
 

 

รหัสทัวร WCT1902796 

ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 
9 วัน 6 คืน (TG) 
มิวนิค   นูเรมเบิรก   ไลพซิก   พอสดัม   เบอรลิน   ประตูชัยบราเดนเบิรก 

เดรสเดน   สวนเดอะสวิงเกอร   คารโลว ีวารี   ปราก   ปราสาทปราก 
เชสกค้ีลุมลอฟ   เชสกี้บูเดอโจวชิ   ฮัลสตัทท   บราติสลาวา 
หอคอยบราติสลาวา   เวียนนา   พระราชวงัเชินบรุนน 

 



 

 

วันที่1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทย (เคานเตอร D) พรอมเจาหนาที่
คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่2     มิวนิค – โฮเฮนชวาเกา– เขาชมปราสาทนอยชวานชไตน - ฟุสเซน 
00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค...โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 

TG924 
06.45น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู “เมืองโฮเฮนชวาน
เกา” เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศนริม
สองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสูเมืองชวานเกา เมืองชนบท
เล็กๆ ที่ต้ังอยูบนถนนสายโรแมนติก  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานนั่งรถมินิบัสขึ้นสูที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน” (กรณีอากาศไม

เอื้ออํานวย เพ่ือความปลอดภัยขอผูเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําทาน
เดินเทาขึ้นแทน) ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยู
ในเทือกเขาแอลป� สรางในสมัยพระเจา
ลุดวิกที่  2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 
1845-86 เปนปราสาทที่งดงามมาก
ที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก  ตัวปราสาท
ตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 
200 เมตร เหนือออบแกงของแม น้ํา
พอลลัท เปนปราสาทหลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางป�าเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลก
แปลง แตกตางไปในแตละฤดูกาลได ปราสาทหลังน้ี เพ่ิงไดรับขนานนามวา “นอยชวานส
ไตน” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตรยิลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 1886  นําทาน
เขาชมภายในปราสาท* ชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลท่ีใช
ในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต แมกระทั่งราชาการตูนอยาง “วอลทดิสนีย” ยังได
จําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ



 

 

ของดิสนียแลนด(*กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอยชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาทนอยชวานชไตน(ภายนอก)และนําทานเขาชม 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) ไดเวลาอันควรนําทานออกเดินทางกลับ สูที่พักเมือง
ฟุสเซน เมืองเล็กๆที่มีความสวย สอาดและเงียบสงบ จากน้ันนําทานเดินทางสูที่พัก 

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

ระหวางเสนทางผานชม “ทะเลสาบ
มอนดเซ” ที่ใชเปนฉากถายทําตอน
หน่ึงในภาพยนตร “เดอะซาวด ออฟ 
มิ วสิ ค ” ที่ โด งดั ง ไป ทั่ ว โลก  ชม 
“อุทยานมิราเบลล” อุทยานของ
ปราสาทที่ใชเปนสถานที่แตงงานที่
จัดไดวาสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ชมสวนแคระ “ซแวรเกิล การเทน” และทิวทัศนของ “ป�อมโฮเฮนซาลสบวรก” เปนฉาก
หลังเพิ่มความมีเสนหใหกับสวนแหงน้ีจา  กนั้นถายภาพท่ีระลึกหนา “บานพักโมสารท” 
ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลนในบริเวณ “จัตุรัสโมซารท” ชม 
อนุสาวรียของโมสารท มหาวิหารแหงซาลสบวรก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน…ขามสูฝم�ง
เมืองเกาท่ีถนนเกรไทเดร ถนนชอปปم�งที่มีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู "เมืองฮัลลสตัทท" 

เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
ตั้ งอยู ทางฝم� งตะวันตกเฉียงใต ของ
ทะเลสาบฮัลลชตัทท ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท และยังเปน
หน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม



 

 

มากเปนอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอร
ออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอ
กันมานานถึง  3,500 ป เดิน  เลนชมเมือง ฮาลสตัดซ ชมสถาปตยกรรมที่มีเสนห
เฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคง
มีชีวิตชีวา ไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสูเมืองพัสเซา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     IBB SUD HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4       พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – ปราก - เขตเมืองเกา –  
                   อนุสาวรียยานฮุส - สะพานชารลส 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
                   นําทานออกเดินทางสู “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เปนเมืองขนาด

เล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรมและศิลปะของ
เขตเมืองเกาและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมืองเกานี้ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกดวยทําเลที่ตั้ง
ของตัวเมืองที่มีน้ําลอมรอบทําให
กลายเปนปราการที่สําคัญในการ
ป�องกันข า ศึกในอดีต เคยเป น
ศูนยกลางดานการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 
ตอมาในป ค.ศ.1963 ไดรับการ
ประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการ
อนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ.
1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยาง
นาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษ
สถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเปน
เมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู “กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูริมสอง
ฟากฝم�งแมน้ําวัลตาวานําทานเขาสูเขตเมืองเกา นําชม “สะพานชารลส” สะพาน
สัญลักษณของกรุงปราก ที่สรางขามแม น้ําวัลตาวาในชวงศตวรรษที่14 ดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว
สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูป
ปم�นของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูป 
ชม “จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต” 
บริเวณโดยรอบ  ลวนเปนอาคาร 
และวิหารเกาแกอายุกวา 600 - 
700 ป ที่มีความงดงามโดดเดน 
ชม “อนุสาวรียยานฮุส” ผูนําฝ�ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวาเปนพวกนอกรีตและถูก
เผาทั้งเปนชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต 
(12 Apostles) ออกมาเดินผานหนาตางเล็กๆ ดานบนจากน้ันอิสระกับการเดินเลน  
หรือชอปปم�งสินคาที่ระลึกพื้นเมืองไตลเช็ค และโบฮีเมียน อาทิเชน เครื่องแกวสีตางๆ 
ตุกตาหุนกระบอก ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารม้ือคํ่า เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
พักที่ :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5         ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานถายรูปคูกับความย่ิงใหญของ “ ปราสาทปราก ” ปราสาทน้ีถูกสรางขึ้นในป

ค.ศ.885เปนศิลปะสไตล  โกธิค สรางขึ้นโดยเจาชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเปนที่
ป ระทั บ ของกษั ต ริ ย สมั ย ต า งๆ  ใน
จัก รวรรดิ โบฮี เมี ยตลอดมานับ เป น
ศูนยกลางอํานาจทางการเมืองของกรุง
ปรากมาตั้งแตศตวรรษที่12  ปจจุบันน้ีได
ถูกใช เปนทําเนียบรัฐบาล และเปนที่
พํานักของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
เช็ค จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสู



 

 

ศูนยกลางของปราสาทที่แวดลอมไปดวยโบราณสถานเกาแกอายุกวา650ป ชมความ
ใหญโตโออาของ “ มหาวิหารเซนตวิตัส ” โบสถเกาแกสไตลโกธิค ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.
1929 เปนมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคาที่สุดอยางยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคน
เน่ืองจากใชเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยพระองคตางๆ อีกทั้งยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรที่
ทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดที่ทําใหกรุงปราก
กลายเปนเมืองหลวงอันยิ่งใหญของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 
ชมหนาตางที่ประดับดวยกระจกสีอันงดงามเปนรูปภาพของนักบุญองคตางๆ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ

ประเทศสโลวัค รวมทั้งเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มี
ประชากรประมาณ 450,000 คน กรุ
งบราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝم�งแมน้ํา
ดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวา
เกียกับออสเตรียและฮังการี ใกลกับ
พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยู
ห า ง จ า ก ก รุ ง เวี ย น น า เพี ย ง  50 
กิโลเมตร เปนนครสําคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแควน
สโลวาเกีย โบสถและสถานที่สําคัญตาง ๆ เชน ปราสาทที่เคยใชเปนป�อมปราการสมัย
โบราณ เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเปนสัญลักษณของ
เมืองและแนวเทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย ภูเขาลิตเทิลคารเป
เทียน (สวนหน่ึงของเทือกเขาคารเปเทียน) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  FALKENSTEINER HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6       บราติสลาวา –  บูดาเปสต – คาสเซิ่ล ฮิลล – ป�อมฟชเชอรแมน   
                   มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น – ฮีโร สแควร – ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 

นําทานออกเดินทางสู  “กรุงบูดาเปสต” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแมน้ําดานูบไหล
ผานกลางเมือง นําทานชมความย่ิงใหญอลังการของ “มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น” สราง
ขึ้นในป ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณเมื่อป 
ค.ศ.1905 ใชเวลากวา 54 ปในการ
กอสราง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา
เป น อ า ค า ร ที่ มี ค ว า ม สู ง ที่ สุ ด ใน
บูดาเปสต ชม “ฮีโรสแควร” ซึ่งเปนลาน
โล ง ก ว า ง ข น าด ให ญ  พ ร อ ม ช ม 
“อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ” ที่สรางขึ้น
เพ่ือเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ป 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานขึ้นสู “คาสเซิ่ลฮิลล” ชม “ป�อมฟชเชอรแมนบาสเตียน” ที่สรางขึ้นเพื่อระลึก

ถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีวิตเพ่ือปกป�องบานเมืองในชวงที่ถูกมองโกล
รุ  กรานในป ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�น” ปฐมกษัตริยของ
ชาวแมกยารทรงมาเดนเปนสงาอยูหนา
ป�อมปราการ ผานชม “สะพานเชน” หรือ
สะพานโซ” สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต 
นําทาน “ลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝาก
ฝم�งแมนํ้าดานูบ” แมน้ํานานาชาติไหลผาน
หลายประเทศ ระหวางการลองเรือทานจะ
ไดชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของ
ยุโรป” สัญลักษณของประเทศ อาคารน้ีถูกสรางแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเดน ชมอาคาร
บานเรือนสถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมือง 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วันที่7       บูดาเปสต - Outlet Parndorf  – เวียนนา - เขาชมพระราชวังเชินบรุนน   
                 สวนสตัดปารค - ถนนคารทเนอร  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางเขาสู  “Outlet Parndorf” ใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบ

รนดเนมมากมายในราคาพิเศษ 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 

เที่ยง         อิสระอาหารม้ือเที่ยง เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเขาชม “พระราชวังเชินบรุนน” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอนอัน

ยิ่งใหญของราชวงศฮัปสบวรกที่ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคของ 
“พระนางมาเรียเทเรซา” จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยวา จะสราง
พระราชวังแหงนี้ใหมีความงดงามไมแพ
พ ระราชวั งแ วร ซ ายส ใน กรุ งป ารีส ”  
ดานหลังของพระราชวังในอดีตเคยใชเปนที่
ลาสัตวปจจุบันไดตกแตงเปนสวน และ น้ําพุ
อ ย า ง ส ว ย ง า ม  อั น เป น ที่ ม า ข อ ง ชื่ อ
พระราชวังเชินบรุนนในอดีตน้ันพระราชินี
ฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ไดเคยใชชีวิตชวงวัย
เด็ก ณ พระราชวังแหงน้ี และ โมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได
เสด็จมาประทับอยูกับพระราชโอรสของ
พระองค สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการ
ตาภายในหองตางๆ กวา 20 หอง อาทิ 
หองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่, 
หองมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม หองบอลลูม ใช



 

 

จัดงานเตนรํา หรือแสดงดนตรี ปจจุบันยังมีการใชงานอยูเปนครั้งคราว ฯลฯ 
ทามกลางอุทยานสวนดอกไมนานาพันธุ จากน้ันนําทานชม  “กรุงเวียนนา” ผานชม 
“ถนนวงแห วน  ”  Ring Strasse ผ านชม  โรงอุ ป รากร (โอ เป ร า เฮาส ), 
พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ
ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากน้ันนําทานเดินทางสู “สวนสาธารณะสตัดปารค” 
สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” Johann 
Strauss ศิลปนที่มีชื่อเสียงกองโลก จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสู “ถนนคารทเนอร” 
ยานถนนการคาที่ต้ังอยูใจกลางเมือง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย  เชิญ
ทานเลือกซื้อหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของที่
ระลึก และ สินคาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรป พรอมชม “โบสถเซนตสตีเฟน” (St. 
Stephen Cathedral) เปนโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 
13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย  

คํ่า              อิสระอาหารม้ือคํ่า เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
พักที่ :  FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8        เวียนา – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานได มีเวลาทํา TAX 

REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน  
13.30 เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG937 
วันที่9       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
05.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ชวงออกเดินทาง 

 
ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป  
พักกับผูใหญ 2 
ทาน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / 
หองจายเพ่ิม 

วันที่ 5-13 / 12-20 / 19-
27 ก.ย.62 

 26 ก.ย – 4 ต.ค.62    

52,900 52,900 52,900 15,900 

วันที่ 3-11 ต.ค. / 10-18 
ต.ค.62  

54,900 54,900 54,900 15,900 

วันที่ 18-26 / 21-29 ต.ค.
62 

54,900 54,900 54,900 15,900 

วันที่ 24 ต.ค.-1 พ.ย.62 53,900 53,900 53,900 15,900 
วันที่ 1-9 / 3-11 /18-26 

พ.ย.62 
52,900 52,900 52,900 15,900 

วันที่ 1-9  / 3-11 /  
4-12 / 5-13 / 6-14 ธ.ค.

62 

56,900 56,900 56,900 15,900 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 69,900 69,900 69,900 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  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทวัรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

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

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

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

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา 

 ในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบริการย่ืนวีซา 4,000.-) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 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 15 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 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 ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
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-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบยีนสมรส 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 จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


