
 

 

รหัสทัวร WCT1902822 

ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน (QR) 
เขาชมความงดงามปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน” 
“ปราสาทปราก” อันยิ่งใหญอลังการและเปนที่ประทับของกษัตริยสมัยตางๆ 
ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทใหญเปนอันดับ 2 รองจากปราสาทปราก 

ชม“คาสเซิ่ลฮิลล” ปราสาทอันสวยงามแหงหน่ึงของกรุงบูดาเปสต 
ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมายที ่Outlet Parndorf 

 



 

 

วันที่1      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
16.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการการตารแอรเวย พรอมเจาหนาที่คอย
ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

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

22.50 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
วันที่2     มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ – ฟุสเซน – เขาชมปราสาทนอยชวานชไตน 
01.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่  

QR059 
07.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสู “เมืองมิวนิค” ชม
อดีตนครหลวงแหงอาณาจักรบาวาเรียที่
ยิ่งใหญ โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 16-18 
ก อนขั บ รถพ าชมสถานที่ สํ าคัญ ๆ  อาทิ 
พระราชวังหลวง  เรสซิเดนท ฯลฯ นําทานสู
บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลัทซ” ยานเมืองเกา
ที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญ
ของมิวนิคเซนศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถแมพระที่มี
รูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระกับการเท่ียวชมเมืองตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองฟุสเซน-โฮเฮนชวานเกา” (127 กม.) เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้ง

อยูสุดถนนสายโรแมนติก เมืองตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนีติดชายแดน 
ชมกับทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวย
ความเขียวขจีของขุนเขา จากน่ันนําคณะทาน
เปลี่ยนการเดินทางโดย น่ังรถมินิบัสขึ้นสู
ยอดเขา (ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย รถ
มินิบัสอาจปดบริการเพื่อความปลอดภัย 



 

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําทานเดินเทาขึ้นแทน) นําทานเขาชมภายใน* “ 
ปราสาทนอยชวานชไตน” (กรณีอากาศไมเอื้ออํานวย เพ่ือความปลอดภัยขอผู
เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําทานเดินเทาขึ้นแทน)ปราสาทที่ไดชื่อวา
เปนตนแบบการสรางปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทราแหงดีสนียแลนด ซึ่งไดถูก
ตกแตงไวอยางอลังการตั้งอยูในเทือกเขาแอลป�แถบแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี 
สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู
บนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร (*กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอย
ชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาทนอยชวานช
ไตน(ภายนอก)และนําทานเขาชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน)จากน้ันนําทานเดินทาง
สูท่ีพัก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   EURO PARK HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3 ฟุสเซน – ซาลสบวรก(ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท – พัสเซา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู “เมืองซาลสบวรก” เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝم�งของแมน้ําซาลซัค 

ร ะ ห ว า ง เส น ท า ง ผ า น ช ม 
“ทะเลสาบมอนดเซ” ที่ ใชเปน
ฉ า ก ถ า ย ทํ า ต อ น ห น่ึ ง ใ น
ภาพยนตร “เดอะซาวด ออฟ มิว
สิค” ที่โดงดังไปทั่วโลก จากน้ัน
ถายภาพที่ระลึกหนา “บานพัก
โมสารท” ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่
ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลน
ในบริเวณ “จัตุรัสโมซารท” ชม อนุสาวรียของโมสารท มหาวิหารแหงซาลสบวรก 
ศิลปะแบบบารอคในยุคตน…ขามสูฝم�งเมืองเกาที่ ถนนเกรไทเดร ถนนชอปปم�งที่มีการ
ตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   



 

 

บาย นําทานเดินทางสู “เมืองฮัลลสตัทท” เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูทาง
ฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลชตัทท ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท 
และยังเปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยว
ที่ไดรับความนิยมมากเปนอันดับ
ตนๆของประเทศออสเตรีย โดย
เมื อ ง ฮั ล ล ช ตั ท ท น้ั น อ ยู ใ น
รัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึ่งเปน 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอด
ตอกันมานานถึง  3,500 ป เดิน
เลน ชมเมือง ฮาลสตัดซ ชมสถาปตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไม
และเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา ไดเวลาอันควร นําทาน
เดินทางสูเมืองพัสเซา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง 
พักที่ :      IBB SUD HOTEL   หรือที่พักระดับใกลเคยีง 
วันที่4        พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)  
 ปราสาทคลุมลอฟ – ปราก 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เปนเมืองขนาดเล็กใน

ภูมิภาคโบฮีเมียใตของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรมและศิลปะของเขต
เมืองเกาและปราสาทครุมลอฟซึ่ง
เขตเมืองเก านี้ ได รับการขึ้ น
ทะเบียนจากยูเนสโกให เปน
มรดกโลกดวยทําเลที่ตั้งของตัว
เมื อ งที่ มี น้ํ า ล อ ม รอ บ ทํ า ให
กลายเปนปราการที่สําคัญในการ
ป�องกั นข า ศึก ในอดีต เคย เป น
ศูนยกลางดานการปกครองการ



 

 

พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่
ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอน
ปลายป ค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูป
แบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนใน
การอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองครุ
มลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู “กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูริมสอง

ฟากฝم�งแมน้ําวัลตาวา  นําทานชม “จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ ลวน
เปนอาคาร และวิหารเกาแกอายุ
กว า  600 - 700 ป  ที่ มี ความ
งดงามโดดเดน ชม “อนุสาวรีย
ยานฮุส” ผูนําฝ�ายปฏิรูปศาสนาซึ่ง
ถูกกลาวหาวาเปนพวกนอกรีตและ
ถูกเผาทั้ งเปนชม “หอนาฬิกา
ดาราศาสตร” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะ
มี ตุ ก ต าสาวกพ ระค ริ สต  (12 
Apostles) ออกมาเดินผานหนาตางเล็กๆ ดานบน  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5    ปราก – ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนตวิตัส – สะพานชารลส - คารโลวี วารี่ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทาน “เขาชมความย่ิงใหญตระการตาของปราสาทปราก” ปราสาทน้ีถูกสรางขึ้น

ในปค.ศ.885เปนศิลปะสไตลโกธิค สราง
ขึ้นโดยเจาชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคย
เปนที่ประทับของกษัตริยมัยตางๆ ใน
จัก รวรรดิ โบ ฮี เมี ยตลอดมานับ เป น
ศูนยกลางอํานาจทางการเมืองของกรุง



 

 

ปรากมาตั้งแตศตวรรษที่12  ปจจุบันน้ีไดถูกใชเปนทําเนียบรัฐบาล และเปนที่พํานักของ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเช็ค จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูศูนยกลางของ
ปราสาทที่แวดลอมไปดวยโบราณสถานเกาแกอายุกวา650ป นําทานเขาชมความ
ใหญโตโออาของ “ มหาวิหารเซนตวิตัส ” โบสถเกาแกสไตลโกธิค ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.
1929 เปนมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคาที่สุดอยางยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคน
เน่ืองจากใชเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยพระองคตางๆ อีกทั้งยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรที่
ทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดที่ทําใหกรุงปราก
กลายเปนเมืองหลวงอันยิ่งใหญของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 
ชมหนาตางที่ประดับดวยกระจกสีอันงดงามเปนรูปภาพของนักบุญองคตางๆ  นําทาน
เขาสูเขตเมืองเกา นําชม “สะพานชารลส” สะพานสัญลักษณของกรุงปราก ที่สราง
ขามแมน้ําวัลตาวาในชวงศตวรรษท่ี14 ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหินทรายรูปปم�นของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูป 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง “เมืองคารโลวีวารี่” เมืองตากอากาศที่นารัก มีบอ

นํ้าพุรอนที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันดี สรางขึ้นในสมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมความ
สวยงามของเมือง และความสวยงามของ “แมน้ําเทปลา” ที่ไหลผานใจกลางเมืองซึ่งชวย
เพ่ิมความงดงามใหแกตัวเมืองแหงน้ี
มากยิ่ งขึ้น  ชมโบสถประจําเมือง
เล็กๆ ที่มีสัญลักษณของเมืองอยู
บริเวณหนาโบสถ แลวเดินลัดเลาะ
ไปตามลําน้ําเทปลาทามกลางหุบเขา
คลายสวิตเซอรแลนดเปนอยางมาก 
และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาที่
ระลึกมากมายตามอัธยาศัย จากน้ันอิสระกับการเดินเลนหรือชอปปم�งสินคาที่ระลึก
พื้นเมืองไตลเช็ค และโบฮีเมียน อาทิเชน เครื่องแกวสีตางๆ ตุกตาหุนกระบอก ฯลฯ นํา
ทานออกเดินทางกลับสูกรุงเปราก 

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



 

 

วันที่6 ปราก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต  
 มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น – ฮีโร สแควร  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (328 กม.)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุด

ของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง 
น กรุงบราติสลาวาต้ังอยูบนสองฝم�ง
แม น้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดน
ของสโลวาเกียกับออสเตรียและ
ฮั ง ก า รี  ใ ก ล กั บ พ ร ม แ ด น
สาธารณรัฐเชก ปราสาทที่เคยใช
เปนป�อมปราการสมัยโบราณ นํา
ทานเก็บภาพความสวยงามของ 
“ปราสาทบราติสลาวา” อันเปน
สัญลักษณของเมือง และแนว
เทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย, ภูเขาลิตเทิลคารเปเทียน (สวนหน่ึง
ของเทือกเขาคารเปเทียน) หากมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนเอกลักษณ
ของประเทศ อาทิเชน ผาลูกไม, เครื่องกระเบ้ือง ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู  “กรุงบูดาเปสต” เมืองหลวงของประเทศฮังการี (200 กม.) เมือง

ที่มีแมน้ําดานูบไหลผานกลางเมือง นําคณะชมความย่ิงใหญอลังการของ “มหาวิหาร
เซนตสตีเฟ�น” สรางขึ้นในป ค.ศ.1851 เสร็จ
สมบูรณเมื่อป ค.ศ.1905 ใชเวลากวา 54 ปใน
การกอสราง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวาเปน
อาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต ชม “ฮีโรส
แควร” ซึ่งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ พรอม
ชม “อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ” ที่สรางขึ้นเพื่อ
เฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 
1,000 ป 



 

 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7 คาสเซิ่ล ฮิลล – ป�อมฟชเชอรแมน – ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ  
 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 นําคณะ 
“ลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝากฝم�งแมนํ้า
ดานูบ ” แม น้ํ านานาชาติ ไหลผ านหลาย
ประเทศ ระหวางการลองเรือทานจะไดชม 
“อาคารรัฐสภาที่ สวยที่ สุ ดของยุ โรป” 
สัญลักษณของประเทศ อาคารน้ีถูกสรางแบบ  
นีโอโกธิคอันโดดเดน ชมอาคารบานเรือน
สถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมือง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางเขาสู  “Outlet Parndorf” (196 กม.) ใหทานไดมีเวลาเลือก

ซื้ อ สิ น ค าแบ รน ด เน ม ม ากม าย ใน ราค าพิ เศ ษ  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 จากน้ันเดินทางสูกรุง
เวียนนา  (48 กม.) 

คํ่า อิสระอาหารม้ือคํ่า เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 



 

 

พักที่ :       FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8      พระราชวังเชินบรุนน – สวนสาธารณะสตัดปารค 
 โบสถเซนตสตีเฟน – ชอปปم�งยานถนนคารทเนอร 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทาน “เขาชมพระราชวังเชินบรุนน” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอน

อันยิ่งใหญของราชวงศฮัปสบวรกที่ถูกสราง
ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค
ของ “พระนางมาเรียเทเรซา” จักรพรรดินี
แหงจักรวรรดิโรมัน ดานหลังของพระราชวัง
ในอดีตในอดีตน้ันพระราชินีฝรั่งเศส มารีอัง
ตั ว เน ต  ได เค ย ใช ชี วิ ต ช ว ง วั ย เด็ ก  ณ 
พระราชวังแหงน้ี  และโมสารทยังเคยมา
บรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับพระราชโอรสของพระองค 
เขาชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในหอง อาทิ หองทรงงาน หองบรรทม 
หองแกลลอรี่, หองมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม หองบอลลูม ใชจัดงานเตนรํา หรือแสดง
ดนตรี ปจจุบันยังมีการใชงานอยูเปนครั้งคราว ฯลฯ จากน้ันนําทานชม  “กรุง
เวียนนา” ผานชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผานชม โรงอุปรากร (โอเปรา
เฮาส), พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,
โบสถประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเลนใน “สวนสาธารณะสตัดปารค” 
สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” Johann 
Strauss ศิลปนที่มีชื่อเสียงกองโลก 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู  “ถนน

คารทเนอร” Kartner Street ยาน
ถนนการคาที่ตั้งอยูใจกลางเมือง มี
ห างสรรพสินค าและรานค าต างๆ 
มากมาย  เชิญทานเลือกซื้อหาของ
ฝากจากออ สเตรีย อาทิเชน เครื่อง



 

 

แกวเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินคาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรป พรอมชม 
“โบสถเซนตสตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เปนโบสถเกาแกสรางในศิลปะ
โกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย สมควร
แกเวลา เดินทางสูสนามบิน 

22.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR186 
วันที่9      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ             
05.55 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  
08.35 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR838 
19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ ใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
บริษัท ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การ
ตัดสินใจ  จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง  
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

ต.ค. 2562 49,900 49,900 49,900 16,900 
พ.ย. 2562 49,900 49,900 49,900 16,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 49,900 49,900 49,900 16,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  



 

 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หาก
ทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซือ้ประกันเด่ียวเพิ่ม **  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา ในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต ไมคนืเงินคาวีซาให ไมวาทานจะผานหรือไมผานวีซาก็ตาม
(คาธรรมเนียมและคาบริการ 4,000.-) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระเต็มจํานวน กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 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 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

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

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 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) 
o หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
o รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 

รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
o หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

 *ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
o  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 

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

o สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
o สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 



 

 

o  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการ
ขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


