
 
 
 
 
 
 

 
บินตรงด ้วยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) : ข ึ�นเครื!องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG924 BKK(สุวรรณภูมิ) – MUC(มิวนิค) 00.50 – 07.05 

TG925 MUC(มิวนิค) – BKK(ส ุวรรณภูมิ) 14.25 – 06.05+1 
**โหลดกระเป๋าส ัมภาระนํ�าหน ักไม่เกิน 30  ก.ก. (รวมกนัไม่เกิน 2ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื!องได ้นํ�าหน ักไม่เกิน G ก.ก. ** 

สะสมไมล ์ ROP ได้ 50% 
**เวลาบินอาจจะมีการเปล ี!ยนแปลงเล ็กน้อยขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

✔รหสัทวัร ์ ll   GSMUC03   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



 
DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)    (มีอาหารและเครื!อ งด ื!มบริการบนเครื!อ งบิน) 
21.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั �น � เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน  

THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการ
เช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 

DAY 2 สนามบินมิวนิค(เยอรมนันี) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองการ ์มิช พาร์เท่น
เคียร์เช ่น                                                                                             (–/L/D) 

00.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกร ุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� 
TG924 ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบริการ** 

07.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกร ุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั  หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และ
ตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี�ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรบัอากาศ 
จากนั �นนําท่านเดินทางสู่เม ืองโฮเฮนชวาน เกา (HOHENSCHWANGAU) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 2 ชม.) เมอืงเล็กๆที�สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย  

เที!ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั  
นําท่านเดินทางขึ�นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์  (NEUSCHWANSTEIN 
CASTLE) รวมค ่าเข้าและหูฟังพากษ์ภาษาไทย นําชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 
ซึ�งปราสาทนอยชวานสไตน์ ต ั �งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ�งเป็นปราสาทของพระเจ้า
ลุดวิคที� > หรือ เจ้าชายหงส์ขาว  ชมความวิจิตรพสิดารของห้องต่างๆ ที�ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วย
การออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ�งเป็นนักประพนัธ์เพลงที�ทรงโปรดปรานยิ�ง  

 
  จากนั �นนําทุกท่านเดินทางสู่ เม ืองการ ์มิช–พาร์เท ่นเค ียร ์เช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN) 

(ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงทางตอนใต้สุดของประเทศเยอรมัน ซึ�งเป็น
พรมแดนทางธรรมชาติระหว่างรัฐบาวาเรียของเยอรมัน กบัรัฐทิโรลของออสเตรีย โดยเราสามารถขึ�นไปบน
จุดยอดด้วยเคเบิลคาร์ ขนาดใหญ่ไตร่ความสูงขึ�นไป ซึ�งสามารถขึ�นได้สองฝั �งทั �งเยอรมนันีและออสเตรีย 

ค ํ!า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง 



พกัที!  HOTEL RHEINISCHER HOF , GARMISCH-PARTENKIRCHEN  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 พิชิตยอดเขา ZUGSPITZE – เม ือ งอินน์สบรูค  – GOLDEN ROOF – เม ืองซาลส ์
บวร ์ก               (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านนั �ง CABLE CAR ขึ�นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซึ�งเป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในเยอรมนี ให้
ท่านเก็บภาพประทบัใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที�สูงที�สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดบันํ�าทะเล ที�ทํา
ให้เกิดกิจกรรมการท่องเที�ยวได้ท ั �งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื�อมองจากยอดเขาจะเห็น
ทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอด
เขาที�อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (ALPSPITZ), ครอยเซ็ค (KREUZECK) และแวงค์ (WANK) ซึ�ง
ล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั �งส ิ�น นิทรรศการศิลปะบนที�สูงที�สุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธาร
นํ�าแขง็สายเดียวของเยอรมนีที�ยามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มถุินายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้
เลือกเล่นหลายระดบั อิสระท่านตามอธัยาศยั        
ได้เวลาอนัสมควรพาทุกท่านลงมาชื�อเมืองการ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น       

              
เที!ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง 

นําท่านเดินทางสู่เมืองอินน์สบร ูค (INNSBRUCK) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาประมาณ \ ชม.) หนึ�งในสาม
เมอืงเอกด้านการท่องเที�ยวของประเทศออสเตรีย ตั �งอยู่ริมฝั�งแม่น้]าอิน “INN RIVER” และโอบล้อมไปด้วย
เทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมอืงตากอากาศของจกัรพรรดิ แม็กซิมเิลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดี
มากผู้ที�เข้ามาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพกัผ่อนในเมืองแห่งนี� 



 
นําท่านเข้าสู่ตวัเมอืงนําท่านถ่ายรูปด้านนอกกบั อาคารหลงัคาทองคํา (GOLDENNESS DACHL) ที�สร้างขึ�น
ด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมอีายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงประทับใจกับ 
เฮลบลิงเฮ้าส์ (HELBLINGHAUS) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที�ม ีการเพิ�มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษ
ที�18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ�งขึ�น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (GOLDENER ADLER HOTEL) 
สร้างตั �งแต่ ค.ศ.ที�16 เป็น โรงแรมที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน 
มาแล้วอย่างมากมาย   

 



จากนั �นอิสระให้ท่านเดินชมเมอืงอินน์สบรูค ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนสลูีกวาดริมแม่นํ�าอินน์โดยมฉีากหลังเป็น
แนวเทือกเขาเอล์ป หรือให้ท่านช้อปปิ�งตามอธัยาศยั 
นําท่านเดินทางสู่เม ืองซาลส์บวร ์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 186 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)เมอืง
แสนสวยที�ต ั �งอยู่ริมฝั �งแม่นํ�าซาลซ่า มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ�งต ั�งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้า
เขยีวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ�งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทําภาพยนตร์เพลงชื�อก้องโลก THE SOUND OF ได้
ชื�อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก ได้รบัการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO) 

ค ํ!า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
พกัที!  AUSTRIA TREND HOTEL , SALZBURG ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 4 เมืองซาลส์บวร ์ก – เซนต ์วูฟกงั – ฮลัสตทั – กร ุงเว ียนนา  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เม ืองเซนต์วูฟกงั (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง �i กม. ใช้เวลาประมาณ \ ชม.)                    
เมอืงรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูฟกัง เมอืงเล็กริมทะเลสาบที�มคีวามสวยงามไม่แพ้ฮลัสตัท มี
บ้านเรือนสวยงาม  เมอืงเซนต์วูฟกงั เมอืงท่องเที�ยวที�มชืี�อเสยีงของประเทศออสเตรีย ในเขตรัฐอปัเปอร์
ออสเตรีย \ ใน j รัฐ อีกทั �งเป็นเมอืงรีสอร์ทเพื�อสุขภาพที�มชีื�อเสยีงและมคีวามโรแมนติค เนื�องจากตั �งอยู่ริม
ทะเลสาบชื�อดงัของประเทศอนัรายล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและมคีวามสําคญัทางด้านประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมอีกเมอืงหนึ�ง                                                                                          

 
เที!ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง 

นําท่านเดินทางสู่ ฮลัสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง �> กม. ใช้เวลาประมาณ \ ชม.) หมู่บ้านมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า �,lmm ปี เมอืงที�ตั �งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย งามราว กับ



ภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมอืงที�โรแมนติกที�สุดใน SALZKAMMERGUT เขตที�อยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และ
มทีะเลสาบสวยถึง op แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมอืงนี�ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื�นที�มรดกโลกของ 
UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE เพยีงเดินเที�ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ�งท่านอยู่ในภวงัค์แห่ง
ความฝัน 

 
นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง >ii กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมอืงหลวง
ของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื�นที�อนัเขยีวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย 

ค ํ!า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
พกัที!  AUSTRIA TREND HOTEL , VIENNA ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 5 พระราชว ังเชินบร ุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร ์ก  – โรงโอเปร ่า – ช้อปปิ� งถน น
คาร ์นท์เนอร ์                 (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําเข้าชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) แห่งราชวงศ์ฮบัสบวร์ก ซึ�ง
มปีระวตัิการสร้างมาตั �งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที� \p และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ�นใหม่อย่าง
สง่างามด้วยจํานวนห้องถึง \,��\ ห้องในระหว่างปีค.ศ.\o��-\o�j เพื�อใช้เป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความ
โอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที�ประทับ ซึ� งไ ด้รับการตกแต่งอย่างวิ จิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝรั �งเศส มีเวลาให้อย่างเต็มที�พร้อมพาเดินถ่ายรูปสวนด้านหลงัซึ�งสวยงามตระการ
ตามาก 



 
เทียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที�ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ�งแวดล้อมไป
ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที�สร้างขึ�นในช่วง ค.ศ. \ipq-\ipj 
พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) ซึ� งเคยเป็นที�ประทับของราชสํา นักฮัปสบูร์กมาตั �งแต่
คริสต์ศตวรรษที� \q->m ชมตึกรัฐสภา ที�ถูกสร้างขึ�นในช่วง ค.ศ. \ioq-\iiq 
ผ่านชม โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (VIENNA STATE OPERA) ได้รบัการยอมรบัมากที�สุดแห่งหนึ�งของโลก 
ด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดา
ด้วยรูปปั�นเชิงสญัลักษณ์ บนเพดานมภีาพวาดที�มคีวามงดงามชวนหลงใหล 

  
นําชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST. STEPHEN’S CATHEDRAL) สญัลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ�ง
พระเจ้าคาร์ลที� p โปรดให้สร้างขึ�นในปี ค.ศ.\o\q เพื�อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 
จากนั �นเชิญช๊อปปิ�งสนิค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE) ใจกลางกรุงเวียนนา สนิค้านานา
ชนิด อาทิเช่น เครื�องแก้วสวาร็อฟสกี� LOUIS VITTON, GUCCI, ร้านนาฬิกา BUCHERER, สินค้าเสื�อ



แฟชั �นวยัรุ่นทนัสมัย เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสนิค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของ
หวานที�ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี� และ ช๊อคโกแลตที�เก่าแก่เริ�มกิจการตั �งแต่ปี \oip  

 
ค ํ!า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง  
พกัที!  AUSTRIA TREND HOTEL , VIENNA ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY6 บูด าเปส ต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE –  โบส ถ์แมทเธ ียส  – ล่อ ง
แม่นํ�าดาน ูบ           (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดา เปสต์ (BUDAPEST) (ระยะทาง >mm กม. ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ >.qm ชม.) นําชม กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซึ�งได้ชื�อว่า
เป็นเมอืงที�ทนัสมยั และสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชื�อชาติที�มอีารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่า
พนัปี ถึงกบัได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํ�าดานูบ”   
ชมเมอืงที�ได้ชื�อว่างดงามติดอนัดับโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝั �งแม่นํ�าดานูป  ชม จตุัรสัวีรบุรุษ (HEROES’ 
SQUARE) บนฝั �งเปสต์ ที�ตั �งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที�สร้างขึ�นฉลอง \,mmm ปี แห่งชัย
ชนะของชาวแมกยาร์  



 
เที!ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ�งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของ
อาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ�งเคยใช้เป็น
สถานที�จ ัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื�อโบสถ์มาจากชื�อกษัตริย์แมทเธียส  ซึ�งเป็น
กษัตริย์ที�ทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ�งก่อสร้างที�งดงามในเมอืงหลวงต่างๆ 
อีกมากมาย ซึ�งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก  หลังคาสลบัสสีวยงามอนัเป็นจุดเด่นที�สุดในศตวรรษที� \l ถดัจาก
โบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที� \ พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 
\\ อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมอืงบูดาที�ท่านสามารถชมความ
งามของแม่นํ�าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี�สร้างขึ�นต ั �งแต่ ค.ศ.\jml โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน 

  นําท่านล ่องเร ือแม่น ํ�าดานูบอนัลือชื�อ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮงัการีในช่วง pmm-imm ปี 
  มาแล้วที�ต ั�งเรียงรายกนัอยู่ > ฟากฝั�ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร 
  รฐัสภา ซึ�งงดงามเป็นที�รํ�าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง qpl ยอด  
  วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิ�นที�ใช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 



 
ค ํ!า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง เมนู ซุปกลุาส 
พกัที!  DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST  ระดบั 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
 

DAY 7 เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – สะพานชาร ์ล – นาฬิกาดาราศาสตร ์ 
– กรุงปราก           (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) ประเทศสโลวาเกีย  เป็นเมอืงหลวงและเมือง
ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศสโลวาเกีย มปีระชากรประมาณ �qm,mmm คน เป็นเมอืงหลวงที�เล็กที�สุดแห่งหนึ�งของ
ทวีปยุโรป บราติสลาวาอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสโลวาเกีย มพีรมแดนติดกับออสเตรียและฮงัการีโดยเป็น
เมอืงหลวงแห่งเดียวในโลกที�มพีรมแดนติดกับสองรฐัเอกราช  
นําท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) เป็นปราสาทหลักของบราติ
สลาวาเมอืงหลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ขนาดใหญ่ที�มหีอคอยอยู่ส ี�มุม ต ั �งอยู่บนเนินเขา
หินLITTLE CARPATHIANS เหนือแม่นํ�าดานูบกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและที�ต ั �งทําให้เป็นจุดเด่นของ
เมอืงมานานหลายศตวรรษ สถานที�ตั �งสามารถเห็นมุมมองที�ยอดเยี�ยมของบราติสลาวา ออสเตรีย และ
บางส่วนของฮงัการีในวนัที�สภาพอากาศดี มตีํานานหลายเรื�องเชื�อมโยงกบัประวตัิศาสตร์ของปราสาท 



  
เที!ยง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารพื�นเมือง 

นําคณะเดินทางสู่ กร ุงปราก (PRAGUE) (ระยะทาง q>i กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมอืงหลวง
ของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น 
นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ    
เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (GOLDEN LANE) ซึ�งปัจจุบนัมร้ีานขายของที�ระลึก วางจําหน่ายอยู่มากมาย 
จากนั �นนําท่าน เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่นํ� าวัลตาวา สไตล์
โกธิคที� สร้างขึ�นตั �งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที� \� สมัยพระเจ้าชาร์ลที� � ชมรูปปั�นโลหะของเหล่านักบุญที�
ต ั �งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า qm องค์  

 



และเลือกซื�อสินค้าพื�นเมืองที�เรียงรายอ ยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั �นนําท่านเดินสู่ประตูเม ืองเ ก่า 
“POWDER GATE” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลงัเก่า (OLD TOWN HALL) ที�สร้างมา
ตั �งแต่ปี ค.ศ.\qqi มจีุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ที�สวยงามและยงัตีบอก
เวลาทุกๆชั �วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื�อส ินค้าต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มีท ั �งสินค้าของฝากที�ระลึก 
รวมทั �งร้านค้าแฟชั �นชั �นนํา อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, HERMES, HUGO BOSS, BURBERRY, 
RIMOWA SHOP, DIOR, NESPRESSO ฯลฯ  

ค ํ!า  บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
พกัที!  DUO HOTEL , PRAGUE  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY 8 เชสกี� ครุมลอฟ – ปราสาทคร ุมลอฟ – มาเร ียนพลาตซ์ – เม ืองมิวนิค        (B/L/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เม ือง เชสกี� ค รุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (ระยะทาง \om กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.) เมอืงมรดกโลกเชสกี� ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก นําท่านชมเมอืง
ที�ได้ชื�อว่าเป็น เพชรนํ�างามแห่งโบฮีเมยี เมอืงที�ได้รบัการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมอืงมรดกโลก
ใน ค.ศ.\jj> เมอืงนี�ตั �งอยู่ริมสองฝั�งของแม่นํ�าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที�มอีาคารเก่าแก่ต ั �งแต่ ยุค
กลางกว่า qmm ปี หลงัได้รบัการอนุรักษ์และขึ�นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที�สําคญัแห่งหนึ�งของโลก 

  นําชม ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) จากบริเวณรอบนอกซึ�งสร้างขึ�นเมื�อปีค.ศ.\>lm ถือเป็นปราสาทที� 
  ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายุเก่าแก่กว่า omm ปี ซึ�งต ั�งอยู่ริมฝั�งแม่นํ�า 
  วอลตาวา (VALTAWA RIVER) ตรงบริเวณคุ้งนํ�า ฝั�งตรงข้ามเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิ SENETE   
  SQUARE และโบสถ์เก่ากลางเมอืง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมอืงเก่าที� UNESCO ขึ�นเป็นมรดกโลก ในปี  
  ค.ศ. \jj> กบับรรยากาศอันแสนโรแมนติก 

 
เที!ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจีน  

จากนั �นนําเดินทางสู่ กร ุงมิวนิค (MUNICH) (ระยะทาง 300 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ q.qmชม.) เมอืง
เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงใหญ่ของแคว้นบาวาเรีย นําท่านผ่านชมใจกลางเมอืง ชมประตูแห่ง



ชยัชนะ อาคารบ้านเรือนและพพิธิภณัฑ์ต่างๆที�เรียงรายอยู่บนถนนอนัสวยงาม ถนนแม็กซิมลิเลี�ยน โอเปร่า
เฮ้าซ์ และ เขตพระราชวงัเก่า    
นําท่านชม จตัุรสัมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ�งต ั�งชื�อตามรูปปั�นพระแม่มารีสทีอง บนเสาที�สูงตั �ง
ตระหง่านกลางจตัุรัสมาตั �งแต่ปี \pqi  ทั �งนี�เพ ื�อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี� นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที�ช่วย
ให้มวินิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทพัสวีเดน  

 
 นําท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ�งทุกๆ \\ โมงและ l โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมเีสยีงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมา

เต้นระบํา เป็นที�สนใจของนักท่องเที�ยวทั �วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบ           มาเรียนพลัส ทั �งร้านค้า
พื�นเมอืง และตลาดสนิค้าทางการเกษตร 

ค ํ!า  อิสระอาหารเพื!อความสะดวกในการท่องเที!ยว 
พกัที!  ACHAT PREMIUM SUD HOTEL , MUNICH ระดบั 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า 
 

DAY 9 สนาม ALLIANZ – สนามบินมิวนิค                        (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกบั สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM สนามเหย้าของทีม BAYERN MUNICH ทีม
ฟุตบอลอนัดบั \ ของประเทศเยอรมนั มสีถาปัตยกรรมที�สวยงาม และยิ�งใหญ่เป็นสนามที�ใหญ่ที�เป็นอันดับ
ต้นๆของเยอรมนันี 



 
11.30  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมิวนิค  ประเทศเยอรมนันี เพื�อให้ท่านได้ทํา Tax  
  Refund และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ 
14.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เที�ยวบินที� TG925 ** มบีริการอาหารและเครื�องดื�มบริการ** 
 
DAY 10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                  
06.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
  ประทบัใจ 
 

 ** หากล ูกค้าทา่นใดที!จาํเป็นต้องออกตั gวภายใน (ต ั gวเคร ื!องบิน , ตั gวรถทวัร ์ , ต ั gวรถไฟ)  
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร ั �งก ่อนทาํการออกตั gวเนื!องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล ี!ยนไฟล ์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ่านใดมีไฟล ์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์ท ั �งนี �เพื!อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

j-k ทา่น  
อตัราท่านละ 

l เด ็ก j ผ ูใ้หญ่  
เด ็กมีเตียง 

(อายุไม่เกิน lj ปี) 
ท ่านละ 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 
เด ็กไม่ม ีเตียง 

(อายุไม่เกิน lj ปี) 
ท ่านละ 

พกัเด ี!ยว 
เพิ!ม 

อตัรา 
ท่านละ 

11 – 20 เมษายน  66 BKK–MUC(TG924) 
MUC –BKK(TG925)   

109,999 109,999 105,999 17,500 

12 – 21 เมษายน  66 BKK–MUC(TG924) 
MUC –BKK(TG925)   

109,999 109,999 105,999 17,500 

**รวมค่าทิปไกด ์+คนขบั และ ค่าวีซ่าเช้งเก้นเร ียบร้อยแล ้ว (ในกรณีที!ม ีวีซ่าแล ้ว ลดไปท่านละ m,nnn )บาท** 

 



** ราคาเด ็กอายุไม่ถึง j ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ่านละ 10,000 บาท **  (ไม่ม ีที!น ั !งบนเครื!องบิน) 
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี�ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด 

เที�ยวหนึ�ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั �วเครื�องบิน ตามที�
ตามที�ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้อง

เครื�องบิน โดยมีน ํ�าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (รวมกนัไม่เกิน j ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื!องบินได้น ํ�าหน ักไม่เกิน G ก.ก. 

(ไม่จํากัดจํานวนชิ�น แต่ท ั �งนี�เจ้าหน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม)ตอ่ท่าน(ตามเงื�อนไขของสายการบิน)  

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป
เป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศก์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบี�ยประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตามกรมธรรม์) 

- ค่าวีซ่าเชงเก้น + ค่าบริการยื�นวีซ่า (หากมวีีซ่าแล้วลดไป 5,000 บาท) 
- ประกนัการเดินทางวงเกิน 1,500,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 

- ค่าทิปพนักงานขบัรถ+หวัหน้าทวัร์ 

 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าส ัมภาระที�มนีํ� าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั �นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื�องบินไปแล้ว 



- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

 

เงื!อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย qm วัน ก่อนออกเดินทาง ม ัดจ ําท่านละ 40,000 บาท และตัดที�นั �งการจอง

ภายใน > ว ัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี� กรุณาชําระเงินใน>วันถ ัดไป ก่อนเวลา \p.mm น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิ �ไปตามระบบ 
ตามลําดบั เนื�องจากทุกพเีรียด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

- ชําระส่วนที!เหล ือทั �งหมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีที�ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื!อนไขการยกเลิก และ เปล ี!ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต ่ kn วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค ่าใช้จ่ายที!เกิดขึ�นจริง  

ในกรณีท ี!วนั เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน tm วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง lm-ju วนั ค ืนเงิน mn%ของค่าทวัร ์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั �วเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า lmวนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  

- หากมกีารยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งส ิ�น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นโยบายห้ามเข้า

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย >\ วนั ก่อนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที�เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั�งส ิ�น 

 



เงื!อนไขส ําคญัอ ื!นๆที!ท ่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ�นตํ�า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�ม เพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ท ั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�
เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั �น ส ิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย q ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ �

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งส ิ�น   
- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั�งก่อนการเดินทาง 

- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย o 

ว ันก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทัวร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื�อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลังจากชําระเงินกรณีที�

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย q หรือ o วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า p เดือน ณ วนักลับ  



- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ \-> ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระว ังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �เปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธิ � ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิ �ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั�น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั
ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ย ังไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ซึ�งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ �ในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  



- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พ ัก เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง

อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ q ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกัน (ไม่ติดกนัเสมอไป) 
- ขอสงวนสทิธิ �การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งสิ�นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอีํานาจของผู้จดักํากับเท่านั �น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั�งส ิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั�งส ิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ท่านต้องการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื!อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว ่าท่านได ้ยอมรบัเงื!อนไขข้อตกลงท ั �งหมดนี �แล ้ว* 

** ขอขอบพระค ุณทุกท่าน ที!มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า � เดือน และมีหน้าว่าง 

ไม่ตํ #ากว่า $ หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด '.( x *.( ซม. ใบหน้าประมาณ ' ซม.  

จํานวน $ รูป ฉากหลังต้องเป็นพื1 นสีขาวเท่านั1น 
3. หลักฐานการทาํงาน/การเรียน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน ' 
เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการค้า 

• กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริ#มงาน 
เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื#อ

เอกสารประกอบการยื+นขอวีซ่าเชงเกน้ (ออสเตรีย) 



ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที#มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที#อยู่ 
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

• กรณีที#เป็นขา้ราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน  

• กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายชี1 แจงตนเองเกี#ยวกับการ
เกษียณอายุ 

• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี1 แจงตนเองเกี#ยวกับหน้าที#การงาน 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ  
 

(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 'E วัน นับจากวนัยื#นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั1นและตอ้งสะกดชื#อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรพัย์ เท่านั1น   

• หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื#อเจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชื#อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 67 วัน นับจาก
วนัที#ยื#นวีซ่า  

• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 
 เดือน อัพเดทเป็นวันที� ล่าสดุไม่เกิน 
�� วนั นับจากวนัที� นัดยื�นวีซ่า  
สําเนาจากสมุดบัญชี ยอ้นหลัง 
 เดือน อัพเดทเป็นวนัที� ล่าสุดไม่เกิน �� วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีที#สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื#อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื#องไม่มีการ
กระโดดข้ามเดือน 
***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั1น*** 

5. สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 
7. สําเนาใบเปลี#ยนชื#อ - เปลี#ยนนามสกุล (ถา้มี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเ้ดินทางอายุตํ#ากว่า $E ปีบริบูรณ์) 
 
เอกสารเพิ+มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต ํ +ากว่า <= ปีและไม่ไดเ้ดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอื+น บิดาและมารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ#งออกให้โดยที# ว่า
การเขตหรืออําเภอเท่านั1น และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก 



• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ#งออกให้โดยที#ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั1น และใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื#อบิดา)  

• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ#งออกให้โดยที#ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั1น และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื#อมารดา) 

 
กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี#ยวข้องทางสายเลือดเท่านั1น บิดามารดา,บุตร,พี#น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยื#นเอกสารเพิ#มเติมดังนี1  

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื+อเจา้ของบัญชี(ผู ้

รับรอง) และตอ้งระบุชื+อผูถู้กรับรองดว้ย มีอายุไม่เกิน V( วนั นับจากวนัที#ยื#นวีซ่า (สะกด

ชื#อ-นามสกุลใหถู้กต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง ' เดือน อัพเดทเป็นวนัที#ล่าสุดไม่เกิน 

V( วนั นับจากวนัที#นัดยื#นวีซ่า  

สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง ' เดือน อัพเดทเป็นวนัที#ล่าสุดไม่เกิน V( วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีที#สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื#อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื#องไม่มีการ
กระโดดขา้มเดือน 

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั1น*** 
 
หมายเหตุ: 

• ผูส้มัครตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยยื์#นคําร้องขอวีซ่า เพื#อสแกนลายนิ1 วมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ VE-V( วนัทําการ 

• หลังจากที#ผูส้มัครไดทํ้าการยื#นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื#นคํารอ้งขอวีซ่าออสเตรียแลว้ ทางสถานทูตไม่
อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็

ตาม ดังนั1นหากท่านมีความจําเป็นในการใชเ้ล่มเพื#อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือให้ขอ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารที#ต้องรับรองไม่รวมอยู่ในค่าบริการ 


