
 

 

รหัสทัวร WCT1902827 

ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 
8 วัน 5 คืน (QR) 
มิวนิค   โอเบอรามาเกา   โฮเฮนชวานเกา   ปราสาทนอยชวานชไตน 
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ   ซาลสบวรก   อุทยานมิราเบลล ฮัลสตัทท   พัสเซา 

เชสกี้คลุมลอฟ   ปราสาทคลุมลอฟ   ปราสาทปราก   เขตเมืองเกา 
สะพานชารลส   ปราก   ปราสาทบราติสลาวา   บูดาเปสต 
มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น   ฮีโร สแควร   คาสเซิ่ล ฮิลล   ป�อมฟชเชอรแมน 

 



 

 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
16.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการการตารแอรเวย พรอมเจาหนาที่คอย
ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

19.40 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
เทีย่วบินที ่QR981 

22.50 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
วันที่ 2 มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน – จัตุรัสมา

เรียนพลัทซ 
01.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059 
07.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคน

เขา เมือง และดานศุลกากร  
นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมือง

ยังงดงามดวยภาพเขียนสีบนผนัง
บานเรือนที่เกี่ยวกับคริสตศาสนาทั่ว
ทั้งเมืองมีรานรวงเล็กๆที่จําหนาย
สินคาของที่ระลึกสําหรับศาสนิก เก็บ
ภาพประทับ ใจกับบรรยากาศที่
คลาสสิกจากนั่นนําทานออกเดินทาง
มุงหนาสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ใน
แควนบาวาเรียของเยอรมนี เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติด
ชายแดน ชมกับทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสูเมือง
ชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ทีแ่สนโรแมนติก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานนั่งรถมินิบัสขึ้นสูที่ตั้งของ 

“ปราสาทนอยชวานสไตน” (กรณี
อากาศไม เอื้ออํานวย เพ่ือความ
ปลอดภัยขอผูเดินทาง ทางบริษัทขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ในการนําทานเดินเทาขึ้นแทน) นําทาน “ถายรูปคูกับปราสาทนอยชวานส
ไตน” (ภายนอก) ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป� สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 
แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก  
ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือออบแกงของแมน้ํา
พอลลัท เปนปราสาทหลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางป�าเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง 
แตกตางไปในแตละฤดูกาลได ปราสาทหลังน้ี เพิ่งไดรับขนานนามวา “นอยชวานสไตน” ก็
เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 1886  แมกระทั่งราชา
การตูนอยาง “วอลทดิสนีย” ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย 
อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด ไดเวลาอันควรนําทานออกเดินทางกลับสูกรุง
มิวนิค (130 กม.) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  AZIMUT HOTEL / LEONARDO HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วนัที่ 3 มิวนิค – ซาลสบวรก – อุทยานมิราเบลล – ฮัลสตัทท - พัสเซา                                             
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู “เมืองซาลสบวรก”  เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝم�งของแมน้ําซาลซัค 

ระหวางเสนทางผานชม 
“ทะเลสาบมอนดเซ” ที่
ใชเปนฉากถายทําตอน
หน่ึงในภาพยนตร “เดอะ
ซาวด ออฟ มิวสิค” ที่
โด งดั ง ไป ทั่ ว โลก  ชม 
“ อุ ท ย าน มิ ร า เบ ล ล ” 
อุทยานของปราสาทที่ใช
เปนสถานที่แตงงานที่จัด
ไดวาสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวรเกิล การเทน” และทิวทัศนของ 
“ป�อมโฮเฮนซาลสบวรก” เปนฉากหลงัเพ่ิมความมีเสนหใหกับสวนแหงน้ี…ขามสูฝم�งเมือง
เกาที่ถนนเกรไทเดร ถนนชอปปم�งที่มีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก 
จากน้ันถายภาพที่ระลึกหนา “บานพักโมสารท” ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรีย



 

 

ภาคภูมิใจ เดินเลนในบริเวณ “จัตุรัสโมซารท” ชม อนุสาวรียของโมสารท มหาวิหารแหง
ซาลสบวรก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองฮัลลสตัทท” (87 กม.) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู

ทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลชตัทท ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอร
กุท และยังเปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากเปนอันดับตนๆของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรีย ดินแดน
ซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอ
กันมานานถึง  3,500 ป 
เดิน  เลนชมเมือง ฮาลส
ตัดซ ชมสถาปตยกรรมที่มี
เสนห เฉพาะตัวดวยการ
ประดับเครื่องไมและเก็บ
เกี่ ยวประสบการณ จาก
จารีตประเพณีที่ยังคงมี
ชีวิตชีวา 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
ขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตของ
ส า ธ า ร ณ รั ฐ เช็ ก มี ชื่ อ เสี ย ง จ า ก
สถาปตยกรรมและศิลปะของเขตเมือง
เกาและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมือง



 

 

เกานี้ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกดวยทําเลท่ีตั้งของตัวเมืองที่มีน้ํา
ลอมรอบทําใหกลายเปนปราการที่สําคัญในการป�องกันขาศึกในอดีตเคยเปนศูนยกลางดาน
การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.1963 ไดรับการประกาศ
วาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ 
ในตอนปลายป ค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูป
แบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนในการ
อนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให
เปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992  จากน้ันนําทานเดินทางสู “กรุงปราก”  เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูริมสองฟากฝم�งแมน้ําวัลตาวา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานถายรูปคูกับความย่ิงใหญของ “ ปราสาทปราก ” (ภายนอก) ปราสาทน้ีถูกสราง

ขึ้นในปค.ศ.885เปนศิลปะสไตล  โกธิค สรางขึ้นโดยเจาชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเปน
ที่ประทับของกษัตริยสมัยตางๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเปนศูนยกลางอํานาจทาง
การเมืองของกรุงปรากมาตั้งแตศตวรรษที่12  ปจจุบันน้ีไดถูกใชเปนทําเนียบรัฐบาล และ
เปนที่พํานักของประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐเช็ค จากน้ันนําทาน
ทานเดินทางเขาสูศูนยกลางของ
ป ร า ส า ท ที่ แ ว ด ล อ ม ไป ด ว ย
โบราณสถานเกาแกอายุกวา650ป 
ชมความใหญโตโออาของ “ มหา
วิหารเซนตวิตัส ” โบสถเกาแก
สไตลโกธิค ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.
1929 เปนมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิแ์ละทรงคุณคาที่สุดอยางยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจาก
ใชเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยพระองคตางๆ อีกทั้งยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้นในสมัย
พระเจาชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดที่ทําใหกรุงปรากกลายเปนเมืองหลวง
อันยิ่งใหญของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ ชมหนาตางที่ประดับดวย
กระจกสีอันงดงามเปนรูปภาพของนักบุญองคตางๆ  จากน้ันนําทานเขาสูเขตเมืองเกา นํา
ชม “สะพานชารลส” สะพานสัญลักษณของกรุงปราก ที่สรางขามแมน้ําวัลตาวาในชวง



 

 

ศตวรรษที่14 ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูป
ปم�นของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลวน
เปนอาคาร และวิหารเกาแกอายุกวา 600 - 700 ป  ที่มีความงดงามโดดเดน ชม 
“อนุสาวรียยานฮุส” ผู นําฝ�าย
ปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวาเปน
พวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเปน ชม 
“หอนาฬิกาดาราศาสตร” ที่ทุกๆ 
1 ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต 
(12 Apostles) ออกมาเดินผาน
หนาตางเล็กๆ ดานบนจากน้ัน
อิสระกับการเดินเลน  หรือชอปปم�ง
สินคาท่ีระลึกพื้นเมืองไตลเช็ค 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” เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ

ส โล วั ค   รวม ทั้ ง เป น เมื อ งที่ มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาค
ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 
450,000 คน กรุงบราติ สลาวา
ตั้ งอยูบนสองฝم� งแม น้ํ าดานูบ ที่
บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับ
ออส เต รี ย แล ะฮั งก ารี  ใก ล กั บ
พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ี
ตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เปนนครสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและ



 

 

ทางวัฒนธรรมของแควนสโลวาเกีย โบสถและสถานที่สําคัญตาง ๆ เชน ปราสาทที่เคยใช
เปนป�อมปราการสมัยโบราณ เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเปน
สัญลักษณของเมืองและแนวเทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย ภูเขาลิต
เทิลคารเปเทียน (สวนหน่ึงของเทือกเขาคารเปเทียน)  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย นํ า ท า น เดิ น ท า ง สู   “ ก รุ ง

บูดาเปสต ” เมืองหลวงของ
ประเทศฮั งการี  (194 กม .) 
เมืองที่ มี แม น้ํ าดานูบไหลผ าน
กลางเมื อง นํ าท านชมความ
ย่ิงใหญอลังการของ “มหาวิหาร
เซนตสตีเฟ�น” สรางขึ้นในป ค.ศ.
1851 เสร็จสมบูรณ เมื่อป ค.ศ.
1905 ใชเวลากวา 54 ปในการกอสราง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวาเปนอาคารที่มีความ
สูงที่สุดในบูดาเปสต  ชม “ฮีโรสแควร” ซึ่ งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ  พรอมชม 
“อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ” ที่สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 
1,000 ป 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่ 6 คาสเซิ่ล ฮิลล - ป�อมฟชเชอรแมน - ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ - ชอปปم�ง Outlet 

Parndorf  เวียนนา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานขึ้นสู “คาสเซิ่ลฮิลล” ชม “ป�อมฟชเชอรแมนบาสเตียน” ที่สรางขึ้นเพื่อระลึก

ถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีวิตเพื่อปกป�องบานเมืองในชวงที่ถูกมองโก
ลรุกรานในป ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�น” ปฐมกษัตริยของ
ชาวแมกยารทรงมาเดนเปนสงาอยูหนาป�อมปราการ ผานชม “สะพานเชน” หรือสะพาน
โซ” สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต นําทาน “ลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝากฝم�งแมนํ้า
ดานูบ” แมน้ํานานาชาติไหลผานหลายประเทศ ระหวางการลองเรือทานจะไดชม 



 

 

“อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณของประเทศ อาคารน้ีถูกสรางแบบ  นีโอ
โกธิคอันโดดเดน ชมอาคารบานเรือนสถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมือง 

   
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางเขาสู  “Outlet Parndorf” (195 กม.) ใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อ

สินคาแบรนดเนมมากมายในราคาพิเศษ เชน 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 จากน้ันเดินทางสู “กรุงเวียนนา 

คํ่า 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)  พระราชวังฤดูรอนอัน
ยิ่งใหญของราชวงศฮัปสบวรกที่ถูก
สรางขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดย
พระประสงคของ “พระนางมาเรีย
เทเรซา” จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิ



 

 

โรมันที่ตั้งพระทัยวา จะสรางพระราชวังแหงนี้ใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสในกรุงปารีส”  ดานหลังของพระราชวังในอดีตเคยใชเปนที่ลาสัตวปจจุบันไดตกแตง
เปน สวนและ น้ําพุอยางสวยงาม อันเปนที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนนในอดีตน้ันพระ
ราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ไดเคยใชชีวิตชวงวัยเด็ก ณ พระราชวังแหงนี้ และ โมสารทยัง
เคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับพระราชโอรสของ
พระองค ชมอุทยานและสวนดอกไมนานาพันธุ จากน้ันนําทานชม  “กรุงเวียนนา” ผาน
ชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ านชม โรงอุปรากร (โอเปราเฮาส ), 
พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ
ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเลนใน “สวนสาธารณะสตัดปารค” สวนสาธารณะอัน
รมรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” Johann Strauss ศิลปนที่มี
ชื่อเสียงกองโลก จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู “ถนนคารทเนอร” ยานถนนการคาท่ีตั้งอยูใจ
กลางเมือง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย  เชิญทานเลือกซื้อหาของฝากจาก
ออ สเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินคาแบรนดเนมชื่อดัง
ของยุโรป พรอมชม “โบสถเซนตสตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เปนโบสถ
เกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศ
ออสเตรีย ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อทํา Tax 
Refund 

22.55 น. เหิรฟ�าสูกรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR186 
วันที่ 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ             
05.10 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  
08.30 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR980 
19.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณทางการเมืองในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ 
ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ จะ
คํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป
พักกับผูใหญ 2 ทาน
( มีเตยีงเสริม ) 

พักทานเดียว / 
หองจายเพ่ิม 

ม.ค.-มี.ค. 2563 42,900 42,900 42,900 14,900 
26 มี.ค.-02 เม.ย. 2563 43,900 43,900 43,900 14,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครือ่งบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มิวนิค // เวียนนา- กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-
หลัง) 

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตให คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและ 

ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุ
ตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรบัเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ 
เดินทาง 1 ทาน  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  *** ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขกรมธรรม 
***  หากทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดไปหรอืกลับพรอมคณะทัวร ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  



 

 

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญหาย
จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับ
ทุกทาน) 

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม คาบริการ 4,000.-  

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 



 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 



 

 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 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 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
 
 
 



 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มี
เอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การ



 

 

ปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซา
ทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให
ทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


