
 
   

 

รหัสทัวร WCT1901477 
ทัวรยุโรป ตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี  
8 วัน (OS) 
เวียนนา – มิวนิค– โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานช
ไตน –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ – ซาลสบวรก- อุทยานมิราเบลล – ฮัลสตัทท   
พัสเซา – เชสกี้คลมุลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปราก – อนุสาวรยี
ยานฮุส - สะพานชารลส- ปราก –ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต– มหา
วิหารเซนตสตีเฟ�น – ฮีโร สแควร - คาสเซิ่ล ฮิลล ป�อมฟชเชอรแมน  ลองเรือ
ชมแมน้ําดานูบ - ชอปปم�ง Outlet Parndorf  –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบ
รุนน - สวนสาธารณะสตัดปารค - โบสถเซนตสตีเฟน        
 

 
 

 
 
 



 
   

 

กําหนดการเดินทาง 
12-19 ก.ค. // 10-17 ส.ค. // 14-21 ก.ย.2562 

( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา) 
 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินออสเตรียน พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ
และบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา...โดยสายการบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE 
เที่ยวบินที่ OS026 

 
วันที่ 2 เวียนนา – มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานช

ไตน มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ 
05.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
09.10 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟทฮันซา lufthansa เที่ยวบิน

ที่ LH2327 
10.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคนเขา 

เมือง และดานศุลกากร  
นําทานเดินทางสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (130 กม.) เมือง
ที่ต้ังอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติดชายแดน ชม
กับทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา
เดินทางสูเมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูบนถนนสาย
โรแมนติก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ขาหมู
เยอรมันรสเลิศ 

บาย นําทานนั่งรถมินิบัสขึ้นสูที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน” 
(กรณีอากาศไมเอื้ออํานวย เพ่ือความปลอดภัยขอผูเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําทานเดินเทาขึ้นแทน) นําทาน “ถายรูปคูกับปราสาท
นอยชวานสไตน” (ภายนอก) ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูใน
เทือกเขาแอลป� สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวา
เรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทที่งดงามมาก
ที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก  ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผา



 
   

 

ขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือออบแกงของแมน้ําพอลลัท เปนปราสาทหลังใหญสีขาว 
ตั้งอยูกลางป�าเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกตางไปในแตละฤดูกาลได ปราสาทหลัง
น้ี เพิ่งไดรับขนานนามวา “นอยชวานสไตน” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จ
สวรรคตแลวในป 1886  แมกระทั่งราชาการตูนอยาง “วอลทดิสนีย” ยังไดจําลองแบบปราสาท
แหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด ไดเวลาอันควร
นําทานออกเดินทางกลับสูกรุงมิวนิค (130 กม.) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  AZIMUT HOTEL / LEONARDO HOTEL 
  
วนัที่ 3 มิวนิค – ฮัลสตัทท -ซาลสบวรก (ออสเตรีย) – อุทยานมิราเบลล 
    พัสเซา(เยอรมัน) 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองฮัลลสตัทท”  เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูทางฝم�ง

ตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลช
ตัทท ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัม
เมอรกุ ท  และยั ง เป นห น่ึ งใน เมื อ ง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากเปน
อันดับตนๆของประเทศออสเตรีย โดย
เมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอร
ออสเตรีย  ซึ่ ง เป น  1 ใน  9 รั ฐของ
ป ระ เท ศ อ อ ส เต รี ย  ดิ น แด น ซึ่ งมี
วัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง  
3,500 ป เดิน  เลนชมเมือง ฮาลสตัดซ ชมสถาปตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับ
เครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณ
จากจารีตประเพณีท 

เที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ม้ื อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร 

บาย ชีวิตชีวา นําทานเดินทางสู  “เมือง
ซาลสบวรก” เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสอง
ฝم�งของแมน้ําซาลซัค ระหวางเสนทาง
ผานชม “ทะเลสาบมอนดเซ” ที่ใชเปน
ฉากถายทําตอนหน่ึงในภาพยนตร  



 
   

 

“เดอะซาวด ออฟ มิวสิค” ที่โดงดังไปทั่วโลก ชม “อุทยานมิราเบลล” อุทยานของปราสาทที่ใช
เปนสถานที่แตงงานที่จัดไดวาสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวรเกิล การเทน” และ
ทิวทัศนของ “ป�อมโฮเฮนซาลสบวรก” เปนฉากหลังเพิ่มความมีเสนหใหกับสวนแหงน้ี…ขามสูฝم�ง
เมืองเกาที่ถนนเกรไทเดร ถนนชอปปم�งที่มีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก จากน้ัน
ถายภาพที่ระลึกหนา “บานพักโมสารท” ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลน
ในบริเวณ “จัตุรัสโมซารท” ชม อนุสาวรียของโมสารท มหาวิหารแหงซาลสบวรก ศิลปะแบบบา
รอคในยุคตน ไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสูเมืองพัสเซา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  IBB SUD HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 
วันที่ 4 พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ – ปราก - ปราสาทปราก 
 เขตเมืองเกา – อนุสาวรียยานฮุส – สะพานชารลส   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองเชสกี้ คุ

มลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เปนเมือง
ขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮี เมียใตของ
ส า ธ า ร ณ รั ฐ เช็ ก มี ชื่ อ เสี ย ง จ า ก
สถาปตยกรรมและศิลปะของเขตเมือง
เกาและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมือง
เก านี้ ได รั บ การขึ้ น ท ะ เบี ยน จาก
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกดวยทําเลท่ีตั้ง
ของตั ว เมื องที่ มี น้ํ าล อมรอบทํ าให
กลายเปนปราการที่สําคัญในการป�องกันขาศึกในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการ
อนุรกัษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ.1989 ได
มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จาก
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา 
ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992  
จากน้ันนําทานเดินทางสู “กรุงปราก” (178 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูริม
สองฟากฝم�งแมน้ําวัลตาวา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
   

 

บาย นําทานถายรูปคูกับความย่ิงใหญของ 
“ ปราสาทปราก ” (ภายนอก) ปราสาท
น้ีถูกสรางขึ้นในปค.ศ.885เปนศิลปะ
สไตล  โกธิค สรางขึ้นโดยเจาชายบริโวจ
เดิมในสมัยกลางเคยเปนที่ประทับของ
กษัตริยสมัยตางๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย
ตลอดมานับเปนศูนยกลางอํานาจทาง
การเมืองของกรุงปรากมาตั้งแตศตวรรษ
ที่12  ปจจุบันน้ีไดถูกใชเปนทําเนียบ
รัฐบาล และเปนที่พํานักของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเช็ค จากน้ันนําทานทานเดินทางเขาสู
ศูนยกลางของปราสาทที่แวดลอมไปดวยโบราณสถานเกาแกอายุกวา650ป ชมความใหญโตโอ
อาของ “ มหาวิหารเซนตวิตัส ” โบสถเกาแกสไตลโกธิค ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1929 เปนมหา
วิหารอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคาที่สุดอยางยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเปนที่เก็บพระศพ
ของกษัตริยพระองคตางๆ อีกทั้งยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 
กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดที่ทําใหกรุงปรากกลายเปนเมืองหลวงอันยิ่งใหญของอาณาจักร
โบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมหนาตางที่ประดับดวยกระจกสีอันงดงามเปนรูปภาพ
ของนักบุญองคตางๆ  จากน้ันนําทานเขาสูเขตเมืองเกา นําชม “สะพานชารลส” สะพาน
สัญลักษณของกรุงปราก ที่สรางขามแมน้ําวัลตาวาในชวงศตวรรษที1่4 ดวยสถาปตยกรรมแบบ
โกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปم�นของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัส
เมื อ ง เก าส ต า เร เม ส โต ” บ ริ เวณ
โดยรอบ  ลวนเปนอาคาร และวิหาร
เก าแกอายุกวา 600 - 700 ป  ที่ มี
ความงดงามโดดเดน ชม “อนุสาวรีย
ยานฮุส” ผูนําฝ�ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูก
กลาวหาวาเปนพวกนอกรีตและถูกเผา
ทั้งเปน ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร” 
ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระ
คริสต (12 Apostles) ออกมาเดินผาน
หนาตางเล็กๆ ดานบนจากน้ันอิสระกับการเดินเลน  หรือชอปปم�งสินคาที่ระลึกพื้นเมืองไตลเช็ค 
และโบฮีเมียน อาทิเชน เครื่องแกวสีตางๆ ตุกตาหุนกระบอก ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 



 
   

 

วันที่ 5 ปราก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต (ฮังการี) 
 มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น – ฮีโร สแควร  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (332 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ

ประเทศสโลวัค  รวมทั้งเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากร
ประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดน
ของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี 
ใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ี
ตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิโลเมตร เปนนครสําคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแควน
สโลวาเกีย โบสถและสถานที่สําคญัตาง 
ๆ  เชน  ปราสาทที่ เคยใช เป นป� อม
ปราการสมัยโบราณ เก็บภาพความ
สวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” 
อันเปนสัญลักษณของเมืองและแนวเทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย ภูเขาลิต
เทิลคารเปเทียน (สวนหน่ึงของเทือกเขาคารเปเทียน)  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
 
 
บาย นําทานเดินทางสู  “กรุงบูดาเปสต” 

เมืองหลวงของประเทศฮังการี (194 
กม.) เมืองที่มีแม น้ําดานูบไหลผาน
กลางเมือง นําคณะชมความย่ิงใหญ
อลังการของ “มหาวิหารเซนตสตี
เฟ�น” สรางขึ้นในป ค.ศ.1851 เสร็จ
สมบูรณเมื่อป ค.ศ.1905 ใชเวลากวา 
54 ปในการกอสราง มีความสูงถึง 96 
เมตรถือวาเปนอาคารที่มีความสูงที่สุด
ในบูดาเปสต ชม “ฮีโรสแควร” ซึ่งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ พรอมชม “อนุสาวรียแหง
สหัสวรรษ” ที่สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ป 



 
   

 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร “เมนูพิเศษกูลาส ฮังกาเรียน พรอมฟงดนตรี
พ้ืนเมือง” 

พักที่:  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่ 6 คาสเซิ่ล ฮิลล - ป�อมฟชเชอรแมน - ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ - ชอปปم�ง Outlet Parndorf  

เวียนนา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานขึ้นสู “คาสเซิ่ลฮิลล” ชม “ป�อม

ฟชเชอรแมนบาสเตียน” ที่สรางขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผู
เสียสละชีวิตเพื่อปกป�องบานเมืองในชวงที่
ถูกมองโกลรุ  กรานในป ค.ศ.1241-1242 
ชม “อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�น” ปฐม
กษัตริยของชาวแมกยารทรงมาเดนเปนสงา
อยูหนาป�อมปราการ ผานชม “สะพานเชน” 
ห รื อ ส ะพ าน โซ ” สัญ ลั ก ษ ณ ขอ งก รุ ง
บูดาเปสต นําคณะ “ลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝากฝم�งแมน้ําดานูบ” แมน้ํานานาชาติไหลผาน
หลายประเทศ ระหวางการลองเรือทานจะ
ไดชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” 
สัญลักษณของประเทศ อาคารน้ีถูกสราง
แบบ  นีโอโกธิคอันโดดเดน ชมอาคาร
บานเรือนสถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมือง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย นํ าท าน ออก เดิ น ท าง เข าสู   “Outlet 

Parndorf” (195 กม.) ใหทานไดมีเวลา
เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมายในราคา
พิ เศษ  เช น  Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, 
Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, 
Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากน้ัน
เดินทางสู “กรุงเวียนนา” (48 กม.) 

*** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย*** 



 
   

 

พักที่: MERCURE HOTEL WESTBAHNHOF / FOURSIDE HOTEL ห รื อ ที่ พั ก ร ะ ดั บ
ใกลเคียง 

 
วันที่ 7       เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมพระราชวังเชินบรุนน – สวนสาธารณะสตัดปารค 
                  โบสถเซนตสตีเฟน – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ถายรูปคูกับ “พระราชวังเชินบ

รุ น น ” Schonbrunn Palace 
(ภายนอก)  พระราชวังฤดูรอนอันยิ่งใหญ
ของราชวงศฮัปสบวรกที่ถูกสรางขึ้นใน
ปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคของ 
“พระนางมาเรียเทเรซา” จักรพรรดินีแหง
จักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยวา จะสราง
พระราชวังแหงนี้ใหมีความงดงามไมแพ
พระราชวังแวรซายส ในกรุงปารีส”  
ดานหลังของพระราชวังในอดีตเคยใชเปนที่ลาสัตวปจจุบันไดตกแตงเปน สวนและ น้ําพุอยาง
สวยงาม อันเปนที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนนในอดีตน้ันพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได
เคยใชชีวิตชวงวัยเด็ก ณ พระราชวังแหงน้ี และ โมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโป
เลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับพระราชโอรสของพระองค ชมอุทยานและสวนดอกไมนานา
พันธุ จากน้ันนําทานชม  “กรุงเวียนนา” ผานชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผานชม 
โรงอุปรากร (โอเปราเฮาส), พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวาการ, 
มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเลนใน “สวนสาธารณะสตัด
ปารค” สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” Johann 
Strauss ศิลปนที่มีชื่อเสียงกองโลก จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู “ถนนคารทเนอร” ยานถนน
การคาที่ตั้งอยูใจกลางเมือง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย  เชิญทานเลือกซื้อหา
ของฝากจากออ สเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินคาแบรนด
เนมชื่อดังของยุโรป พรอมชม “โบสถเซนตสตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เปนโบสถ
เกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศ
ออสเตรีย ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อทํา Tax Refund 

23.20 เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ 
OS025 (บินตรง) 

 



 
   

 

วันที่ 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ             
14.20 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน เที่ยวบิน OS015 (บินตรง) 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณทางการเมืองในตางประเทศที่ทาง
คณะเดินทางในขณะน้ัน  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึง
ความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 
12-19 ก.ค.62 45,900 45,900 45,900 15,900 
10-17 ส.ค.62 45,900 45,900 45,900 15,900 
14-21 ก.ย.62 45,900 45,900 45,900 15,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครือ่งบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มิวนิค // เวียนนา- กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตให คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและ 
ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อัน
เปนผลท่ีทําใหตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง 1 

ทาน  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  *** ขึ้นอยูกับเงื่อนไขกรมธรรม ***  
หากทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดไปหรือกลับพรอมคณะทัวร ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  



 
   

 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม คาบริการ 3,000.- (กรณีทางสถานทูต
เยอรมันมอบหมายใหย่ืนผาน VFS ทางบริษัทฯ คิดคาบริการ 4,000.-) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 
ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถา
ทานตองการ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จน
ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ตางๆ 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี  
 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไว
โดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 
   

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่
องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 
15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวร
เปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง 
และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียง
ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมี
คาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต
ละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตอง
โดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตอง
ยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจาย
ทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือ
ตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน 
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 
 
 
 



 
   

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลข
บัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 



 
   

 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอ
ยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 


