
 

 

รหัสทัวร WCT1902734 
ทัวรยุโรป เบส ออฟ ออสเตรีย บาวาเรีย 10 วัน 7 คืน (TG) 
มิวนิค - เอ็ททาล - พระราชวงัลินเดอรโฮฟ - โอเบอรามาเกา - อินนบรคู (ออสเตรีย) – น่ัง
กระเชาสูยอดเขาสตูไบ - ลานหิมะ - เมืองอารมเซา - เบิรชเทสกาเดน - ลองเรือทะเลสาบโคนิค - 
โบสถบารโธโลมิว - ซอลลเบิรก – เซนตวูฟกงั - น่ังรถรางสูจุดชมวิวทะเลสาบฮัลลสตัทท - เขาชม
เหมืองเกลือ - หมูบานฮัลสตัทท - กราซ – ชมเมืองเกา - รถไฟสาย เซมเมอรริง - เวียนนา –  
ชอปปم�ง - ดินเนอรมื้อพิเศษ ณ หมูบานกริ่นซิ่ง - เมืองเมลค – หมูบานวาเคาน - ลองเรือ กรุง
เวียนนา – พระราชวังเชินบรนุน - บินตรงสายการบินไทย - รวมเมอืงสวย นารัก Unseen ของ
แควนบาวาเรีย และประเทศออสเตรียไวดวยกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1   กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) 
22.00 สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทย (เคาเตอร A – B) พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันท่ี2 มิวนิค – เอ็ททาล – พระราชวงัลินเดอรโฮฟ – โอเบอรามาเกา - อินนบรูค (ออสเตรีย) 
00.50 ออกเดินทางสูเมืองมินิค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG924 
06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว  
 จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูดานลาง เดินทางสู เมืองเอ็ททาล (Ettal) (ระยะทาง 90 

กม.) นําทานชมสํานักสงฆแหงเมืองเอททัล (Ettal Abbey) ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน ให
เปนหน่ึงในมรดกโลกจากองคการยูเนสโก ภายในมีรูปแกะสลักหินออน MARY AND 
THE BABY JESUS ซึ่ง
จักรพรรดิลุดวกิแหงบาวาเรียผูส่ัง
ใหสรางมหาวิหารน้ีซึ่งนําแบบมา
จากเมืองปซา จากน้ันนําทาน เขา
ชม “พระราชวังลินเดอรโฮฟ” 
Royal Villa of Linderhof 
ของกษัตริยลุดวิกท่ี 2 ผูสราง 
“ปราสาทนอยชวานชไตน” เดิม
เปนพระตําหนักของพระราชบิดา
แมกซิมิเลียนที่ 2 ซึ่งใชสําหรับประทับเม่ือเสด็จไปลาสัตว ชมความสวยงามของพระราชวงั 
ชมหองบรรทมของลุควิกท่ี 2 ที่เลียนแบบหองบรรทมของพระเจาหลุยสท่ี 14 ใน
พระราชวังแวรซายน เปนหองท่ีใหญที่สุดในวัง สรางเสร็จในป 1886 ซึ่งเปนปท่ีกษัตริยลุด
วิกที่ 2 สิ้นพระชนม และยังไมไดมโีอกาสทอดพระเนตรหองบรรทมที่เสร็จสมบูรณเลย 
พระราชวังน้ี ใชเงินสรางในสมัยน้ัน เทียบเปนมูลคาปจจุบัน เกือบ 3,000 ลานบาท เปน
ศิลปะสไตลรอคโคโค พระองคสรางขึ้นตามจินตนาการของนักประพันธ ริชารด วากเนอรที่
โปรดปรานของพระองคอีกดวย ต้ังอยูที่เมือง “เอ็ททาล” ทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐบาวา
เรีย ซ่ึงตัง้อยูทามกลางธรรมชาติอยางแทจริง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองโอ
เบอรามาเกา 
“Oberammergau” เมือง
เล็กๆ ต้ังอยูตอนบนของแควนบา
วาเรีย ตัวเมืองมีจุดเดน็ดวย
ภาพเขียนสีบนผนังบานเรือนที่
เกี่ยวกับ คริสตศาสนา ท่ัวท้ัง
เมือง และมีรานคาเล็กๆ ที่
จําหนายสินคาของท่ีระลึกใหทาน
ไดเลือกซื้อ ใหทานไดเก็บภาพ
ความประทับของเมือง นําทานเดินทางสู “เมืองอินซบรูกซ” (Innsbruck) (ระยะทาง 85 
กม.) เมืองทองเที่ยวในแควนทิโรลแหงลุมแมน้ําอินนท่ีมีอายุกวา 800 ป อดีตเคยเปน
ศูนยกลางทางการคาบนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ต้ังอยูใจกลางเทือกเขา
แอลป�ซึ่งเปน แหลงสกีเปนท่ีรูจักกันดีของชาวยุโรป จนไดรับความไววางใจใหเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬาโอลมิปคฤดูหนาวถึง 2 คร้ัง นําคณะสู “ถนนมาเรียเทเรซา” ถนนสาย
หลกัของเมืองอินนสบรูก เช่ือม
ระหวางเขตเมืองเกากบัยานช
อปปم�งสมัยใหมตรงกลางถนน
เปนที่ต้ังของ “เสาอันนาซอย
แล” (เสานักบุญแอนน) ซึ่งต้ังข้ึน
เพ่ือรําลึกถึงการถอนกองกําลัง 
ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง 
เขาสู “ยานเมืองเกา” ที่ยังคง
สภาพและบรรยากาศของยุค
กลางไดเปนอยางดี อาคาร
บานเรือนที่มีอารคเดคชั้นลาง
และมีมุขยื่นออกมาที่ช้ันบน แสดงใหเห็นถึง สถาปตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอ
เนสซองส นําคณะชมสัญลักษณของเมือง “หลังคาทองคํา” Golden Roof ที่สรางในป 
ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแมก็ซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวาง
ไสว และโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร ซึ่งเคยใชในการตอนรับ
เจานายในราชวงศและบุคคลช้ันสูงจากตางแดนหลายทาน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  Innsbruck Hotel / Penz West Hotel เทียบเทาระดับใกลเคียง 



 

 

วันท่ี3  อินนบรูค – น่ังกระเชาสูยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ - เมืองอารมเซา – เบิรชเทสกาเดน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเดินทางสูสถานีกระเชา 

พรอม “น่ังกระเชาชมววิสูยอด
เขาสตูไบ กลาเซียร (Stubai 
Glacier) ขึ้นสูยอดเขาสูง 
3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 
นาที ยอด เขาสตูไบ เปนสถานท่ี
เลนสกีท่ีโดงดังที่สุดของประเทศ
ออสเตรีย เปนสถานท่ีรวมความ
ด่ืมด่ําของหิมะประสบการณแหง
ความต่ืนเตนจากขุนเขาอัลไพน
อาณาจักรแหงหิมะ ทานจะพบ
กับ ภูเขาเสียดฟ�า, เหลาโดมน้ําแข็ง ที่ดูเสมือนเมืองใหญ มีเวลาใหทานไดสนุกสนานกับ
การเลนหิมะตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ 
ภัตตาคารบนยอดเขาสตูไบพรอม
ชมวิวแบบพาโนรามาจากยอดเขา  

บาย นําทานเที่ยวชมเมืองอารมเซา 
(Ramsau) เมืองทองเที่ยวใน
เทือกเขาแอลป�บาวาเรีย เปน
เมืองเล็กๆ ที่โอบลอมดวยขุนเขา
และสายน้ําสวยงาม ชมโบสถ
เซนตเซบาสเตียน (St. 
Sebastian Pfarrkirche) 
คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่
มักปรากฏบนโปสการดและไดรับ
ความนิยมมากในหมูนักถายภาพ
และเหลาจิตรกร เน่ืองจากท่ีต้ัง
ของโบสถมีความสวยงามและมี
ภูมิทัศนสําหรับการวาดภาพ นํา
ทานเดินทางสู เมืองเบิรชเทสกา
เดน (Berchtesgaden) 



 

 

เจาของเสนทางดิอัลไพนโรด 1 ใน 6 เสนทางแสนสวยและยังเปน เสนทางเกาแกท่ีสุดที่
นักทองเที่ยวนิยมใชเลาะเลียบเทือกเขาแอลป� เมืองน้ีถูกกอต้ังข้ึนใหเปนศูนยกลางทาง
การคาและการสํารวจหาเกลือและสินแรบริเวณเมืองเกาเต็มไปดวย ศิลปะการสรางอาคาร
ในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก และ
ในอดีตเคยเปน ฐานบญัชาการใหญของกองทัพนาซีทางตอนใต 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  Alpenhotel Kronprinz / เทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี4  เบิรชเทสกาเดน – ลองเรือทะเลสาบโคนิค – โบสถบารโธโลมิว ซอลลเบิรก 
 ชมเมือง – เซนตวูฟกงั  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ี

พัก 
 นําทานลองเรือชมความงามของ 

“ทะเลสาบกษัตริย” (Konigsee) 
ทะเลสาบที่สวยงามท่ีสุดอีกแหง
หน่ึงของประเทศเยอรมนี ในเขต
เทือกเขาแอลป� ท่ีกําเนิดจากการ
ละลายของกลาเซียรบนยอดเขา
ต้ังแตยุคน้ําแข็งจนเกิดเปน
ทะเลสาบที่สวยงาม นําทาน
ลองเรือจนถึงทาเรือของโบสถเซนตบารโทโลมวิ (St.Bartholomä) เปนโบสถ
โรมันคาทอลิกในสรางข้ึนในป ค.ศ.1134 ต้ังช่ือตาม Saint Bartholomew the 
Apostle ผูเปนนักบญุอุปถัมภ
ของเกษตรกรในระแวกแถบน้ี 
ตัวโบสถแหงน้ีต้ังอยูท่ีชายฝم�ง
ดานตะวันตกของทะเลสาบโคนิค 
และสามารถเขาถึงไดโดยทาง
เรือ หรือการเดินขามภเูขาเขามา
เทาน้ัน มีเวลาใหทานช่ืนชม
ความงดงามอยางเต็มอ่ิม จนได
เวลาอันสมควรนําทานลงเรือ
กลับสูหมูบานโคนิค นําทานเดิน
สูเมือง “ซาลสบวรก” 



 

 

(Salzburg) เมืองอนุรักษที่ต้ังอยูสองฝم�งของแมน้ําซาลซัค 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย จากน้ันถายภาพที่ระลึกหนา บานพักโมสารท ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรีย

ภาคภูมิใจ ชม “จตุรัสโมซารท” “อนุสาวรียของโมสารท” “มหาวิหารแหงซาลสบวรก” 
ศิลปะแบบบารอค ในยคุตน ท่ี
สรางจากความร่ํารวยท่ีเกิดจาก
การทําเหมืองเกลือ ขามสูฝم�ง
เมืองเกาท่ี ถนนเกรไทเดร
“ถนนชอปปم�ง” ที่มีการตกแตงไว
อยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก 
ที่ตกแตงดวยป�ายช่ือรานคาอัน
วิจิตรและงดงาม นําทาน
เดินทาง ตามเสนทางของ
ภาพยนตรช่ือดัง “เดอะซาวน
ออฟมิวสิก” ใจกลางดินแดนแหงเทพนิยาย“ซาลสกัมแมรกูท” มีพลอยเม็ดงามประดับอยู
เชิงเขาดัคชไตน ท่ีสูงตระหงาน แผนดินทรงคุณคาทางประวติัศาสตรและวัฒนธรรมน้ีคลุม
อาณาบริเวณ เมืองฮัลชตัทท, โกเซา, โอแบรทราวน และบาดกอยแซรน รวมกันเปน
ศูนยกลางของ“อินเนอรซาลสกัมแมรกูท” ดินแดนซึ่งมีวฒันธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 
3,500 ป เหมืองเกลือ ท่ีทํากันมาต้ังแตสมัยกลางของยุคสําริดสรางความเจรญิใหทองถิ่น 
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูหมูบานวูลฟกงั ต้ังอยูริมทะเลสาบวูลฟกัง
(Wolfgangsee) เปนทะเลสาบท่ีเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งซึ่งตั้งอยูในหุบเขาทาง
ตะวันออกในรัฐซาลซบูรก อยูในเขตมรดกโลกซัลทซคัมเมอรกูท ทะเลสาบแหงน้ีตั้งช่ือตาม
นักบุญวูลฟกัง แหง เรเกนสบูรก ผูริเริม่สรางโบสถแหงแรกของเมืองน่ี ทะเลสาบแหงน้ีแบง
ออกเปนสองตอนคือตะวันออกและตะวันตก อิสระทุกทานเดินเลนตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  Scalaria Hotel Saint Wolfgang / เทียบเทาระดับใกลเคียง 
 

วันท่ี5  เซนตวูลฟกัง – น่ังรถรางสูจุดชมววิทะเลสาบฮัลลสตัทท 
 เขาชมเหมืองเกลือ – หมูบานฮัลสตัทท 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก / อิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองเซนตวูลฟกัง ตาม

อัธยาศัย  



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองฮัลสตัทท(Hallstatt) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก เปนที่ต้ัง
ทะเลสาบฮัลลสตัทท (Lake 
Hallstatt)แสนสวยท่ีสุดของโลกท่ี
นักทองเที่ยวใหการยอมรับ นําทาน
เดินสูสถานนีรถรางไฟฟ�า 
(Funicular) เพ่ือข้ึนสูสถานี Salz 
Welten เพ่ือไปยังเหมืองเกลือที่
ต้ังอยูบนภูเขาท่ีมีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 
เมตร นําทานเปลี่ยนชุดชาวเหมือง
สุดเทห เขาชมเหมืองเกลือ (Salt Mine) ที่เกาแกซึง่ถูกดัดแปลงมาเปนสถานที่ทองเที่ยว 
ดึงดูดผูคนจากทั่วโลก มาเท่ียวชม จนทํารายไดมหาศาลใหกับเมืองฮลัสตัทท นําทานผจญ
ภัยใน เหมืองเกลือ เรียนรูข้ันตอนการขุดหาเกลือ ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรดินท่ีมคีาดุจทอง 
สรางความมั่งค่ังใหกับอาณาจักรตางๆ ที่เปนเจาของ และสนุกสนานกับการเปลี่ยนระดับ
ในเหมืองดวยไมเล่ือนแบบชาวเหมืองในอดีตอันแสนงดงามเกินคําบรรยาย จากน้ันนําทาน
สูจุดชมววิ Sky Walk ท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท และตัวเมืองไดอยางชัดเจน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานชมหมูบานฮัลสตัทท ชม

สถาปตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัว
ดวยการประดับเคร่ืองไมและเก็บ
เกี่ยวความสวยงามท่ียงัคงมี
ชีวิตชีวา มีเวลาสบายๆใหทานได
เดินสูจุดชมธรรมชาติอันแสนโร
แมนติก ของเมืองฮัลลชตัทท 
ทะเลสาบที่ไดรับความนิยมมาก
เปนอันดับตนๆของประเทศ
ออสเตรีย หมูบานฮัลลชตัททน้ันอยู
ในรัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวฒันธรรม
สืบทอดตอกันมานานถงึ 3,500 ป 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พรอมมันฝร่ังอบ 
รสเลิศ 

พักท่ี:  Heritage Hotel, Seehotel Grüner Baum Hotel / เทียบเทาระดับใกลเคียง 



 

 

***  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยายโรงแรมที่พักไปยังเมืองเซนตวูลฟกงั หรือ เซนตกิลเกน(ริม
ทะเลสาบ) แทนกรณีโรงแรมในหมูบานฮัลลสตัททเต็ม ***  

 
วันท่ี6 ฮัลลสตัทท – กราซ – ชมเมืองเกา – ชอปปم�ง  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองกราซ” GRAZ ที่ไดรับการอนุรักษเปนอยางดี และไดรับการ

ข้ึนทะเบียนเปน “มรดกโลก” จากองคการยูเนสโก UNESCO ใหเปนเมืองหลวงแหง
วัฒนธรรมในป ค.ศ.2003 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเขาชม “เขตเมืองเกา” OLD TOWN ซึ่งเปนเขตเมืองเกาด้ังเดิมท่ีต้ังมานานหลาย

ศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเกา
คือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเดนที่มี
อายุยาวนาน หลอเลี้ยงวิถีชีวิตผูคนดวย
ทวงทํานองแหงศิลปะ และวัฒนธรรม 
แมวาทางดานการเมืองกราซจะเฟم�องฟู
อยูเพียงชวงส้ันๆ ก็ตามทอดตัวอยูเชิง
เขาชลอสแบรก พรอมชม “หอนาฬิกา
ประจําเมือง” SCHLOSSBERG 
CLOCK TOWER ทีม่ีช่ือเสียง “กราซ” 
เปนแหลงรวมสถาปตยกรรมตางๆจากทุกสมยัทั้ง โกธิค เรอเนสซองส และบารอก จนถงึ
ยุคยอนยุค และ ยคุยูเกนดัชทิล(อารตนูโว)…จากน้ันมีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวชมยาน
การคาที่จําหนายสินคาราคาถูกกวาที่เวียนนา หรือเพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ําอัน
สวยงาม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี:  Roomz Graz Hotel / เทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี7 กราซ – รถไฟสาย เซมเมอรริง – เวียนนา – ชอปปم�ง - ดินเนอรมื้อพิเศษ ณ หมูบานกริ่

นซิง่ 
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ / นําทานน่ังรถไฟชมวิวทิวทัศนอันแสนโรแมนตกิที่สุดของ

ประเทศออสเตรียใน“เสนทางรถไฟสาย เซมเมอรริง” Semmering Railway เสนทางที่
มีทิวทัศน “ สวยที่สุด”  จากเมืองกราซลงไปทางใตของออสเตรีย ทางรถไฟผานเขตภูเขา
วิเศษ เซมเมอรริง ในปค.ศ.1841 คารล ฟรดีริค คูเบ็ค วาจางใหสรางทางรถไฟไปยังทริ



 

 

เอสเต แตวิศวกรโยธาจากเวนิส คารโล ดิ เกห ผูไดรับมอบหมายใหทํางานน้ี ไดตัดทาง
รถไฟผานชองเขาที่สูงเกือบ 1,000 เมตร ซึ่งในยุคน้ันถือวาเปนทาง “รถไฟที่สูงที่สุดใน
โลก” ปจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ-ชนีแบรก ถือเปนแหลงท่ีหมายของการพักผอนท่ีมี
ระดับของยุโรป เสนทางรถไฟกวางขวางครอบคลุมพ้ืนที่บนภูเขาอยางทั่วถึง กระทอมพัก
แรม และกิจกรรมแบบอัลไพน ชวยเก้ือหนุนการใหบริการของที่พักแบบพ้ืนเมืองท่ีมีอยู
หลายประเภท… เดินทางถึงกรงุเวียนนา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา”  (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เปน

ศูนยกลางแหงความเจริญจากอดีตกาลมาสูปจจุบัน เปนเมืองประวติัศาสตรซึ่งราชวงศฮับส
บวรกเปนราชวงศท่ีมีบทบาท
เดนท่ีสุดในประเทศ 
“เวียนนา” เปนเมืองที่ไดรับ
การขนานนามวา “เปนเมืองท่ี
มั่งค่ังดวยศิลปะและการดนตรี
ระดับโลก”ชื่อเสียงน้ีเปนผล
มาจากนักประพันธบทเพลง
วอลท ผูย่ิงใหญท่ีไดใชชวง
ชีวิตท่ีเวียนนาและสราง
ผลงานฝากไวท่ีน่ี เชน โวลฟ
กัง อามาเดอุส โมซารท 
และลุดวิก ฟนเบโธเฟน 
เร่ิมตนจากเขาสู “ถนนวง
แหวน” Ring Strasse ผาน
ชม โรงอุปรากร, 
พระราชวังฮอฟบวรก, อาคาร
รัฐสภา, ศาลาวาการ, 
มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ
ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให
ทานไดผอนคลายกับการเดิน
เลนใน “สวนสาธารณะสตัดปารค ” สวนสาธารณะอันรมร่ืนใจกลางเมือง และยังเปนที่ต้ัง
ของ “ อนุสาวรีย โย ฮนัสเตราส จูเนียร” Johannes Strauss ศิลปนท่ีมีช่ือเสียงกองโลก 
เจาของบทเพลงอมตะ By The beautiful blue Danube เขาสูถนนสายชอปปم�ง “ถนน
คารทเนอร” ยานถนนการคาที่ต้ังอยูใจกลางเมือง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ 



 

 

มากมาย  เชิญทานเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเชน เครือ่งแกวเจียระไน, 
คริสตัล ของที่ระลึก และ สินคาแบรนดเนมช่ือดังของยุโรป จากน้ันนําทานไปยังบริเวณ 
“หมูบานกรินซ่ิง” Village  of Grinzing อันเปนหมูบานเล็กๆที่มชีื่อเสียงในดานอาหาร 
และการผลิตไวน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ “หมูบานกรินซิ่ง”  Village of Grinzing  เมนูพิเศษ ! ขาหมูเวียนนา 
ในรสชาติแบบออสเตรยีตนตํารบัขนานแท พรอมไวน หรือเบียรเลิศรส ผสมผสาน และขับ
กลอมดวยดนตรี  พ้ืนเมืองอันแสนไพเราะ 

พักท่ี:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเทาระดับใกลเคียง 
 

วันท่ี8 เวียนนา – เมืองเมลค – หมูบานวาเคาน – ลองเรือ กรุงเวียนนา 
 พระราชวังเชินบรุนน – ชมเมือง  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ 

โรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเที่ยวชม “เมืองเมลค”  

Melk เมืองเล็กๆที่มีความ
สวยงามของบานเรือนในยุค
“เรอเนอซองส”   เปนจุดแวะ
พักยอดนิยมท่ีต้ังอยูตรงชวงคุง
น้ําของแมน้ําดานูบชวงที่ไหล
ผานประเทศออสเตรียที่ต้ังของ
เมืองน้ีมีความสําคัญมาแตคร้ัง
โบราณต้ังแตสมัยยุคโรมันและ
สมัยของราชวงศบาเบนเบิรกที่
ปกครองออสเตรีย ชมความ
งามของ “ โบสถสตีฟทเมลค ” 
ที่มีอายุเกาแกกวา 900 ป ของ
คณะเบเนดิคทีนท่ีต้ังอยูบนหนา
ผาริมฝم�งแมน้ําดานูป ชมโบสถ
ใหญท่ีตกแตงดวยศิลปะสไตล
บารอคท่ีมีความงดงามวิจิตร
พิสดารท่ีสุดในโลก ทีเดียว ผนัง
สุกปลั่งดวยทองเหลือง
 อรามทุกดาน สวนเพดานเปน



 

 

ภาพเขียนเฟรสโกลวงตาใหแลดูสูงชนฟ�าที่แหงน้ีใชเปนพ้ืนเร่ืองของนิยายขายดีระดบัโลก
เร่ือง A Nome Of A Rose นําทานลองเรือแมน้ําดานูป ชมความงามของ “วาเคาน 
วาเลย” Wachau Valley วาเคานคือดินแดนชวงส้ันๆ บริเวณสองฝم�งแมน้ําดานูบ  (เพียง 
22 ไมลจากความยาวท้ังสิ้น 1,740 ไมล) ท่ีมีลักษณะภูมิทัศน  หลากหลาย มี
โบราณสถานทางวัฒนธรรมและ หมูสถาปตยกรรมทางประวัติศาสตร ตามเมืองเล็ก เมือง
นอย เรียงรายตลอดสองฝم�งแมน้ํา ลักษณะที่สรางความโดดเดนใหแกวาเคา คือ ความงาม
ตามธรรมชาติ ทั้งสายน้ําดานูบท่ีคดเค้ียว ทุงหญาและพุมไมเขียวชอุมริมฝم�ง  ไรองุน
ข้ันบันได, หมูบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของตัว, ฟารม ,โบสถ, ปราสาท และซาก
โบราณสถานฯลฯ  จนถึงสํานักสงฆเมลค ปราสาทเชิรนบือเฮล Schoenbuehel Castle 
ซากปราสาทอักชไตนดนืชไตน และฮินแทรเฮาส จนถึงสํานักสงฆเกอทไวกบนยอดเขาท่ี
มองเห็นไดแตไกล ผาน “ปราสาทดรุนสไตล” Durnstein Castle ที่เคยเปนที่คุมขังพระ
เจารชารดใจสิงห แหงอังกฤษ ทีม่ารวมในสงครามครูเสด *** บรษัิทฯ ของสงวนสิทธ์ิงด
ลองเรือระหวางเดือน พ.ย. - มี.ค. เน่ืองจากบริษัทเดินเรือปดบริการในชวงฤดูหนาว *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเขาชมภายใน พระราชวังเชนิบรนุน  Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอน

อันยิ่งใหญของ ราชวงศฮัปสบวรก
ที่ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษที่ 
17 โดยพระประสงคของ “ พระ
นางมาเรียเทเรซา ” จักรพรรดินี
แหงจักรวรรดิโรมันทีต้ั่งพระไทวา 
จะสรางพระราชวงัแหงน้ีใหมีความ
งดงามไมแพพระราชวงัแวรซายส
ในกรุงปารีส”  ดานหลงัของ
พระราชวังในอดีตเคยใชเปนที่ลา
สัตวปจจุบันไดตกแตงเปนสวน และ น้ําพุอยางสวยงาม อันเปนท่ีมาของช่ือพระราชวังเชินบ
รุนน ในอดีตน้ันพระราชินีฝร่ังเศส มารีอังตวัเนต ไดเคยใชชีวิตชวงวยัเด็ก ณ พระราชวัง
แหงน้ี และ โมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตร ีจักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทบัอยูกบั
พระราชโอรสของพระองค สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายใ  นหองตางๆ กวา 20 
หอง อาทิ หองทรงง าน, หองบรรทม, หองแกลลอร่ี, หองมิลเล่ียน, ไชนีสรูม หองบอลลูม 
ใชจัดงานเตนรํา หรือแสดงดนตรี ปจจุบันยังมกีารใชงานอยูเปนครั้งคราว ฯลฯ ทามกลาง
อุทยานสวนดอกไมนานาพันธุ ที่จัดแตงไวอยางรมร่ืนงดงาม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร Rib of Vienna Restaurant เมนูซ่ีโคลงหมูอบรส
เลิศ  



 

 

พักท่ี:  Courtyard By Marriott Hotel / เทียบเทาระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี9  กรุงเวียนนา – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาตเิวียนนา เพ่ือผานข้ันตอนการ

ตรวจเช็คบตัรโดยสารและทําคืนภาษี 
13.30 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG 925 
 
วันท่ี10 สนามบินสุวรรณภูม ิ
06.45 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 

ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ ท่ีทาง
คณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 
อัตราคาบรกิาร 

ชวงออกเดินทาง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา  
12 ป 

พักกับผูใหญ  
2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว  
หอง 

จายเพ่ิม 
 

ก.ย.-ต.ค. 2562 92,900 92,900 88,900 24,900 
08-17 พ.ย. 2562 90,900 90,900 86,900 24,900 

ธ.ค. 2562 93,900 93,900 89,900 24,900 
27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 98,900 98,900 94,900 24,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ี
บริษัทฯ 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลับกอน-หลัง) 



 

 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม
อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวนั
เขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรบัเปลี่ยนยาย
เมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปนหลัก  
 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  
 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระใตทองรถกอนออกเดินทางจาก
โรงแรมทุกคร้ัง) 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
 น้ําด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุใน
รายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร 100 บาท / วัน / ทาน (หากทานประทับใจในการบริการ)  
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 
ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให 
ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จน
ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือ



 

 

ความ รับผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุ
ไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรบั

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบรษัิทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจาก
ทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานท่ีมีความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารท่ีสําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถกูหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามัดจํา
ต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจาํหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี



 

 

เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการนัตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมดัจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 



 

 

CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษิัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก 
 
 
 
 


