
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 



 

 
 

 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                    (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก 

ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนออกเดินทาง 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ 

ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์ - 

พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่า

เฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาท

โฮเฮ็นชวานเกา              (-/-/D)      

00.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดย

สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG924 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

 

 

6.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน  

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) หรือในภาษาเยอรมันว่า มึนเชิน (Munchen) เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้

ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ถือเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ

ประเทศรองจากเมืองเบอร์ลินและเมืองฮัมบวร์ค เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสุดของทวีปยุโรป 



 

 
 

 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู (BMW Museum) สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการ

ของรถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและ

วัฒนธรรมของชาวเยอรมัน ผ่านทางนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งประวัติศาสตร์ของยวดยาน “BMW” มีทั้งเครื่องยนต์ 

สมัยก่อนยังใช้ม้าลากรถ จนเริ่มมีรถยนต์เมื่อปี ค.ศ. 1904 กระทั่งปี ค.ศ. 1920 จึงได้มีรถยนต์ใช้กันแพร่หลาย

แทนที่การใช้ม้าลากรถ ซึ่งในปีนี้เอง ที่รถยนต์ BMW ที่เก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ ได้ถูกสร้างขึ้น พิพิธภัณฑ์ 

BMW ไม่ใช่มีเพียงแต่ รถยนต์ BMW จะเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ศิลปะการออกแบบ เครื่องยนต์ เทคโนโลยี โรงเรียนสอนขับ

รถยนต์พิพิธภัณฑ์ BMW อาคารรูปทรงกระบอกสูบรถยนต์ คือสำนักงานใหญ่ ส่วนตึกที่มีลักษณะเป็นชามคือ

พิพิธภัณฑ์ ค่าก่อสร้างตึกทั้งหมดในโครงการ โดยประมาณ 9,500 ล้านบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาอลิอันซ์ (Allianz Arena) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เป็นสนามฟุตบอลขนาด

ใหญ่ มีขนาดพื้นที่รวมสิ่งก่อสร้างแล้ว 258 x 227 x 52 เมตร โดยใช้ทุนสร้างถึง 340 ล้านยูโร สเตเดียมแหง่นี้

ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนทีมเอฟซีบาเยิร์น มิวนิค เจ้าของโครงการนี้บอกว่าที่แห่งนี้ คือ ความฝันที่เป็นจริง

สำหรับเขา ไม่ว่าจะเป็น โค้ช หรือ หุ้นส่วน ต่างก็ภูมิใจกับสถาปัตยกรรมของ Allianz Arena เป็นอย่างมาก ไม่

ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือ พื้นที่การใช้งาน และท่ีนี่ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งความภูมิใจของคนสายเลือดเยอรมัน 



 

 
 

 

นำท่าน เข้าชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munchen) เป็นปราสาทเก่าแก่นับแต่ปี ค.ศ. 

1385 ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยขึ้นอยู่กับผู้ปกครองบ้านเมือง ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1508-

1918 นั้นเคยใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา ตลอดจนเป็นพระราชวังของบาวาเรียดุ๊ก ความงดงามของพระราชวังแห่ง

นี้ มีความผสมผสานของศิลปะหลายยุค เริ่มต้นที่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ยุคบาโรกและยุคโรโคโคถึงยุคนีโอ

คลาสซิซิสซึ่ม เมื่อต้องถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีการปรับและสร้างใหม่ในปี ค.ศ.  1945 ชม

ความยิ่งใหญ่ อลังการ ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผ่านสถาปัตยกรรม การก่อสร้างที่ทรงพลัง มีความแข็งแรง 

รูปแบบที่ยังคงความคลาสสิคในสายตาคนรุ่นใหม่ ภายในแบ่งออกเป็นสัดส่วน พระราชวังในฐานะเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยของโบราณทรงคุณค่า น่าชม ศึกษา โรงละคร ฯลฯ โถงภาพบรรพบุรุษและบุคคลสำคัญ

ทางการเมือง ความวิจิตรของห้องอยู่ที่ลวดลายบนเพดาน ฝาผนังที่เน้นสีทอง มีภาพสีของบุคคลสำคัญปรากฏ

อยู่ในกรอบสีทองรับกับลวดลายบนผนังและเพดาน สีทองตัดกับพ้ืนผนังสีขาว อีกท้ังลวดลายที่มีศิลปะอ่อนช้อย 

ดูงดงามตระการตา ห้องโถงเรอเนซองส์ ห้องนี้เป็นห้องสะสมงานประติมากรรมโบราณ เพดานที่โค้งครึ่งวงกลม 

โถงยาว ชวนให้เก็บภาพที่ระลึก เมื่อเข้าไปชมใกล้ๆ จะพบประติมากรรมติดกับส่วนของผนัง ยื่นออกมาบ้าง 

เป็นชั้น หลายระดับ มีจิตรกรรมบนเพดานเช่นกัน คอร์ทการ์เด้นรูม และห้องชาร์ล็อตต์ มีข้าวของเครื่องใช้

ลักษณะห้องทำงาน รับแขก และห้องบรรทม เป็นของกษัตริย์องค์แรกของบาวาเรียแม็กซ์ 1 โจเซฟและ

ครอบครัวของเขา อีกห้องที่น่าสนใจคือ ห้องท่ีใช้ศิลปะเปลือกหอยในการสรรสร้างประติมากรรมต่างๆ บางชิ้น

เหมือนศิลปะทางฝรั่งเอเชีย โรงละคร Cuvilliés ที่นี่เคยถูกทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่ มีความหรูหราและน่า

ตื่นตาด้วยสีแดงตัดทอง มีงานไม้แกะสลัก ประดับอยู่ ชั้นผู้ชมทั้งชั้นล่างชั้นบน ดูหรูหราตามระดับ ทั้งนี้ยังมีห้อง

อื่นๆ อีกมากมายรวมกว่า 130 ห้อง ล้วนแต่งดงามน่าชื่นชม ส่วนด้านนอกมีบริเวณสวนที่สวยงาม ทะเลสาบ 

งานประติมากรรม พื้นที่ที่แบ่งสัดส่วนต่างๆ ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทาง

บริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

นำท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บน  ถนน

แม็กซิมิเลียน (Maximilianstrasse) เข้าสู่ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz Square) ซึ่งตั้งชื่อตามรปู

ปั้นพระแม่มารีสีทองบน เสามาเรียนเซาเลอ (Mariensaule) เป็นเสาสูงที่ตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1638 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการขอบคุณนักบุญเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ช่วยให้เมืองมิวนิคหลุดพ้น 



 

 
 

 

จากการครอบครองของกองทัพสวีเดน รวมถึง โอเปร่าเฮ้าซ์ (Opera House) และ ผ่านชม ศาลาว่า

การเมืองมิวนิก (Munich City Hall) ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตา

ออกมาเต้นระบำที่หอนาฬิกาประจำเมืองแห่งนี้ ผ่านชม มหาวิหารเฟราเอน (Cathedral Frauenkirche) 

ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1468 เป็นทั้งมหาวิหารโกธิคและเป็นโบสถ์เมือง และยังเป็นที่ตั้งของหลุมศพเจ้าชาย

หลายองค์ในราชวงศ์บาวาเรียรวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารนี้ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่ า (Old 

Town) ใกล้กับจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่นี่ถูกทำลายและได้บูรณะ

ใหม่ภายหลัง ทางใต้ของมหาวิหารมีหอคอยเรียกว่าหอคอยแห่งเฟราเอน (Frauenkirche)  

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆน่ารักๆของประเทศ

เยอรมัน ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมัน ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย และเป็นที่ตั้ง

ของ "ปราสาทนอยชวานสไตน์" และ "ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา" รายล้อมด้วยทะเลสาบถึง 5 แห่ง ถือเป็นอีก

เมืองโรแมนติก ตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนและโรงแรมที่พัก ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตึกหรือบ้านช่องนั้นมีหลากสีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมืองเลยทีเดียว 

 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นต้นแบบของการ

สร้างปราสาทเทพนิยายแห่งเจ้าหญิงนิทรา สร้างข้ึนโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2’ แห่งรัฐบาวาเรีย ในสมัยนั้นประเทศ

เยอรมันยังไม่ได้รวมกันเป็นประเทศอย่างในปัจจุบัน เป็นรัฐเล็กๆต่างปกครองตนเอง มีกษัตริย์ของตัวเอง  



 

 
 

 

 กษัตริย์ลุดวิกทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 ชันษา เป็นกษัตริย์อารมณ์ศิลป์ สนใจศิลปะ ดนตรี 

และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบ้านเมือง ทรงนิยมสร้างปราสาท หลงไหลในตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับ

เทพ และชื่นชอบอุปรากรของริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจใน

การสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื ่องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่ไกลจากปราสาทนอย

ชวานสไตน์ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสูงเด่นมีสีเหลือง ตั้งอยู่บนเนินเขา มีชื่อว่า 

ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) ซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้

เป็นพระราชวังฤดูร้อนโดยพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่สอง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 นั่นเอง 

เจ้าชายลุดวิกในวัยเยาว์ทรงประทับอยู่ที่ปราสาทนี้อย่างมีความสุข จึงได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างปราสาทของ

พระองค์เองขึ้นบ้าง คือปราสาทนอยชวานสไตน์ กล่าวคือปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คือปราสาทของผู้เป็นพ่อ 

ส่วนปราสาทนอยชวานสไตน์คือปราสาทของลูกนั่นเอง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



 

 
 

 

วันที่สาม เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมัน - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่

เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน์ - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานี

ซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลง

สู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนน

เก็ตเตรียกาสเซส            (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)  ประเทศเยอรมัน (Germany) เป็นเมืองตากอากาศ ที่ตัวเมืองเต็มไปด้วยภาพวาดบนกำแพงและ

อาคาร บ้านเรือน สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ประกอบกับภูมิประเทศท่ี

งดงามเพราะตั้งอยู่ติดกับ "เทือกเขาแอลป์" ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม ที่เหมาะสมกับการทำ

กิจกรรมต่างๆ เช่น สกี ไต่เขา หรือ กิจกรรมกลางแจ้งอ่ืนๆจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก เป็นที่ตั้งของยอดเขา

ซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมัน รวมถึงสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 

 นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส (Cogwheel 

Train from Eibsee Station to Zugspitzplatt Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นที่ตั้ง

ของ จุดพักซอลอัลพินน์ (Sonn Alpin) จากจุดนี้ ที่ความสูง 2,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านเปลี่ยน

การเดินทางต่อ ขึ้นสู ่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู ่สถานีซุกสปิตเซ่ 

(Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to Zugspitze Station) ( ใ ช ้ เ ว ล า เด ิ นทา ง

ประมาณ 10 นาที) เดินทางถึง ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมัน 

(Top of Germany) มีความสูงถึง 2,962 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองทางตอนใต้สุดของประ เทศ

เยอรมัน เป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างรัฐบาวาเรียของประเทศเยอรมันกับรัฐทิโรลของประเทศออสเตรีย 

ที่ด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้แบบ 360 องศา ในวันที่ท้องฟ้าสดสามารถมองเห็นวิว

ทิวทัศน์ได้ถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ และประเทศ

อิตาลี สามารถมองเห็นทะเลสาบไอบ์เซ่ (Eibsee) สีน้ำเงินเข้มสุดงดงาม รวมไปถึงยอดเขาต่างๆโดยรอบของ

เทือกเขาแอลป์ได้อย่างชัดเจน ยอดเขาซุกสปิตเซ่แห่งนี้ถูกพิชิตเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1820 หรือเกือบ 

200 ปีมาแล้ว โดย โยเซฟ เนาส์, โยฮันน์ เกออร์ก เทาช์ล, และผู้นำทางไมเออร์ ถือว่าเป็นยอดเขาที่มีวิวสวย 



 

 
 

 

 มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จะเห็นว่าด้านบนของยอดเขาซุกสปิตเซ่ จะมีไม้กางเขนปักอยู่ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง

ถึงจุดสูงสุด โดยถูกปักไว้ร้อยกว่าปีมาแล้ว และก็เคยเสียหายจากฟ้าผ่าหลายครั้งแต่ชาวเมืองก็ช่วยกันซ่อมแซม 

รวมถึงยังเคยถูกทำลายในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกจนไม่สามารถซ่อมได้อีก จึงมีการสร้างอันใหม่ที่สวยงามขึ้นมา

ทดแทนดังที่ปรากฏในปัจจุบัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาซุกสปิตเซ ่ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น หรือ เมืองใกล้เคียงอ่ืนเป็นการ

ทดแทน และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี 

เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของ

ลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

   

 

 

 

 

 นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกร

เชอร ์ (Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to Eibsee Station) (ใช ้เวลาเด ินทาง

ประมาณ 20 นาที) ** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ และ สถานีที่ขึ้นไปถึง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึ้นชม ยอดเขา

ได้ หรือ ไม่สามารถขึ้นไปถึงสถานีที่สูงที่สุดได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อย

แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่

ที่สุดลำดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์บูร์ก เมืองเก่าของเมืองซาลซ์บูร์ก

และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมัน

ด้วยกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996  

นำท่าน ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาว

ออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมือง

เก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงาม มีร้านค้าจำหน่าย

ของที่ระลึก และ สินค้าแฟชั่นมากมาย  

** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเท่า 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ 

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอัน

เก่าแก่            (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ของ ประเทศ

ออสเตรีย (Austria) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งของ 

หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสี

เขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยู่ทางฝั่ งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) 

หรือ ฮัลสตัทเทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาค

ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่

ด้านหลังเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่มากท่ีสุดของประเทศออสเตรีย  



 

 
 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมือง

ขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใต้ของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีชื่อเสียงจาก

สถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีคูน้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นปราการ

ที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้ง ใหญ่โดยยังคงรักษารูป

แบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

อันทรงคุณค่าถื อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน” ได้รับการขึ ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 



 

 
 

 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกสร้างขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 

ปี ซึ่งตั ้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็น ย่านเมืองเก่า (Old 

Town) และโบสถ์เก่ากลางเมือง ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) แสนสวยงาม รายล้อมด้วย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย บริเวณเดียวกัน ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอัน

เก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลอยู่จนถึงปัจจุบัน  

** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech Republic 

หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนที่ห้า เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - 

สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท 

พาร์นดอร์ฟ                        (B/-/-)  



 

 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และ โรมแห่งอุดร

ทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992   

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที ่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ ้นอยู ่บนเนินเขาตั ้งแต่สมัย

คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันสง่างามด้วยสถาปัตยกรรม

แบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 

โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 , 

พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น  

นำท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์

กอธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่

สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวสะพาน   

นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง

หลังเก ่า (Old Town Hall) ท ี ่สร ้างมาตั ้งแต ่ป ี ค.ศ. 1338 เป ็นที ่ต ั ้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์  

(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายใน

ย่านประตูเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis 

Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้และ

ขุนเขาหิมะแห่งประเทศออสเตรีย  

นำท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อม

ไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น ผ่านชม โรงละครโอเปร่า (Opera House) ที่สร้างขึ้น

ในช่วง ค.ศ. 1863-1869  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (McArthurGlen Designer 

Outlet in Parndorf) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านค้ า

มากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า 

เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally , 

Burberry , Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The 

North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

วันที่หก เม ืองเว ียนนา - อาคารร ัฐสภา ออสเตร ีย  - น ้ำพ ุพ ัลล ัส อะธ ีน ่า  - พระราชว ังเบลว ี เด ียร์  - 

พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ 

- เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค                                                                                   (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ผ่านชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจิด ซึ่งเป็นที่ประชุม

สภาออสเตรียมานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ์  โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่า

ใหญ่โตที่สุดหลังหนึ่งบนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีก ด้วยเสาต้นใหญ่ รูปปั้น ภายนอกอาคารตกแต่งด้วยรูปปั้นเทพและทูตสวรรค์

กว่า 100 องค์ รวมถึงรถม้าทำศึกขนาดใหญ่สี่คันบนหลังคา บริเวณด้านหน้า เป็นที่ตั้งของ น้ำพุพัลลัส อะธีน่า 

(Pallas Athena Fountain) อันโด่งดัง น้ำพุนี ้เป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen 

เช่นกัน โดยมีเทพีอะธีน่ายืนเด่นเป็นสง่า เสริมด้วยรูปปั ้นเทพและเทวดาอื ่นๆอีกมากมายหลายองค์ ซึ่ง

เปรียบเสมือนเป็นเขตแคว้นต่างๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ (Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการ

ออกแบบ และสร้างขึ ้นเมื ่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่

ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้นำกองทัพในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออต

โตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของเมือง

เวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาด

ของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ 

Schiele 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวร์ค (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลาง

เมืองเวียนนา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ส่วนหนึ่งของพระราชวังปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของ

ประธานาธิบดีแห่งประเทศออสเตรีย ถูกสร้างขึ ้นในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเ รื ่อยมา 

พระราชวังแห่งนี้เสมือนศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์

ชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮอฟบวร์ค ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 

จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศ์มักจะพำนักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และ 

พำนักท่ีพระราชวังเชินบรุนน์ในฤดูร้อน 

นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่ง

มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างข้ึนใหม่อย่างสง่า

งามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพ่ือใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่า

ของท้องพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์

ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา 

จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ได้อย่างสวยงามตระการตา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ** 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที ่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมือง

เวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.  1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของ

ประชาชน ต่อมาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองจนปัจจุบัน บริเวณเดียวกัน นำท่าน เข้าชม กับ โบสถ์เซนต์

ปีเตอร์ (St. Peter's Church หรือ Peterskirche) ตัวโบสถ์ด้านนอกดูธรรมดาๆ แต่การตกแต่งภายในวิจิตร

และงดงามมาก  

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจำหน่ายสินค้านานา

ชนิด อาทิเช่น เครื ่องแก้วสวาร็อฟสกี้ที ่มีชื ่อเสียง สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci ร้านนาฬิกา 

Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสาร์ท  



 

 
 

 

เป็นต้น และยังเป็นที่ตั้งของ เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค (Plague Column หรือ Pestsaule) วิจิตรสวยงาม

แปลกตาสร้างข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกภายหลังจากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในเมืองเวียนนา เมื่อปี ค.ศ. 1679 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย        (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการ

ทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 



 

 
 

 

13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินที ่TG937 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                           (-/-/-) 

05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 



 

 
 

26 ก.พ. - 04 มี.ค. 2563  

27FEB TG924 BKK-MUC 

00.50-06.45 

03MAR TG937 VIE-BKK 

13.30-05.20+1 

49,999 49,999 49,999 10,999 35,999 

27 มี.ค. - 03 เม.ย. 

2563  

28MAR TG924 BKK-MUC 

00.50-06.45 

02APR TG937 VIE-BKK 

14.35-05.35+1 

49,999 49,999 49,999 10,999 35,999 

09 - 16 พฤษภาคม 

2563 

10MAY TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 

15MAY TG937 VIE-BKK 

14.35-05.35+1 

49,999 49,999 49,999 10,999 35,999 

30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

31MAY TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 

05JUN TG937 VIE-BKK 

14.35-05.35+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

02 - 09 มิถุนายน 2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ

ราชินี)  

03JUN TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 

08JUN TG937 VIE-BKK 

14.35-05.35+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

13 - 20 มิถุนายน 2563  
14JUN TG924 BKK-MUC 

00.50-07.05 
52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 



 

 
 

19JUN TG937 VIE-BKK 

14.35-05.35+1 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (หากมี) ** 

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วัน

ทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะ

ไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) 

หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่าง

น้อย ในลำดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอสำหรับย่ืนวีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน 

จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถึง กรณีที่ท่านขอเอกสารจากทาง

บริษัทไปเพื่อดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รับวีซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทุกกรณี ไม่ว่า

ระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 

 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อน

ทำการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่

กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะ

ได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 



 

 
 

 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกำหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ 

ไม่ว่ามื้อใดมื้อหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร เนื่องจาก

ร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจำกัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าว

ผัด และ บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  

 

** ร้านค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดทำการในวันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมท่ีสถานที่ดังกล่าวตรงกับ

วันอาทิตย์ ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี เนื่องจาก

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วงวันเดินทางที่จะต้องเป็นไปตามกำหนดการเท่านั้น ** 

 

** การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าถึงสถานที่บางจุด และ อาจเป็นระยะทางที่

ค่อนข้างไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที่สามารถเดินได้สะดวก

ส่วนบุคคล ให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเอง รวมถึงผู้เดินทางสูงอายุ และ ผู้โดยสารที่ใช้

รถเข็น ท่านจำเป็นจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้ทุกกรณี ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง 

หรือ อัพเกรดได้ 

2. ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 



 

 
 

 

3. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. 

เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)  

4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

5. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรู ปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง  

7. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพ่ิม

เพ่ือคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

3. ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

5. ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,470 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 



 

 
 

 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความ

กรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่

ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 

น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์

จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิ วรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามา

ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษทัไม่ได้รับ

เงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง

ในทัวร์นั้นๆทันท ี

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง 

ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้ง 

 



 

 
 

 

ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการ

ต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่

ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่

ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่

กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้

ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน

การเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท

กำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตร 

 



 

 
 

 

โดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จำเป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้

ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 

อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ 

กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง 

(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่ากำหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายที่พักเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด

รัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทำการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกำหนดการนัดหมายวันและเวลาจาก

ทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื ่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ 

ซึ่งอาจทำให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจำเป็นจะต้องแจ้ง 



 

 
 

 

ล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ข้ันตอนการจอง หรือ ก่อนชำระเงินมัดจำ พร้อมแจ้งวัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผน

กวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วยอำนวยความ

สะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือก

ซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  

3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมท้ังหมด ** 

ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  

** สำหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมี

การเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จำเป็นต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงที่ทาง

บริษัทจะเริ่มดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจเร็ว

กว่านั้น) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตร

โดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนกำหนด แต่วีซ่ายังไม่ดำเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่าง

การพิจารณา) เนื่องจากท่านดำเนินการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง 

ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพำนักในประเทศปลายทาง 

(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง ( Insurance) โปรแกรมการท่องเที ่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี ้ ท่าน

จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายที่สุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร

ในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ) 

6. หลังจากที่ผู ้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มฯเพ่ือ

เดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทำให้ต้องร้อง

ขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจำเป็นต้องสมัคร 



 

 
 

 

เข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทาง

สำหรับการพิจารณาเป็นสำคัญก่อนดำเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ชำรุด และ ยังมีวัน

คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซ่าเชงเก้นฉบับนั้นๆออก 

และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออก

จากประเทศใด จะต้องพำนักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้า

ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น 

กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จำเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยว

เท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิด

ที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพำนักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากำหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศ

ปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อความ

ถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความ

เสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือ

เดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบิดเบื อนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่

สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือใน ส่วนนี้

เพ่ือให้การยื่นคำร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี ่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จำเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากสำนักงาน

เขต หรือ อำเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบสำคัญการหย่า กรณีศูนย์รับย่ืนคำร้อง

ขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จำเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการ 



 

 
 

 

กงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จำเป็นที่สุด สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 

18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วน

นี้ ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่

หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จำเป็นต้องมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอำนวยความสะดวกแปลให้ท่านได้

ตามปกติ  

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจำเป็นจะต้อง

เตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพำนักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทาง

ให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วยตนเองทุกกรณีไม่

ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจำเป็นจะต้อง

ยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจำเป็นเป็นจะต้อง

ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพ่ือ

ยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทำให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตาม

เงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่าเชงเก้

นให้ครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดท้าย ท่านจำเป็นต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ รวมไปถึงแผน

กวีซ่าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านอีกครั้ง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ 

ตั๋วเครื่องบิน จำเป็นจะต้องเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง 

ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ โดยท่านจำเป็นจะต้อง

ยอมรับเงื่อนไข (ข้อ 3) และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจำเป็นเป็น

จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัด

หมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทำให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ

เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทั้งหมด 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

 



 

 
 

 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ี

นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้

มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพ่ือชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอ ให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรม

ประจำชาติของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่ 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญา ตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) 

ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดข้ึนในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 

หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสำคัญ 



 

 
 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ควา มสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน 

ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่

คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี ้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่าน

ไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น

ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิด

เหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัว ร์ 

(วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ท

ของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะ 



 

 
 

 

อยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่

ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่

ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร์ ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น  

15. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีคดีความ คำสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคย

รับรอง หรือ ค้ำประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งได้

ทุกกรณ ี

16. สำหรับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจสอบอายุครรภ์ที่แน่นอน กับ วันที่เดินทางจริง และหาก

เดินทางได้ ท่านจำเป็นจะต้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยืนยันให้เดินทางได้ และแจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ที่

ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ทุกกรณี 

หากท่านตั้งครรภ์และไม่แจ้งให้สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศออสเตรีย 

1. .  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่

ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉาก

หลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอ่ืนๆที่เคยได้รับ 

เท่านัน้ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการทำงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจด

ทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จำเป็นต้องระบชุื่อ

ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี)  ที่อยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการทำงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจ

ปฏิเสธการรับย่ืนได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัด

ยื่นวีซ่า ** 



 

 
 

 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จำเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

แต่ไม่สามารถใช้ย่ืนแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได้ ** 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 

6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

8. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดย

สำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้า

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้า

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- สำเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , 

สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จำเป็นต้องแนบสำเนามาด้วย และจำเป็นต้องย่ืน

เอกสารสำคัญดังนี้ ** 

 



 

 
 

 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จำเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-

นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัด

ยื่นวีซ่า ** 

** จำเป็นต้องใช้ท้ังผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับย่ืน

ได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 

- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศออสเตรีย 

สถานที่ : ศูนย์รับย่ืนคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อย่ืนคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศออสเตรีย 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 

3. วัน - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หม้าย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเร ียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตำแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุด้วย 

..................................................................................................................................... 

11. ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เคย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้สมัคร 
 



 

 
 

 

   ตัวผู้สมัครเอง 

   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกและ

บริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ** 

 

 

 

 

 


