridge)  สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมือง สร้าง

ดว้ยหินขนาดใหญ่สมยัพระเจา้ชาร์ลที 4 ในศตวรรษที 14 ประดบัดว้ยรูปปันต่างๆ รวมทงัรูปปันของนกับุญถึง  นกับุญ โดย

ชาวคริสต์เชือว่า “หากเดินผ่านสะพานแห่งนีต้องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุกริมฝังแม่นาํวัลตาวา”  และจากจุดนีท่าน

จะไดช้มสถาปัตยกรรมทีงดงามตระการตาอย่างยิง อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ์, หอคอยดินปืนทีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็น

อยา่งดีเยียม ไมไ่กลกนัมากจากสะพาน (ราว 400 เมตร) จะเป็นจุดถ่ายภาพแบบฮิปๆ ไดแ้ก่ “กาํแพงเลนนอน” (Charles Bridge)    

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

.  น. นาํท่านเดินเขา้สู่ “จตุรัสเมืองเก่า” (Old Town Square) ชาวเช็กเรียกว่า “จตุรัส 

 สตาโรเมิสเก้” (Staromestke namesti) เป็นจตัุรัสทีสวยงามติดอนัโลก มีอาคาร 

 สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย รวมทงั “วิหารทิน” (Church of Our Lady before  

 Týn) ซึงผสมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมหลายยคุ ตงัแต่โรมนัเนสค,์ โกธิค และ 

 บาร็อค, “อนุสาวรีย์ยานฮุส” (Jan Hus Memorial) สร้างในปีค.ศ. 1915 ในวาระ 

 ครบรอบ 500 ปี ทีผูน้าํฝ่ายปฏิรูปศาสนายานฮุสไดถู้กเผาบริเวณนี และสิงทีไม่ควร 

 พลาดชมในเขตเมืองเก่าคือ “นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ”  (Astronomical Clock) ทีติดอยูบ่นผนงัของศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า 

 สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1410 ติดอนัดบัความเก่าแก่อนัดบั 3 ของโลกและเป็นเพียงหนึงเดียวทียงัคงใชง้านได ้ททีุกๆ ตน้ชัวโมง 
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 นาฬิกาจะตีบอกเวลา และจะมีหุ่นสาวกของพระคริสตอ์อกมาจากช่องหนา้ตา่งเลก็ๆ ดึงดูดความ 

 สนใจจากนกัท่องเทียวไดเ้ป็นอยา่งดี จากนนัให้ท่านไดเ้ดินเทียวชมเมืองหรือเลือกซือ “เครืองแกว้ 

 โบฮีเมียโมเซอร์” ทีมีชือเสียงโด่งดงัไปทวัโลก และเมือเดินทะลุไปอีกดา้นหนึงจะเป็น “จัตุรัสเวน 

 เชสลาส” Wenceslas Square) โดยใชชื้อของนกับุญเวนเซสลาส นกับุญอนัศกัดิสิทธิของชาวเช็ก 

 มีอนุสาวรียต์งัตระหง่านอยูห่นา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ จตัุรัสนียงัเป็นแหล่งชอ้ปปิงอนัทนัสมยัและ 

 คึกคกัอกีแห่งหนึงของกรุงปรากอีกดว้ย มีเวลาให้ท่านเดินชมเมือง ถ่ายภาพเป็นทีระลึกและเลือก 

 ซือสินคา้ ตามอธัยาศยั   

19.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พกัค้างคนื ณ โรงแรมเดมิ 
 

วนัทีห้าของการเดินทาง   กรุงปราก (เช็กเกยี) – กรุงบราทิสลาวา (สโลวาเกยี) – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ สาธารณรัฐสโลวาเกีย (Slovakia) หรือเรียกว่าสโลวคั 

 หรือสโลวาเกีย ประเทศทีถูกปิดกนัดว้ยแผน่ดินไม่มีทางออกทะเล และมีประชากร 

 หนาแน่นทีสุดในภมิูภาคยุโรปกลาง ดว้ยจาํนวนประชากรทีมากกว่า  ลา้นคน ใน 

 ขณะทีมีพืนทีเพียง 49,000 ตารางกิโลเมตร แลว้เขา้สู่ กรุงบราทสิลาวา (Bratislava) 

 (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองที 

 ใหญ่ทีสุดของประเทศสโลวาเกีย ตงัอยูบ่นสองฝังของแม่นาํดานูบมีพรมแดนติด 

 กบัออสเตรียและฮงัการี นบัเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกทีมีพรมแดนติดกบัสองประเทศเช่นนีและไม่มีทางออกทะเล    

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.00 น.   นาํท่านชมทิวทศัน์ของเมืองที “ปราสาทแห่งบราทิสลาวา” (Bratislava Castle) ตงั 

 อยูบ่นเนินเขา Little Carpathains เหนือแม่นาํดานูบ บริเวณใจกลางเมือง ถือเป็น 

 เอกลกัษณ์ทีโดดเด่นของเมือง แลว้เดินเทียวในเขตเมืองเก่า ซึงประกอบไปดว้ย 

 อาคารเก่าแก่สาํคญัๆ อาทิ “ศาลาว่าการเมือง” (City Hall), “ทาํเนียบประธานาธิบดี” 

 (Parliament Building), “โรงละครโอเปร่า” (Slovak Theater), “วิหารเซนตม์าร์ติน”  

 (St. Martin’s Cathedral) “โบสถสี์ฟ้า” (Blue Church), รูปปันต่างๆ ทงัทหารของ 

 นโปเลียนและคูมิล รวมทงัสิงก่อสร้างทีนับว่ามีอายุมากทีสุดคือ “ประตูเมืองเซนต์ไมเคิล” (St. Michael’s Gate) ซึงเป็นส่วน

 หนึงของกาํแพงเมืองเก่าในยคุกลางและเป็นยา่นการคา้ทีคึกคกั 

15.00 น. ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ สาธารณรัฐฮังการี (Hungary) อีกประเทศหนึงทีไม่มีทางออกสู่ทะเล ไปยงักรุงบูดาเปสต์ 

 (Budapest) (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองหลวงและเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของสาธารณรัฐฮงัการี เป็นเมือง

 เพียงเมืองเดียวทีถูกแบ่งเป็นสองฝังดว้ย “แม่นาํดานูบ” โดยทีฝังขวา คือ “บูดา” และฝังซ้ายคือ “เปสต์” อนัเป็นทีมาของคาํว่า 

 “บูดาเปสต์”  

19.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารพนืเมือง อมิอร่อยกบัอาหารพนืเมืองแบบฮงักาเรียน “กลูาซ” 
พกัค้างคนื ณ Mercure Hotel Budapest    หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีหกของการเดินทาง  กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – ดินเนอร์ทีหมู่บ้านกรินซิง 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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.  น.      นาํท่านเดินทางสู่ “เปสต์” (Pest) ซึงเป็นบริเวณทีราบ ชมสิงก่อสร้างที “องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ขึนทะเบียนให้เป็น  

 มรดกโลก ในปีค.ศ. ” เขา้สู่ “จัตุรัสวีรบุรุษ” (Hero Square) หรือเรียกอีกชือวา่ 

 “Millennium Memorial” ซึงเป็นจตัุรัสหลกัทีสาํคญัของกรุงบูดาเปสต์ สร้างขึนเพอื 

 เฉลิมฉลองการก่อตงัเมืองครบ ,  ปี ในปีค.ศ.  ประกอบไปดว้ยอนุสาวรีย ์

 ของบรรพบุรุษชาวแมกยา่ผูน้าํทงั  ชนเผา่ ทีรวมตวักนัสร้างเมืองขึนมาในศตวรรษ 

 ที  และวีรบุรุษสงครามในประวตัิศาสตร์ของประเทศ บริเวณจตัุรัสยงัประกอบไป 

 ดว้ยอาคารสวยงามอืนๆ อาทิ พิพิธภณัฑศิ์ลปะ, พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงงานศิลปะ,  

 สถานฑูตเซอร์เบีย, สวนสาธารณะและทีนบัว่าโดดเด่นบนถนนสายนีคือ “โรงละครโอเปร่า” ใตจ้ตัุรัสแห่งนียงัเป็นระบบรถไฟ

ใตดิ้นแห่งแรกของภาคพืนยุโรป ไดรั้บชือว่า “Millennium Underground Railway” ประกอบดว้ยหลายสถานีทีส่วนใหญ่ยงัคง

 อนุรักษไ์วใ้นรูปแบบเดิมตงัแต่เริมสร้าง ซึงก็ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็น “มรดกโลก”  

 ดว้ย จากนนันาํท่านเทียวชมเมืองฝัง “บูดา” (Buda) ขึนสู่ “เนินเขาปราสาท”  

 (Castle Hill) ซึงบริเวณนีรวมไปถึงริมฝังแม่นาํดานูบและถนน Andrassy Ut   

 “องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ประกาศขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี 2002  

 เช่นกัน” ประกอบไปดว้ยโบสถ ์พพิธิภณัฑม์ากมาย แต่ทีสาํคญัและโดดเด่นทีสุด 

 คือ “อดตีพระราชวังหลวง” (Royal Palacel) ซึงเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์ 

 ใกล้ๆ กันจะเป็น “ทําเนียบประธานาธิบดี”  แล้วไปชม  “โบสถ์แมธธิอัส”  (Matthias Church) และ “ป้อมชาวประมง” 

(Fisherman’s Bastion) ร่องรอยแห่งอดีตเคยเป็นเขตคา้ขายเก่าแก่ เพิงมาบูรณะใหม่ให้มีทางเดิน บางส่วนมีหลงัคาคลุม เป็นจุด

ชมวิวทีสวยงามดว้ย ถดัลงมาเป็น “ป้อมซิตาเดลลา” ทีออสเตรียสร้างไวเ้พือรําลึกถึงการรบทีไดรั้บชยัชนะเหนือชาวฮงัการี โดย

มีสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพเป็น “อนุสาวรียเ์ทพธิดาชูกิงปาลม์ไวเ้หนือศีรษะ” มีความสูง 40 เมตร  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.00 น.   สัมผสับรรยากาศของการ “ล่องแม่นาํดานูบ” ซึงเป็นแม่นาํทียาวทีสุดในสหภาพ 

 ยุโรป และยาวเป็นอนัดบัสองของทวีปยโุรป มีตน้กาํเนิดในเขตป่าดาํในประเทศ 

 เยอรมนีไหลผา่น  ประเทศ และลงสู่ทะเลดาํทีประเทศยเูครน ให้ท่านชมความ 

 สวยงามสองฟากฝังทีมีมนตเ์สน่ห์ ติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก (ใชเ้วลาล่องเรือ 

 ประมาณ .  ช.ม.) 

15.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 

 ประมาณ .  ช.ม.) เป็นทงัเมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศออสเตรีย และเป็นทีตงัของหน่วยงานในสหประชาชาติ 

 หลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองคก์รระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น 

 โอเปก (OPEC) 

18.00 น.       นําท่านเข้าสู่ “หมู่บ้านกรีนซิง” ทีมีชือเสียงในเรืองการทําไวน์สด และรับประทานอาหารคําสูตรเวียนนิสต้นตํารับแท้ท่ามกลาง 

 บรรยากาศแห่งเสียงเพลงอันแสนโรแมนติค สมกับเป็น “เมืองแห่งดนตรี” อันแท้จริง !!  

พกัค้างคนื ณ Radisson Blu Park Royal Palace Hotel Vienna   หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเจ็ดของการเดนิทาง   กรุงเวียนนา – เซนต์ วูล์ฟกัง (ออสเตรีย) 

08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

.  น.   นาํท่านเขา้ชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) อดีตเป็นทีประทบัของราชวงศฮ์บัสบวร์ก เดิมเป็นคฤหาสน์ของ 
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 จกัรพรรดิแมกซิมิเลียนที  แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธ์ ใชป้ระทบัเมือเสด็จล่า 

 สัตวแ์ละพกัผอ่น ต่อมาในปีค.ศ.  ในสมยัจกัรพรรดิลีโอโพลดที์  ตอ้งการ 

 สร้างพระราชวงัขนึใหม่ แบบแปลนเดิมนนัจะเป็นกลุ่มอาคารใหญ่โตหรูหรากว่า 

 “พระราชวงัแวร์ซายส์” ของพระเจา้หลุยส์ที 14 ทุกดา้น แต่ไม่สามารถสร้างไดเ้นือง 

 จากงบประมาณทีมีจาํกดั จึงเปลียนแบบใหม่มีขนาดเลก็กว่าทีเห็นในปัจจุบนัและ 

 เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมรอคโคโคทีสมบูรณ์แบบทีสุดแห่งหนึงในออสเตรีย  

 เป็นพระราชวงัฤดูร้อนของพระนางมาเรียเทเรซ่า จวบจนการสละราชสมบตัิของจกัรพรรดิชาร์ลส์ที  แห่งออสเตรียในปีค.ศ. 

  เขา้ชมห้องต่างๆ ภายในรวม 20 ห้อง อาทิ ห้องตอ้นรับทูตานุทูต, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี, ห้องกระจก, 

ห้องไชนีส ฯลฯ หลงัจากชมพระราชวงัแลว้ นาํท่านนงัรถเทียวชมเมืองทีจกัรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟ ทรงโปรดให้วางผงัเมืองดว้ย 

 การสร้าง “ถนนวงแหวน” (Vienna Ring Road) โอบลอ้มเมืองเก่า ซึงประกอบ 

 ไปดว้ยอาคารทีเต็มไปดว้ยคุณค่าทางสถาปัตยกรรม “องคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO)  

 ไดข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ. ” ซึงประกอบไปดว้ย “พพิธิภัณฑ์ 

 อัลเบอร์ทินา” ทีเก็บรวบรวมภาพเขียนสาํคญัๆ ทใีหญท่ีสุดในโลก, “โรงละครแห่ง 

 ชาติ” เป็นหนึงในโรงละครทีใชภ้าษาเยอรมนัทีมีชือเสียงทีสุดในโลก, “ถนนกรา - 

 เบน” ถนนคนเดินใจกลางเมืองทีเต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงาม, “พระราชวัง  

 ฮอฟบวร์ก” อดีตพระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศฮ์บัส์บวร์ก ปัจจุบนัเป็น “ทําเนียบระธานาธิบดี”, “โบสถ์เซนต์ สตีเฟน” โบสถ ์

 ประจาํเมืองทีงดงาม ตงัอยู่ในย่านถนนคนเดินและกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง, “ศาลาว่าการเมือง”, “โรงอุปรากร” และ 

“สวนสาธารณะ The Stadtpark ” ซึงเป็นทีตงัของ “อนุสาวรีย์โจฮัน สเตราส์” (Johann Strauss Monument) คีตกวีเอกผูไ้ดรั้บ

สมญานามว่า “The Waltz King” ผูที้เป็นส่วนหนึงทีทาํใหก้รุงเวียนนาเป็นเมืองทีรู้จกักนัในนาม “เมืองดนตรี” แห่งหนึงของโลก  

12.00 น.     อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

.  น.      อิสระให้ท่านชอ้ปปิงทีถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” (Kärntner Straße) ถนนชอ้ปปิงทีมีชือเสียงทีสุดของกรุงเวียนนา คึกคกั

พลุกพล่านดว้ยผูค้น เป็นทีตงัของห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้แบรนดด์งัหรูหรา ร้านอาหารเครืองดืม และอืนๆ อีกมากมาย 

.  น. เดินทางสู่บริเวณ “ซาลส์คัมเมอร์กูท” (Salzkammergut) หรือในความหมาย “ดิน 

 แดนแห่งเหมืองเกลือ” (Estate of the Salt Chamber) ทีสร้างความมงัคงัใหก้บั 

 จกัรวรรดิฮบัส์บวร์กอยา่งลน้หลาม ทงัยงัเป็นดินแดนทีเต็มไปดว้ยทะเลสาบและ 

 ภูเขา ซึงนบัว่าเป็นโชคสองชนัทีสืบเนืองจนถึงปัจจุบนั ในการทาํรายไดใ้ห้กบั 

 ประเทศอยา่งสูงและส่วนหนึงของดินแดนแห่งนี “องคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO) ได ้

 ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ. 1997” ในชือ “Hallstatt-Dachstein  

 Salzkammergut Cultural Landscape” อยู่ในแควน้ออสเตรียตอนบน เขา้สู่ หมู่ บ้านเซนต์ วูล์ฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง  

 287 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบชือเดียวกนั ในขณะทีด้านหลงัเป็นภูเขาจึงทาํให้

 หมู่บา้นนีมีเสน่ห์งดงามเป็นทีชืนชอบของนักท่องเทียวทีต่างหลงัไหลเขา้มาไม่ขาดสายตลอดปี ทงัฤดูร้อนทีมาตกปลา เดินป่า 

 หรือว่ายนํา ในขณะทีฤดูหนาวมาเล่นสกี อิสระให้ท่านเดินเทียวชมเมืองทีไม่พลุกพล่าน สูดอากาศอนับริสุทธิ สัมผสักับ

 ธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด  ** ถา้ไดพ้กัเมืองนี ถึงเรียกว่าไดม้าสัมผสัออสเตรียจริง ๆ ** 
.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

พกัค้างคืน ณ  Scalaria Hotel   หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีแปดของการเดนิทาง            เซนต์ วูล์ฟกัง - ฮัลล์สทัทท์ – ซาลส์บวร์ก  – มิวนิค (เยอรมน)ี  
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07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สทัทท์  (Hallstatt) (ระยะทาง 8 ก.ม. เดินทางประมาณ 

  นาที) อีกหมู่บา้นทีอยูใ่นเขต “ซาลส์คัมเมอร์กทู” ให้ท่านเดินเทียวชมหมู่บา้นที 

 ไดรั้บสมญานามว่า “เมืองริมทะเลสาบทีสวยทีสุดในโลก” “องค์การยูเนสโก้ได้ขึน 

 ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ. 1997” มีประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึงพนัคน บา้น 

 เลก็ๆ น่ารักสวยงามถูกดดัแปลงเป็นร้านคา้ต่างๆ และร้านอาหารมากมาย สลบักบั 

 โรงแรมทีตกแต่งเก๋ไก๋ อาคารบา้นเรือนจะสร้างลดหลนัเป็นชนัๆ ตามแนวเขา ภาพ 

 ของหมูบ่า้นทีมีเทือกเขาเป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลงัทีงดงามราวภาพวาด คือภาพทีถูกเผยแพร่ไปมากทีสุด ทาํให้นกัท่องเทียว 

 จากทวัโลกเดินทางมาสัมผสัความงามตลอดทงัปี  

10.00 น.      เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 72 ก.ม. เดินทางประมาณ 1.20 ช.ม.) อีกเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงของ 

 ออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของแควน้ซาลส์บวร์กชือเดียวกบัเมือง บา้นเกิดของกวีเอกโวล์ฟกงั อมาดิอุส โมสาร์ท และดว้ยภูมิ

 ทศัน์ทีสวยงามของเมืองทีรายลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเลสาบ ทิวทศัน์อนังดงามหลายแห่งจึงถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทาํ

 ภาพยนตร์ชือกอ้งโลก The Sound of Music นาํท่านเดินขา้มสะพานทีเบืองล่างคือ แม่นาํซาลส์ซคั บนสะพานสามารถมองเห็น 

 ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กทีตงัโดดเด่นบนเนินเขา เขา้ชม “สวนมิราเบล” (Mirabel Garden) ซึงเป็นสวนของอดีตพระราชวงั 

 มิราเบล สร้างในรูปแบบเรขาคณิตและตกแต่งดว้ยรูปปันต่างๆ ของเทพเจา้กรีก และโรมนั ตงัแต่ปี ค.ศ. 1730 ตกแต่งดว้ยพนัธ์ุ 

 ไมห้ลากหลาย รวมทงันาํพุ นบัว่าเป็น “สวนแบบบาร็อค” ทีสวยงามทีสุดสวนหนึงในยโุรป และเป็นอกีฉากหนึงของภาพยนตร์ 

 เรือง “The Sound of Music”  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.00 น. นาํท่านเทียวชม “เขตเมืองเก่า” ทีเต็มไปดว้ยอาคารในสถาปัตยกรรมบาร็อค ทียงัคง 

 อนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์และดีเยียม “องค์การยูเนสโก้ได้ขนึทะเบียนให้เป็นมรดก 

 โลกทางวัฒนธรรม ในปีค.ศ. 1996” เขา้สู่ “ถนนเกไทรเด้” (Getreidegasse) ถนน 

 ชอ้ปปิงทีสวยงาม เตม็ไปดว้ยร้านคา้นานาชนิดทีมีเอกลกัษณ์ตรง “ป้ายชือร้าน” ที 

 เป็นเหลก็ดดัเคลือบสี บา้งก็สีทองโดดเด่น บา้งก็สีสดใสสวยงาม และบนถนนสายนี 

 ยงัเป็นทตีงัของ “บ้านเลขที 9” บา้นเกิดของโมสาร์ท หลงัสีเหลือง ทีนกัท่องเทียว 

 มกัหยุดเกบ็ภาพเป็นทีระลึก อิสระให้ท่านเดินเทียวชมเมืองถ่ายรูปสถานทีต่างๆ ทีประกอบกนัให้เมืองนี มีความสวยงามน่ารัก 

.  น. ออกเดินทางขา้มพรมแดนกลบัสู่ประเทศเยอรมนเีขา้สู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เมือง 

 หลวงของแควน้บาวาเรียและเมืองทีใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มิวนิคเป็นเมืองทีมีความทนัสมยั 

 และสง่างาม ผสมผสานกบัขนบธรรมเนียมแบบดงัเดิม เขา้สู่ “จัตุรัสมาเรียน”  

 (Marienplatz) ในเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง ตงัชือตาม “รูปปันพระแม่มารี” กลาง 

 จตัุรัสกวา้ง ถือเป็นหวัใจของเขตเมืองเก่า มีสถานทีสาํคญัๆ ไดแ้ก่ “ศาลาว่าการ 

 เมืองหลังใหม่” ทีพระเจา้ลุดวิกที 1 มีบญัชาให้สร้างในรูปแบบศิลปะนีโอโกธิก แต่ 

 สิงทีโดดเด่นและนกัท่องเทียวตอ้งมาชม ณ ทีแห่งนี คือ “หอนาฬิกา” สูงถึง 85  

 เมตร จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบาํเมือถึงเวลา 11.00 น. ส่วน “ศาลาว่าการฯ หลังเก่า”  

 อยูเ่ยืองออกไปสร้างในแบบโกธิค, “โบสถ์เซนต์ปีเตอร์”  โบสถห์ลงัแรกและเก่าทีสุดของเมือง, “โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอม 
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 คู่” สร้างด้วยอิฐสีแดงสูง 99 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองอีกแห่งหนึง, “พระราชวังหลวง” เคยเป็นทีประทบัและศูนยก์ลาง

 อาํนาจของกษตัริยบ์าวาเรียนานถึง 500 ปี, “ตลาดวิคทัวเลียน” ตลาดผกัและผลไมส้ดกลางแจง้ทีใหญ่ทีสุดของเมือง ตงัแต่ผกั

 สดๆ จากฟาร์มไปจนถึงผลไมน้าํเขา้ รวมถึงแผงลอยขายอาหารทานเล่น เช่น ชีส, ฮอตด็อก, ไส้กรอก ฯลฯ และทีขึนชือทีสุด 

 สาํหรับนกัท่องเทียวคือ “ถนนคนเดนิ”  ทีกวา้งใหญ่รายลอ้มดว้ยร้านคา้หลากหลาย อาทิ ร้านกลอ้งถ่ายรูป, หนงัสือ, ของทรีะลึก

 , เสือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครืองครัว, ร้านอาหาร, ร้าน กาแฟ, ร้านเบเกอร์รี ฯลฯ รวมทงัห้างสรรพสินคา้ใหญด่ว้ย ช่วงหนา้ร้อน

 จะคึกคกัไปดว้ยนกัแสดงละครเร่, นกัร้อง, กายกรรม, ศิลปินพเนจรทีจะมาแสดงความสามารถในรูปแบบตา่งๆ เพือแลกกบัเศษ

 เหรียญจากคนผา่นไปมา อิสระให้ทา่นไดเ้ลือกชมและ ซือสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าย่อยมากมาย ตามอัธยาศัย 

 (หากตรงกับวนัอาทิตย์  ร้านค้าจะปิด แต่จะนาํท่านเดินทางชมอาคารต่างๆ ทีอยู่ในบริเวณจัตุรัส) 

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารพนืเมือง  เมนูพเิศษ ขาหมเูยอรมนั ตน้ตาํรบับาวาเรียน !!!  
พกัค้างคืน ณ  Leonardo Hotel   หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีเก้าของการเดินทาง             มิวนิค – กรุงเทพฯ 

.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านนงัรถผา่นชมสถานทีสาํคญัๆ ของ เมืองมิวนิค (Munich) แวะชม “โอลิมปิก 

 ปาร์ค” (Olympiapark) ซึงเคยใชเ้ป็นสถานที จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกทีมิวนิค 

 เป็นเจา้ภาพในปีค.ศ.   ภายในบริเวณจะมีหอคอยโอลิมปิก (Olympiaturm)  

 นบัเป็นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในมิวนิค  ปัจจุบนัชาวมิวนิคมกัใชส้วนแห่งนีจดั 

 กิจกรรมทางการกีฬาและนนัทนาการเป็นประจาํ ไม่ไกลกนัจะเป็น “พพิธิภัณฑ์  

 BMW” แหล่งรวมเครืองยนตข์องเครืองบิน รถจกัรยานยนต ์รถแข่ง และรถยนตที์ 

 ไดรั้บการผลิตตงัแต่ตน้ศตวรรษที   แวะชม “พระราชวังนิมเฟนบูร์ก” (Schloss Nymphenburg) จากด้านนอก ทสีร้างขึนใน 

 ศตวรรษที 17 สถาปัตยกรรมแบบบารอค ในสมยัพระเจา้ลุดวิกที  ทรงใช้พระราชวงัแห่งนีเป็นพระราชวงัฤดูร้อน และเป็น

 สถานทีประสูติของพระเจา้ลุดวิกที 2 บริเวณรอบพระราชวงัเป็นสวนขนาดใหญ่ บนเนือทีกว่า ,  ไร่ ร่มรืนด้วยไมใ้หญ่ 

 และทะเลสาบ ทงัยงัมีรูปปันตกแต่งเป็นระยะๆ ปัจจุบนักลายเป็นสถานทีพกัผอ่นของชาวมิวนิค 

.  น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค มีเวลาให้ท่านไดท้าํคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือสินคา้ต่างๆ มากมายจากร้านคา้ 

 ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG 925   (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.35 ช.ม.) 
 

วนัทีสิบของการเดินทาง                                      กรุงเทพฯ 

.  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ          

                                                        ◌ం◌ం◌ం◌ం  ◌ం◌ం◌ం◌ం   
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อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อัตรานีรวม 

1.     ตัวเครืองบินชันประหยัด  สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ - มิวนิค -กรุงเทพฯ 

**   Tax–Insurance–Fuel Charge ทีเรียกเกบ็เพิมโดยสายการบิน บริษทัฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง  

ทงันรีาคาข้างบนนี บริษัทฯ คดิจากอตัรา ณ เดือน ธนัวาคม  

2. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าเช็ก (เชงเก้น)  ทางสถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม 

3. โรงแรมทีพกัระดบั  ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั รวม  คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต ์

- ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทคีณะของท่าน ตอ้งการพกัทงัห้อง Twin และ ห้อง Triple (  ท่าน)หรือ 

ห้อง Single (  ท่าน) คณะของท่านอาจจะไม่ไดห้้องติดกนั เนืองจากขอ้จาํกดัของห้องพกัและการวางรูปแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรม  

- ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียน 

หรือย้ายเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

4. รถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม / วนั) 

5. ทิปไกด์ท้องถนิ / ทิปพนักงานขับรถ (วันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน) 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามทีระบใุนรายการ 

7. อาหารตามโปรแกรมระบุ 

8. หัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้ความสนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลท่านละ 2,000,000 บาท 

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดมืในห้องพกั, ค่าอาหารทีสงัมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 

3. ค่าเครืองดืมและอาหารทีสงัพิเศษในร้านอาหาร ทีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย  % และภาษีมูลค่าเพมิ  % 

5. ทิปหวัหน้าทัวร์ (ขนึอยู่กับความพอใจในการบริการ) 

เงอืนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้อยา่งน้อย  วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ 0,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง  

ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ  ท่าน) 

เด็ก ( -  ปี) 

พกักับผู้ใหญ่  ท่าน 

เสริมเตียง 

เด็ก ( -6 ปี)  

พกักับผู้ใหญ่  ท่าน 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดยีว 

จ่ายเพมิ  

 

จองตัวเครืองบนิเอง 

หกัคืน 

-  มี.ค./  เม.ย.-  พ.ค./ -  พ.ค.  

115,000.- 103,000.- 97,000.- 21,900.-  28,000.- 

-  เม.ย. จา่ยเพมิ , .-  



EST_EUR 10D (TG)  Page 10 of 11
   

 

 

ผูท้ยีนืวีซา่เช็ก ตอ้งมาแสดงตนเพอืสแกนลายนิวมอื 

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือก่อนถึงกําหนดออกตัวเครืองบิน) มิฉะนนัถือวา่ท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดินทาง -  วนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยดึค่าทวัร์ทงัหมด ยกเวน้ตวัเครืองบิน หากเงือนไขตวัเครืองบิน 

    ให้รีฟันดไ์ด ้ทางบริษทัฯ จะดาํเนินการแทนให้ ซึงระยะเวลาในการรับเงินรีฟันดค์ืน 

    ประมาณ -  เดือน ซึงทางบริษทัฯ จะคนืให้ท่านหลงัหักค่าธรรมเนียมของสายการบิน 

    แลว้ 

 ยกเลกิการเดินทาง  –  วนั คืน  % ของค่าทวัร์ทงัหมด  

 ยกเลกิการเดินทาง  –  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทีเกิดขึนจริง หากมี เช่น  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน,ค่ามดัจาํตวัเครืองบินภายในประเทศ, ค่ามดัจาํโรงแรม, 

รถโคท้รับอากาศทีต่างประเทศ ฯลฯ) 

 ยกเลกิการเดินทางมากกว่า  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์ทงัหมด  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวีซ่าไดท้นัตาม

กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิม คือ ค่าวีซ่าและค่าเปลียนชือตวั เท่านนั และตอ้งไม่อยูใ่นเงือนไขของตวัที NON-CHANGE 

NAME & NON-REFUND 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึงในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า  ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ 

อนัเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือทงัคณะพร้อมกนั ถือวา่เป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวนั 

เวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่มนัใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากสถานทูต บริษทัฯ ขอแนะนาํให้ท่านยืนขอวี

ซ่าเดียว จะทราบผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 

หมายเหตุ 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 3 สัปดาห์ 

 ก่อนการเดินทาง และยินดีทีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนให้หากท่านตอ้งการ  

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุด

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด  

3. เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน 

 ปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัๆตามทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้เมืองอนั 

 เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

เเอกสารประกอบการยืนวีซ่าอกสารประกอบการยืนวีซ่าเช็กเช็กเกียเกีย  
สถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่า  วนัทาํการ 

 
  

 

 

 

1. พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุและมีอายคุงเหลือไมต่าํกว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าประเทศ 

 เยอรมนีหรือไมก่็ตาม ควรนาํไปแสดงดว้ยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า ** ต้องมีหน้าว่าง ทีไม่มีตราประทับอย่างน้อย  หน้า**  

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม.  จํานวน 2 รูป (ควรมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง 2 รูป)**ฉากหลงัตอ้งมสีขีาวเทา่นนั**  
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 หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ, ไม่ยิม และต้องไม่มีลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม ต้องไม่มีการแต่งภาพถ่าย และห้ามเป็นภาพทีถ่ายสแกนจาก 

 คอมพวิเตอร์, ถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือโพลาลอยด์ ไม่ใช้รูปรับปริญญา  

3. สําเนา ทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีทีอายไุม่ถึง 20 ปี) 

4. สําเนา ทะเบียนสมรส (ในกรณีทีเป็นนาง) / สาํเนาใบหยา่ (ถา้มี) 

5. สําเนา ใบเปลียนชือ หรือนามสกุล (ถา้มี)  

6.  หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง จากบริษทัฯทีท่านทาํงานอยู่ตอ้งเป็น ภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบตุาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั 

 วนัเดือนปีทเีริมทาํงาน และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปยโุรป หลงัจากนันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา   

 และวันออกหนังสือรับรองฯ ต้องไม่เกิน  เดือน ในวันยนืวีซ่า  

 ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้ทีมีชือของผูเ้ดินทางเท่านนั 

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้หรือสาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการแล 

 ชือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย พร้อมหน้าวตัถุประสงค ์คัดลอกมาไม่เกนิ  เดือน ในกรณีทีมีกรรมการผูล้ง 

 นามมากกวา่  ท่าน ให้แนบจดหมายรับรองการทาํงานประกอบดว้ย 

 กรณีทําธุรกิจส่วนตัวแต่มิได้จดทะเบียนการค้า ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูตเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณข้ีาราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร 

 ขา้ราชการเพียงอย่างเดียว เป็นหลกัฐานยนืต่อสถานทูตได ้

 กรณีทีเป็นนักเรียน / นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านนั พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน/บตัรนกัศึกษาดว้ย 

 แม่บ้าน แสดงเอกสารสําเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาสมุดเงินฝาก, สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน (ในกรณีทีสามีเสียชีวิตให้

แนบเอกสารสาํเนาใบมรณะบตัร) 

7 **การเงนิ : ถ่ายสําเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ (Saving) เท่านัน  ย้อนหลัง  เดือน และ Update สมุดบัญชีเงินฝากไม่

เกิน  วัน ในวันทีนัดยนืวซ่ีา และวันยืนแสดงสมุดฝากเล่มจริงด้วย ควรเลือกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ และมียอดล่าสุดที

แสดงว่าเพียงพอทีจะครอบคลุมถึงค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ** ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึงในการยืนขอวี

ซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย   **บัญชีกระแสรายวันไม่สามารถนํามายืนวีซ่าได้** 

8.     กรณีทีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาท่านใดทา่นหนึงจะตอ้งขอหนงัสือยินยอม โดยทีบิดาหรือมารดา และบุตร 

 จะตอ้งไปยนืเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายทะเบียน 

 หรือเจา้หนา้ทีลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

 ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเติมทางบริษทัฯ ใคร่ขอ

รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตเพือให้อยูใ่นดุลพินิจของทางสถานทูต  

 เรืองวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือ 

 ทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน 

 เงือนไขต่างๆ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 


