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เขา้ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์

ขึน้เขาซุกสปิตเซ ่(Zugspitze) ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั Top of Germany 

เทีย่ว เมอืงฮลัลท์ทัท ์เมอืงไดช้ือ่วา่ต ัง้อยูร่มิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก   

เทีย่วเมอืงลนิซ ์ชมจตัรุสักลางเมอืงลนิซ ์ฮอบทพ์ลาซ และ ชมมหาวหิารเกา่ แหง่เมอืงลนิซ ์

เมอืงมรดกโลก เชสกีค้รมุลอฟประเทศสาธารณรฐัเชค เป็นเมอืงเกา่ทีแ่สนสวย และโรแมนตกิ 

ลอ่งแมน่ า้ดานบู แมน่ า้สายโรแมนตกิ มนตเ์สนห่ไ์มเ่สือ่มคลาย  

เขา้ชมภายใน พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์ พระราชวงัทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญไ่มแ่พพ้ระราชวงัใดในยโุรป 

พเิศษ !! เมนขูาหมเูยอรมนั + เบยีร ์/ ปลาเทรา้ / เป็ดโบฮเีมีย่น / ซุปกรูาซ / ซีโ่ครงหมยูา่งเวยีนนา   
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – กรงุโดฮา - มวินคิ 

 

17.00 น. พรอ้มกนั ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P ประต ู7-8 

สายการบนิ กาตาร ์ แอรเ์วยส ์ (QR) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

20.25 น.  ออกเดนิทางสู ่ เมอืงมวินคิ โดยเทีย่วบนิที ่ QR833 / QR059 แวะเปลีย่นเครือ่งทีก่รงุโดฮา ประเทศ

กาตาร ์

 

วนัทีส่อง  มวินคิ – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์– การม์ชิ–พารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่  (เยอรมน)ี 

 

07.00 น.   เดนิทางถงึ เมอืงมวินคิ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 109 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. 50 นาท)ี  

เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เดนิทางผา่นเสน้ทางทีม่ี

ทวิทศันอ์นัสดุแสนโรแมนตคิ ทา่มกลางธรรมชาตขิองเขาสงู เมอืงนีเ้ป็นทีต่ัง้ของสองปราสาทสวยงาม 

คอืปราสาทโฺฮเฮนขวานเกา ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้แม็กซมิเิลีย่นที ่ 2 ( พระราชบดิาของพระเจา้ลคุ

วกิที ่2 ) และปราสาทนอยชวานชไตน ์เป็นปราสาทซึง่สรา้งตามพระจนิตนาการสว่นพระองคข์องพระเจา้

ลคุวกิที ่2 บรเิวณใกลก้นักบัปราสาทจะมทีะเลสาบสวยงามทีม่ชี ือ่วา่ทะเลสาบแอลป์  

เทีย่ง   

    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์ (Neuschwanstein 

Castle) โดยรถบสัเล็ก (หากชว่งทีห่มิะตกหนกัรถบสัจะหยดุใหบ้รกิารแกน่กัทอ่งเทีย่ว เนือ่ง

ดว้ยเพือ่ความปลอดภยัทางบรษิทัฯ จะน าคณะเดนิขึน้ – ลงปราสาท เนือ่งจากเวลาหมิะตกทาง

จะลืน่และอนัตราย)  
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  น าเขา้ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์ 

  ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที ่ 2 หรอื เจา้ชาย

หงสข์าว  พระเจา้ลดุวกิทรงเป็นบคุคลทีม่ลีักษณะนสิยัทีล่กึลับเป็นปรศินา (eccentric) และเป็นผูท้ี่

ส ิน้พระชนมใ์นสถานการณ์ทีค่อ่นขา้งมเีงือ่นง า สขุภาพจติของพระองคใ์นบัน้ปลายอาจจะไมป่กตแิตก่็ไม่

มหีลกัฐานทางการแพทยท์ีเ่ป็นทีย่นืยนัไดแ้น่นอน แตส่ิง่ทีท่รงทิง้ไวเ้ป็นมรดกแกช่นรุน่หลังคอืงานทาง

สถาปัตยกรรมทีท่รงกอ่สรา้งรวมทัง้วังและปราสาทใหญโ่ตทีท่ัง้หรหูราโออ่า่และเต็มไปดว้ยจนิตนาการ

ราวเทพนยิายหลายแหง่ รวมทัง้ปราสาทนอยชวานชไตนซ์ ึง่เป็นปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกนัทั่วโลก 

และทรงเป็นผูอ้ปุถัมภร์ชิารด์ วากเนอร ์คตีกวแีละนักเขยีนดนตรโีอเปรา่คนส าคัญของเยอรมนชีมความ

วจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ ครสิเตยีน แยงค ์ 

 

  จากนัน้น าคณะเดนิลงจากปราสาท  

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงการม์ชิ–พารเ์ทน่เคยีรเชน่ (ประมาณ 64  กม. ใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 1 ชม.)  

  เมอืงพักตากอากาศเล็กๆ ทางใตข้องมวินคิตัง้อยูก่ลางเทอืกเขาแอลป์ เมอืงแสนสวยในหบุเขาของ

เยอรมนัใต ้บา้นเมอืงสวยแบบบาวาเรยีแท ้ตามผนังของตกึตา่ง ๆ ยงัเป็นรปูเขยีนเรือ่งราวในครสิตศ์าสนา

ทีน่่าชมยิง่ เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในฤดรูอ้นและฤดหูนาวและยงัเป็นศนูยก์ลางการแขง่ขนักฬีา

ฤดหูนาว ลานสเก็ตน ้าแข็ง และลูแ่ขง่สกโีอลมิปิก 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) พเิศษกบัเมนขูาหมเูยอรมนั+เบยีร ์

 พกัคา้งคนื ณ Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่1) 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2
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วนัทีส่าม  การม์ชิ - พารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– หมูบ่า้นโอเบอรแ์อมเมอรเ์กา – ซาลสเบริก์   

(ออสเตรยี) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงัสถานรีถไฟซุกสปิตเซบ่าหน์ Zugspitzebahn  เพือ่น าทา่นขึน้

รถไฟขึน้ไปยงัยอดเขาซุกสปิตเซ ่(Zugspitze)  

  ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั (Top of Germany) อสิระใหท้า่นสมัผัสกบัลานหมิะและธารน ้าแข็ง  

 

  จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ตอ่ไปยงัจดุสงูสดุของยอดเขาซุกสปิตเซ ่ณ ระดบัความสงู 2,970 เมตร 

จากระดับน ้าทะเล ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวมาทีน่ี ่ราว 500,000 คน ดา้นบนยอดเขาซกุสปิตเซย่งัมจีดุ

ชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิโดยรอบไดแ้บบ 360 องศา และสามารถมองเห็นววิทวิทศันไ์ดถ้งึ 4 ประเทศ 

ทัง้เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์และอติาล ีและยงัมยีอดเขาทีท่อดไกลสดุตาเหนอืขนุเขากวา่ 400 

ยอด  

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) บนยอดเขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นกลับลงมาจากยอดเขา เพือ่น าทา่นออกเดนิทางไปยงั หมูบ่า้นโอเบอรแ์อมเมอรเ์กา 

Oberammergau  

  หมูบ่า้นเล็กๆ ทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ของเยอรมนตีัง้อยูต่ดิกบัแมน่ ้า แอมเมอร ์ เป็นหมูบ่า้นแหง่ชา่ง

แกะสลักไม ้ เนือ่งจากมงีานแกะสลกัไมท้ีข่ ึน้ชือ่และเป็นอาชพีหลักๆ ของคนในหมูบ่า้นนี ้ และมี
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เอกลักษณ์เฉพาะตัวดว้ยการตกแตง่ผนังอาคารบา้นเรอืนดว้ยภาพเขยีนทางศาสนา และวถิชีวีติแบบ

ชนบทโอเบอรแ์อมเมอรเ์กา เป็นสถานทีจั่ดแสดงอปุรากรระดับโลกทีช่ ือ่วา่ The Passion Play ซึง่เป็น

อปุรากรทีถ่า่ยทอดเรือ่งราวทางศาสนาครสิตท์ีจ่ะจดัขึน้ 10 ปีตอ่หนึง่ครัง้ ชาวเมอืงนีไ้ดแ้สดงละครเวที

เรือ่งนีอ้ยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่17  ซึง่นักแสดงสว่นใหญก่็จะเป็นคนในหมูบ่า้นโอเบอรแ์อมเอมร์

เกา อสิระใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศในหมูบ่า้นไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

 

  ไดเ้วลานัดหมายน าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงซาลสเบริก์   

  เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุล าดับที ่ 4 ในประเทศออสเตรยี  และเป็นเมอืงหลวงของรัฐซาลซเ์บริก์ เมอืงเกา่ของ

ซาลทซบ์กูรก์ และสถาปัตยกรรมบาโรก เป็นหนึง่ในใจกลางเมอืงทีถ่กูดแูลรักษาอยา่งดทีีส่ดุในกลุม่

ประเทศทีพ่ดูภาษาเยอรมนัดว้ยกนั และไดรั้บการรับรองจากยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกใน

ปี พ.ศ.2540  ซาลซเ์บริก์เป็นทีจ่ดจ ากนัในฐานะทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขาแอลป์ เมอืงแหง่มนเสน่หข์อง

เสยีงดนตรแีละเป็นบา้นเกดิของศลิปินเอกของโลก โวฟกงั อมาดอิสุ โมสารท์ 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)  

 พกัคา้งคนื ณ FourSide Salzburg หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่ ี ่ ซาลสเ์บริก์ – สวนมริาเบล – บา้นโมสารท์ – ทะเลสาบฮลัลท์ทัท ์– ลนิซ ์– จตัรุสั – ฮอบทพ์ลาซ 

(ออสเตรยี) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชมภายใน สวนมริาเบล  

เคยใชเ้ป็นทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound of  Music  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิขา้มสะพานขา้มแมน่ ้าซาลซาค ไปยงัยา่นถนนคนเดนิ  

 

น าทา่นไปถา่ยรปูบา้นโมสารท์ จากดา้นนอก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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จากนัน้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึของฝาก    

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลท์ทัท ์(ประมาณ 72 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม.)  

เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่ต ัง้อยูร่มิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  ฮลัล์

ทัททเ์ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วเล็กๆ ทีต่ัง้อยูท่างฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลท์ัทท ์(Lake Hallstatt) 

หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (Hallstatter See)  ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท 

(Salzkammergut) ภมูภิาคทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญมากแหง่หนึง่ของประเทศออสเตรยี 

    

    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษสดุกบั เมนปูลาเทรา้ยา่งเกลอื (มือ้ที ่7) 

 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศ เมอืงฮลัลช์ตทัท ์ 

เมอืงทอ่งเทีย่วเล็กๆ ทีม่เีสน่หค์อืความเงยีบสงบสวยงาม จดุเดน่ทีไ่มเ่คยเปลีย่นแปลงเลยของเมอืงรมิ

ทะเลสาบสนี ้าเงนิแหง่นีก้ค็อื เทอืกเขาสงูตระหงา่นลอ้มรอบทะเลสาบอนันิง่สงบเอาไวอ้ยา่งนุ่มนวล  

 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์Linz  

เมอืงใหญอ่นัดับสามของออสเตรยี มทีีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าดานูบ เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัและเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจอยูม่ากมาย  

 

น าทา่นชมจตัรุสักลางเมอืงลนิซ ์ฮอบทพ์ลาซ Hauptplatz  

จัตรัุสทีค่กึคักทีส่ดุในเมอืงลนิซ ์มหีา้งรา้นขายสนิคา้ตา่งๆ ทัง้สนิคา้ทัว่ไป สนิคา้พืน้เมอืงจนกระทั่งสนิคา้

แบรนดเ์นมมากมาย บรเิวณกลางจัสตรัุสมเีสาหนิสขีาวสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่การร าลกึการตอ่กบั

โรคระบาดในปี ค.ศ. 1679 และ ค.ศ. 1713 การคกุคามของสงครามในปี ค.ศ. 1683 และ ค.ศ.1703-

1704 และเหตไุฟไหมค้รัง้ใหญใ่นปี ค.ศ. 1712  

 

ชมมหาวหิารเกา่ แหง่เมอืงลนิซ ์Old Cathedral, Linz  

มหาวหิารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงลนิซ ์ประเทศออสเตรยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1669 ถงึ 1683 โดยใช ้

สถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก ในการกอ่สรา้ง อสิระใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศบรเิวณจตัรัุสทีร่ายรอ้มไปดว้ย

อาคารบา้นเรอืนสไตลบ์าโรกทีส่วยงาม 
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ค า่   

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8)  

 พกัคา้งคนื ณ Courtyard by Marriott Linz หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่3) 

 

วนัทีห่า้ ลนิซ ์– เชสกีค้รมุลอฟ – ปราค – มหาวหิารเซนตว์ติสุ – สะพานชาลส ์– หอนาฬกิาดาราศาสตร ์                                            

                       – จตัรุสัเมอืงเกา่ (สาธารณรฐัเช็ก) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟประเทศสาธารณรฐัเช็ก (ประมาณ 209 

กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.) 

เมอืงเกา่ทีแ่สนสวยและโรแมนตกิตัง้อยูใ่นวงลอ้มของแมน่ ้าวัตตาว่า มปีราสาทครุมลอฟซึง่เป็นปราสาท

ทีม่กีารเปลีย่นมอืกันครอบครองจากหลายราชวงศ ์ในยุคกลาง อาท ิโรเซนเบริก์ ชวาเซนเบริก์ เอกเก ้

นเบริก์ 

 

น าคณะเดนิชมจดุชมววิบรเิวณระเบยีงของปราสาทครมุลอฟ  

ถูกสรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 เป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก อยูบ่นเนนิเขาอายุ

เกา่แกก่วา่ 700 ปี ภายในปราสาทแหง่นีป้ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถงึ 40 หอ้ง ลานปราสาท 5 แห่งและ

อทุยานอกี 1 แหง่ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูบ่นเนนิเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมอืงจากลานหนา้อทุยานบา้นเรอืน

หลังเล็กหลังนอ้ย หลังคาสสีม้เรยีงรายกนัเป็นกระจกุๆเหมอืนบา้นตุ๊กตาทีส่วยงาม 

เ    
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    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10)  

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ กรงุปราค (ประมาณ 172 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม.) เมอืงหลวง

ของสาธารณรัฐเชก็  

 

น าทา่นเขา้ชมเขตปราสาทแหง่ปราค  

ปราสาทในยคุกลางทีใ่หญท่ีส่ดุ และถอืวา่เป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิแ์หง่เชค กษัตรยิแ์หง่ราชวงศแ์ฮบ

บริก์ พระนางมาเรยี เทเรซา่ แหง่อาณาจักรออสเตรยี  

 

ชม มหาวหิารเซนตว์ติสุ จากดา้นนอก  

มหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุของสาธารณรัฐเชก็ตัง้ชือ่เทดิทนูใหก้บัเซนตว์ติสุ ปัจจบุนัปราสาทปราค

ยงัเป็นท าเนยีบทีท่ าการของประธานาธบิดขีองสาธารณรัฐเชก็อกีดว้ย และใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพกรงุปราค

ทัง้เมอืง ณ จดุชมววิ จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุปราค เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็  

 

จากนัน้น าทา่นไปยงั สะพานชาลส ์ 

สะพานแหง่นีจ้ะน าทา่นขา้มไปยงัยา่น Old Town น าทา่นชมยา่น Old Town  

เขตเมอืงเกา่ของกรงุปราค ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์อนุสาวรยีย์านฮสุ ซึง่อดตีเคยเป็นอธกิารบดขีอง

มหาวทิยาลัยชาลส ์ในยคุของกษัตรยิท์ี ่4  

 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึประจ าถิน่ได ้ ณ เขตเมอืงเกา่ สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี ่ คอื 

เครือ่งแกว้โบฮเีมยี  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่11) พเิศษกบัเมนขู ึน้ชือ่ เป็ดโบฮเีมีย่น 

 พกัคา้งคนื ณ Clarion Congress Hotel Prague หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่4) 
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วนัทีห่ก ปราค – บราตสิลาวา่ – เทีย่วชมเมอืงบราตสิลาวา่ – บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุบราตสิลาวา่ (ประมาณ 328 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม.)  

นครหลวงของประเทศสโลวาเกยี และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศบราตสิลาว่า ตัง้อยูท่างตะวันตก

เฉียงใตข้องสโลวาเกยีบน 2 ฝ่ังของแมน่ ้าดานูบ มอีาณาเขตตดิกับประเทศออสเตรยีและประเทศฮังการ ี

จงึเป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีวในโลกทีม่อีาณาเขตตดิต่อกับ 2 ประเทศ เมอืงนี้และเวยีนนายังเป็นเมอืง

หลวง 2 แห่งทีต่ัง้อยู่ใกลก้ันมากทีสุ่ดในยุโรป โดยตัง้อยู่ห่างกันไม่ถงึ 60 กโิลเมตร บราตสิลาวาเป็น

ศนูยก์ลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกจิของสโลวาเกยี เป็นทีต่ัง้ของท าเนียบประธานาธบิด ี

รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐตา่งๆ และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย พพิธิภัณฑ ์โรงละคร หอศลิป์ และ

สถาบนัอืน่ ๆ ทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการศกึษา รวมทัง้ส านักงานใหญ่ของสถาบัน

ทางธรุกจิและการเงนิขนาดใหญข่องสโลวาเกยีเป็นจ านวนมาก 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่13) 

 

บา่ย น าทา่นชมเมอืงเกา่ ชมประตไูมเคลิ จตัรุสัเมอืงเกา่ ทีว่า่การเมอืง โรงละคร โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ

อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบราตสิลาวา่  

 

ไดเ้วลานัดหมายน าทา่นออกเดนิทางสู ่ กรงุบดูาเปสต ์ (ประมาณ 200 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2  

ชม.)  

เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี และเป็นศนูยก์ลางการปกครอง อตุสาหกรรม พาณชิยกรรม และการ

คมนาคมขนสง่ของประเทศ  

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่14)  ล ิม้ลองซุปกรูาซ เขม้ขน้ทีม่สีแีดงสดของพรกิ

ปาปรกิา้  

 พกัคา้งคนื ณ Novotel Budapest City หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่5)   
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  วนัทีเ่จ็ด บดูาเปสต ์– ป้อมปราการฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน – ลอ่งแมน่ า้ดานบู –  จตัรุสัวรีบรุษุ – ซติาเดล

ลา่– ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์– เวยีนนา (ออสเตรยี) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางผา่นชมุชนโรมนัโบราณชม ป้อมปราการฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน  

 ทีส่ะทอ้นประวัตศิาสตรก์ารสรา้งชาตฮิังกาเรยีน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผู ้

เสยีสละชวีติปกป้องบา้นเมอืงในตอนทีถ่กูพวกมองโกลรกุรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1905 เป็นจุดชมววิทวิทัศน์รอบเมอืงทีส่วยทีส่ดุ สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดแ้บบพา

โนราม่า มองเห็นสะพานโซแ่ละอาคารรัฐสภาฮังการีร่มิแม่น ้าดานูบทีง่ดงามตรงึตาประทับใจกับการที่

ไดม้าเยอืน “บดูาเปสต”์ นครหลวงอนังดงามแหง่สาธารณรัฐฮงัการ ี 

  บรเิวณนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของ โบสถแ์มทเทยีส   

  โบสถใ์หญ่เกา่แกอ่ายุ 700 ปี ทีไ่ดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โบถสแ์ห่งนี้ตัง้ชือ่ตามพระนาม

ของกษัตรยิแ์มทเทยีส กษัตรยิผ์ูย้ ิง่ใหญแ่หง่ฮงัการ ีเมือ่อดตีโบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นสถานทีป่ระกอบพระราช

พธิเีถลงิราชสมบตัขิองกษัตรยิแ์หง่ฮงัการ ีแตใ่นชว่งทีฮ่งัการถีกูรุกรานจากกองทัพเตริก์ สมบัตสิว่นใหญ่

ถูกขนออกไปและถูกเปลี่ยนสภาพใหเ้ป็นมัสยดิหลักของเมอืงภายใตก้ารปกครองของตุรกใีนปี ค.ศ. 

1541 และในชว่งสงครามขับไล่กองทัพเตริก์ โบสถแ์มนเทยีสไดรั้บความเสยีหายเป็นอยา่งมาก กระทั่ง

เมือ่สงครามสงบลงจงึมกีารบรูณะโบสถแ์มทเทยีสใหก้ลับมายิง่ใหญแ่ละงดงามดังเดมิ มหีลังคาสลับสอีนั

สวยงามตามสไตลน์ีโอ-โกธกิ สว่นดา้นในโบสถป์ระดับประดาไปดว้ยภาพเขยีนสแีละกระจกสทีีบ่อกเล่า

เรือ่งราวทางศาสนาทีแ่สนงดงาม  

  และยงัม ีอนสุาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1  

  ปฐมกษัตรยิข์องชาวแมกยา่รต์ัง้เด่นเป็นสง่าใหไ้ดช้มกันเป็นอนุสาวรยีพ์ระบรมรูปทรงมา้ผลงาน

ประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที1่1 เพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึตาม

อธัยาศัย 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพือ่ลงเรอืลอ่งแมน่ า้ดานบู  

แมน่ ้าสายโรแมนตกิ มนตเ์สน่หไ์มเ่สือ่มคลาย เพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนข์องธรรมชาตติลอดจนอาคาร

บา้นเรอืนและความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ณ กรงุบดูาเปสต ์ โดยเฉพาะ อาคาร

รฐัสภาฮงัการ ี ถอืวา่สญัลกัษณ์ของฮงัการ ี อาคารรัฐสภาตัง้โดดเดน่อยูร่มิแมน่ ้าดานูบบนฝ่ังเปสต ์ เป็น

อาคารรัฐสภาทีช่าวฮงักาเรีย่นภมูใิจวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุในโลก เพราะตัวอาคารมคีวาม

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนโีอ-โกธกิทีด่คูลาสสคิดว้ยหลังคาสแีดง อาคารรัฐสภาแหง่นีเ้ริม่สรา้ง

เมือ่ปี ค.ศ. 1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบรูณ์ โดยรปูแบบอาคารไดรั้บอทิธพิลมาจาก  

อาคารรัฐสภาแหง่ลอนดอนสหราชอาณาจักร  

 

จากนัน้น าทา่นชม จตัรุสัวรีบรุษุ  

สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นลานโลง่กวา้งขนาดใหญท่ีม่อีนุสาวรยีแ์หง่สหัสวรรษตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางลานฮโีรแ่ควร ์  

อนุสาวรยีแ์หง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการกอ่ตัง้อาณาจักรฮงัการคีรบรอบ 1,000 ปี เสาสงูตระหงา่น

ของอนุสาวรยีเ์ป็นทีต่ัง้ของรปูหลอ่เทวทตูกาเบรยีล อนัเป็นสญัลักษณ์ของครสิตจักรโรมนัคาทอลกิทีเ่ป็น

ดั่งหลักของอาณาจักรฮงัการ ี รอบเสาสงูเป็นทีต่ัง้ของรปูหลอ่ผูน้ าของชนเผา่ทัง้ 7 ทีร่ว่มกนักอ่ตัง้

อาณาจักรฮงัการีข่ ึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่9 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่16) 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ป้อมปราการซดิาเตลลา่ บนเนนิเขา Gellert Hill  

จดุชมววิทีส่งูและสวยทีส่ดุของกรงุบดูาเปสต ์ทา่นจะไดส้มัผัสกบัววิแบบพาโนรามาของกรงุบดูาเปสต ์ 
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จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ กรงุเวยีนนา (ประมาณ 244 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชม. 40 นาท ี) 

เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยีและในอดตีเป็นศนูยก์ลางอ านาจของอาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรยีน 

เมอืงแหง่ดนิแดนในฝันของนักทอ่งเทีย่วอกีมากมายทีต่า่งพากนัมาเยอืน  ดนิแดนอนัแสนโรแมนตคิเป็น

ศนูยก์ลางทัง้เศรษฐกจิและการปกครอง มปีระชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มแีมน่ ้าดานูบไหลผา่น เวยีนนา

ยงัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานในสหประชาชาตหิลายแหง่ เชน่ United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) และองคก์รระดับนานาชาตหิลายแหง่ เชน่ โอเปก (OPEC)   

 

น าทา่นเดนิชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมอืงยา่น ถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตราเซ ่ 

ทีม่รีา้นคา้นานาชนดิ ของแบรนดเ์นมชือ่ดังหลากหลายยีห่อ้ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ วหิารเซนต ์ สตฟีาน 

ซึง่เป็นวหิารศกัดิส์ทิธิข์องกรงุเวยีนนา 

ค า่       

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่17)  พเิศษกบัเมน ูซีโ่ครงหมยูา่งเวยีนนา   

 พกัคา้งคนื ณ Hotel Mercure Wien Westbahnhof หรอืระดบัเดยีวกนั (คนืที ่6)  

 

วนัทีแ่ปด เวยีนนา – พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์– โดฮา 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้ชมภายใน พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์  

พระราชวังฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวังใดในยโุรปทีม่กีาร

ตกแตง่หอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทัง้  บารอค, รอคโคโค หรอืศลิปะประยกุตจ์ากทางเอเซยี จากนัน้

น าท่านผ่านชมเมอืงเวยีนนา เมอืงแห่งดนิแดนในฝันของนักท่องเทีย่วอกีมากมายทีต่่างพากันมาเยอืน

ดนิแดนอันแสนโรแมนตคิ โดยทีจ่ะผ่านชมความงามของอาคารส าคัญๆ อาท ิอาคารรัฐสภา โรงละคร

โอเปรา่ ศาลาวา่การกรงุเวยีนนา  

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81
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น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั อนสุาวรยีข์องสมเด็จพระนางมารยีเทรเรซา่  

จักรพรรดนิผีูย้ ิง่ใหญข่องอาณาจักร ออสโตรฮงัการ ี 

 

น าทา่นไปถา่ยรปูดา้นหนา้พระราชวงัฮอปสบ์รูก์  

พระราชวังฤดูหนาว และในปี 1938 อดอฟ ฮติเลอร ์ผูน้ านาซเียอรมนีไดเ้ดนิทางมายังพระราชวังแห่งนี้

เพือ่ประกาศรวมออสเตรยีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกบัประเทศเยอรมน ี 

 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเวยีนนา เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

16.25 น. คณะออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วยส ์เทีย่วบนิที ่ QR 184/ QR 836 

แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา    

 

วนัทีเ่กา้  กรงุเทพมหานคร  

 

13.10 น.  คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ดว้ยความสวัสด ี

 

** ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาสอบถามเพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม เพราะมบีรกิาร

เฉพาะบางโรงแรมเทา่น ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง  

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 6 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

** ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ ** 

** รปูภาพในโปรแกรมทวัรเ์ป็นการตกแตง่เพือ่การโฆษณาเทา่น ัน้ ** 

 

 

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮงัการี ออสเตรีย 

9 วนั  

QATAR AIRWAYS  

อตัราคา่บรกิาร  พักหอ้งคู ่
พักเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

วนัที ่ 18 – 26 ม.ีค. 2566 92,999 21,000 

วนัที ่ 25 ม.ีค. – 2 เม.ย. 2566 92,999 21,000 

วนัที ่ 8 – 16 เม.ย. 2566 (เทศกาลสงกรานต)์ 95,999 23,000 

วนัที ่ 10 – 18 เม.ย. 2566 (เทศกาลสงกรานต)์ 95,999 23,000 

วนัที ่ 29 เม.ย. –7 พ.ค. 2566 (วนัแรงงาน + วนัฉตัรมงคล) 92,999 21,000 
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***หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงราคากรณีผูร้ว่ม      เดนิทางนอ้ยกวา่ 

15 ทา่น*** 

ส าหรบัท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมงัสวริตั ิ , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนือ้ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจง้

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์ 

* ในกรณีเลือ่นการเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นท าการยืน่วซีา่ ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง และตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยในการเลือ่นตั๋ว และเอกสารเพิม่เตมิ เชน่เอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยูต่อ่  

***หมายเหตขุอ้ส าคญัทีท่า่นควรทราบ*** 

1.)ในการยืน่วซีา่ ทางบรษัิท จะท าการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้ าหนดวันและเวลาใหเ้ขา้ไปยืน่วซีา่ 

เป็นการยืน่วซีา่แบบกรุ๊ปเท่านัน้(ปกตสิถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วีซา่ 15 วันก่อนเดนิทาง)  ซึง่อัตราค่าใชจ้่ายรวมอยู่ใน

รายการทัวรแ์ลว้ 

***กรณุาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ างวด

แรกแลว้ ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ *** 

 

อตัรานีร้วม 

1) คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจ านวนวนั จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด (น ้าหนักกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 25 

กโิลกรัม/กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งทา่นละ 7 กโิลกรัม) 

2)    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3)    คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตให้

คนขบัรถเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 

4) คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ  

5)    คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเทา่ (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่ี

เครือ่งปรบัอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้

หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งมี

การเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั) 

6)    คา่อาหารเลศิรสทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

7)    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

8)    คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบยืน่ปกต ิ(ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่ให ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่ 

9)    คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 

10)  ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงนิ 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
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อตัรานีไ้มร่วม 

1)    ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

2)    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

3)    คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  

4)    คา่น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 25 กโิลกรัม  และมจี านวนมากกวา่ 1 ช ิน้ (ระเบยีบของสายการบนิ)  

5)  คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยโูร ตอ่ทา่น 

6)  คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 15 ยโูร ตอ่ทา่น 

 

***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นทา่นท าการจองทวัร*์** 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  50 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 46,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทหีรอืกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด ไมว่า่ผลของวซี่า

จะออกหรอืไมอ่อกก็ตาม มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 50 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิงวดแรก (ท่านละ

46,000บาท)  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วัน บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหัก 60 % ของราคาทัวร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วัน บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งขอหัก 90 % ของราคาทัวร ์

 กรณียกเลกิกะทันหันกอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ  10 วัน เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายในการด าเนนิการทีไ่ดช้ าระไปแลว้จ านวน

มาก บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ 

 ทางบรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซี่า อาท ิตั๋วเครี่องบนิ , หอ้งพักที่คอนเฟิร์

มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ทา่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทาง

ทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ในการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต เพือ่

มาสแกรนลายนิว้มอื โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียโุรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษัิททัวร์เป็นแต่เพยีงตัวกลาง และอ านวยความ

สะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 กรณีวซี่าทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิที่

เกดิข ึน้ดงัตอ่ไปนี ้

- ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ด าเนนิการและ คา่บรกิาร  5,500 บาท 
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- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา 

ต ัว๋เครือ่งบนิถา้ออกต ัว๋มาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นือ่งจากบรษัิทจองตั๋วเป็นตัว๋กรุ๊ปซึง่ตั๋วกรุ๊ปจะไมส่ามรถ 

REFUND คนืได ้ 

- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้ และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 

100% ในทันท ี 

หากทา่นผา่นการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

100%ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ในกรณีทีท่างบรษิทัขอเอกสารเพิม่เตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทีข่อมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่น

ไมน่า่เชือ่ถอื / มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไมท่นัเวลานดัหมายตามทีส่ถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่

รบัโทรศพัทส์ถานทูต / การใชค้ าพูดไมสุ่ภาพกบัสถานทูต และสง่ผลท าใหว้ซี่าไมผ่า่นการพจิารณาจาก

สถานฑตู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหท้า่น 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ใน รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

 ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะน ัน้ทา่น

ควรจะใหก้รุป๊คอนเฟิรม์ 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหต ุ  

1. กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภยั

ธรรมชาต ิ   รถตดิ  ท าใหไ้มส่ามารถกนิ-เทีย่วและพักโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์ีร่ะบ ุ ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการทีจ่ะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส ิน้ เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิท

ฯ ไมไ่ดรั้บคา่ชดเชยใด ๆ ทัง้ส ิน้จากทางสายการบนิ แตท่างบรษัิทฯ จะคงไวซ้ ึง่ผลประโยชนส์งูสดุทีล่กูคา้พงึจะไดรั้บ

อยา่งเต็มความสามารถ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง หรือยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบรกิารไดต้ามความ

เหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ และสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นสดุวสิยั โดยจะ

พยายามใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัทา่น 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิ สภาพทางการเมอืง ภยัธรรมชาต ิ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวิยาวจนท าใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่งัคงจะ

รักษา มาตราฐานการบรกิาร และประโยชนข์องลกูคา้ทกุทา่นไวเ้หมอืนเดมิ 

4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบในสว่นทีเ่ป็นทรัพยส์นิสว่นตัว ไมว่า่บางสว่นหรอื ทัง้หมด อาทเิชน่ 

พาสปอรต์, ของมคีา่, กระเป๋าเงนิ, กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้ 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ออสเตรยี 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ทวัร ์(ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ และตอ้งมาแสดงตนทีส่ถานฑตู) 
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1.  หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาแนบมาดว้ย ตอ้งมหีนา้

วา่งเหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยปจัจบุนัหนา้ตรง 2X1.5 นิว้ จ านวน 2 รปู (ใชร้ปูส ีพืน้ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ อายรุปูไมเ่กนิ 6 เดอืน 

เหมอืนกนัทัง้ 2  รปู) ไมเ่ห็นฟัน หา้มใสค่อนแทคเลนส ์หรอื บิ๊กอายในการถา่ยรปู / หา้มใสเ่ครือ่งประดับในการ

ถา่ยรปู 

3. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ/ เอกสารเพิม่เตมิ

กรณีอืน่ ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาสตูบิตัร (ส าหรับเด็กต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์)  

7. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์: เดนิทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

7.1 เด็กเดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิามารดาตอ้งท าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตัวจรงิ

เทา่นัน้) โดยเอกสารระบวุา่อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 

**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้** (พอ่และแม่

ตอ้งมาแสดงตัว ณ วันทีย่ืน่วซีา่ดว้ย) 

7.2 เด็กเดนิทางกบับดิา  มารดาตอ้งท าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตัวจรงิเทา่นัน้) 

โดยเอกสารระบวุา่มารดาอนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิาและระบชุือ่บดิา **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ

และรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้** (แมต่อ้งมาแสดงตัว ณ วันทีย่ืน่วซีา่

ดว้ย) 

7.3 เด็กเดนิทางกบัมารดา  บดิาตอ้งท าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจรงิเทา่นัน้) 

โดยเอกสารระบวุา่บดิาอนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาและระบชุือ่มารดา **พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้** (พอ่ตอ้งมาแสดงตัว ณ 

วันทีย่ืน่วซีา่ดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแมห่ยา่รา้ง หรอืเสยีชวีติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรอื ใบมรณะบตัร เพือ่เป็นการยนืยนั 

7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอรต์ของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ใีหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม)่ 

7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

ผูนั้น้ เชน่ ส าเนาใบหยา่ พรอ้มทัง้บนัทกึการหยา่ซึง่แสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ืน่ 

จะตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น้ เชน่ ใบปกครองบตุร (ปค.14) จากทาง อ าเภอ/เขต 

(ตัวจรงิเทา่นัน้)  , หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม เป็นตน้ พรอ้มแนบหลกัฐานของบดิาหรอืมารดาหรอืผูท้ีเ่ด็กอยูภ่ายใต ้

การปกครองของผูนั้น้  

**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้** 

8. หลกัฐานการท างาน  

8.1 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ(ส าเนาอายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 
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8.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้(ส าเนา) 

8.3 กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิทฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบชุือ่-นามสกลุ , ต าแหน่ง , วัน/เดอืน/ปีที่

เริม่ท างาน , เงนิเดอืน ในจดหมายตอ้งมหีวักระดาษบรษัิท เบอรโ์ทร และตราประทบับรษัิทดว้ย จดหมายรับรองการ

ท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตู) ไมต่อ้งระบวุันลา และประเทศทีเ่ดนิทาง 

พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (ตัวจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน) 

8.4 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY 

CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตู) ไมต่อ้งระบวุันลา และประเทศทีเ่ดนิทาง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (ใสปี่ เป็น 

ค.ศ. เทา่นนัน้ หา้มใสปี่เป็น พ.ศ.) (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน)  

8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

8.6 กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษานัน้วา่ก าลังศกึษาอยูร่ะบชุัน้ปีทีศ่กึษา พมิพเ์ป็น

ภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (ตัวจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน) / พรอ้มส าเนาบตัรนักเรยีน นักศกึษา   

8.7 กรณีเป็นแมค่า้, ท าธรุกจิสว่นตวั, ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบ

รปูถา่ยสถานทีท่ างานมาดว้ย รปูถา่ยอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ    

9. หลักฐานการเงนิ (บญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้) สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลัง 6 เดอืน ซึง่ออกโดยธนาคาร ขอส

เตทเมน้ชือ่-นามสกลุเป็นภาษาอังกฤษ + ตราประทับจากธนาคาร + ลายเซ็นเจา้หนา้ทีธ่นาคาร น าเลม่จรงิมาแสดง

วนัทีย่ ืน่วซีา่ 

 เงนิฝากออมทรัพย ์(ยอดเงนิในสมดุบญัชธีนาคาร ตอ้งมไีมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การยืน่วซีา่ 1 ทา่น และ ตอ้งมี

การเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ หา้มท าการโอนเงนิเขา้ไปในครัง้เดยีวเป็นยอดใหญก่อ่นการยืน่วซีา่เด็ดขาด!!) 

 กอ่นยืน่วซีา่ 7 วัน  รบกวนปรับสมดุบญัช ีใหม้ยีอดลา่สดุ 7 วัน กอ่นถงึวันยืน่วซีา่  และส าเนาหนา้ทีป่รับสมดุ + หนา้

แรกทีม่ชี ือ่บญัช ีน ามายืน่เพิม่เตมิในวันทีย่ืน่วซีา่  หากน าสมดุไปปรับแลว้ไมม่ยีอด รบกวนน าเงนิเขา้ หรอื น าเงนิออก 

เผือ่จะไดม้ยีอดในการปรับสมดุ 

****** สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ****** 

10.  ในกรณีทีม่ผีูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย ตอ้งมเีอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ – หลกัฐานแสดงความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางกบั

ผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย เชน่ ทะเบยีนบา้น และตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดยีวกนั (พอ่, แม ่สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้

บตุรได ้/ สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้

หลานได)้ 

- กรณีเป็นสามภีรรยากนัแลว้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และรับรองคา่ใชจ้า่ยกนั ตอ้งใชเ้อกสารดังนี ้

 เขยีนจดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกนั 

 กรณีมลีกูดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกดิของลกู  

10.2 สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลัง 6 เดอืน ซึง่ออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชือ่-นามสกลุเป็นภาษาไทย พรอ้ม

ตราประทับจากธนาคาร บญัชอีอมทรพัยข์องผูร้บัรองคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร 

(BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ **ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นัน้**    
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11. ผูส้งูอายทุีม่อีายเุกนิกวา่ 70 ปี บรบิรูณ์กรณุาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางไดเ้พือ่เป็นเอกสารประกอบการ

ยืน่วซีา่ 

12. กรณีผูท้ีก่ าลังศกึษาอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่อติาล ีณ ประเทศทีท่า่นก าลังศกึษาอยู ่ 

 

*** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้เบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์

และระเบยีบของสถานทตู ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามแตส่ถานการณ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ 

 

วนัทีม่ายืน่วซีา่กรณุาน าสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาดว้ย (กรณีมเีลม่ตอ่จากสมดุเดมิรบกวนน าเลม่เกา่มา

ดว้ย) 

เอกสารทกุอยา่งทีเ่ป็นส าเนา เชน่ ทะเบยีนบา้น , ทะเบยีนสมรส , ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ , สตูบิตัร , น าตวัจรงิ

มาวนัทีย่ ืน่วซีา่ดว้ย 

 

***** ส าหรบัคนทีจ่ะใชเ้ลม่ไปทีอ่ ืน่กอ่น สถานทตูจะไมใ่หด้งึเลม่ไมว่า่กรณีใด ๆ ***** 

 

กรมการกงสลุไดแ้จง้เตอืนวา่ : 

1.ในหนังสอืเดนิทางตอ้งมเีพยีงตราประทับของทางราชการเทา่นัน้ 

2. การขดีเขยีนหรอืประทับเครือ่งหมายอืน่ใดในหนังสอืเดนิทาง ถอืวา่ “ หนังสอืเดนิทางช ารดุ ” อาจถกูปฎเิสธเขา้

ประเทศตา่งๆ หรอืถกู Blacklist หา้มเขา้ประเทศนัน้อกี 

 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
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เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


