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เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE 
 

 

 

 

บรีเกนซ์ – น่ังกระเช้าสู่เขา Pfänder – ทะเลสาบคอนสแตนซ์ – น่ังรถไฟสายอลัร์เบิร์ก  
น่ังกระเช้าชมววิ – ยอดเขาสตูไบกลาเซีย –  อนิซ์บรูกซ์ – หลงัคาทองค า  

 เบิร์ชเตสกาเท่น – เหมืองเกลือ – กราซ (มรดกโลก) – น่ังรถไฟสายเซมเมอร์ริง – กลอ็คนิค – เวยีนนา  
ทานอาหาร ณ หมู่บ้านกรินซ่ิง – ซาล์สเบิร์ก – ล่องเรือแม่น า้ดานูปชมวาเคาท์ วาเลย์   

ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางช่วงวนัที ่   

16-24 ก.ย. // 10-18 ต.ค. // 15-23 ต.ค. 2560 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง  

วนัที่2        มิวนิค – บรีเกนซ์ – น่ังกระเช้าสู่เขา Pfänder - ชมววิทะเลสาบคอนสแตนซ์  
                 น่ังรถไฟสายอลัร์เบิร์ก (Arlbergline) – อนินส์บรูค 
00.50 ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 924 
06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน ำ

คณะออกเดินทำงขำ้มพรมแดนสู่ “ ประเทศออสเตรีย ” Austria ผำ่นแนวเทือกเขำแอลป์ซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยป่ำสน,ต้นเบิ ร์ชสีเขียงขจี  ท่ีปก
คลุมดว้ยหิมะสีขำวช่วยสร้ำงควำมงำม
ให้กบัเส้นทำง เดินทำงถึงเมืองบรีเกนซ์ 
(Bregenz) น ำท่ำนเข้ำสู่สถำนีกระเช้ำ 
ข้ึนสู่ยอดเขำพฟำนเดอร์ (Pfänder) สูง 
1,100 เมตร   เป็นจุดชมวิวทะเลสำบ
คอนสแตนซ์ ท่ีสวยท่ีสุดของเมือง มี
เวลำให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมงดงำม
ของทะเลสำบและเทือกเขำแอล์ป สุด
แสนประทบัใจ (โดยเฉพำะฤดูหนำวจะมีหิมะปกคลุมทั้งเขำ) ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงสู่ตวัเมืองบรี
เกนซ์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำน ออกเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองบลูเดนซ์ (Bludenz) น าท่านโดยสารรถไฟเส้นทางท่องเที่ยว 

Arlbergline Scenic Train ร ถ ไ ฟ น ำ
เท่ียวในเส้นทำงท่ีสวยท่ีสุดของประเทศ
ออสเตรีย เส้นทำงรถไฟจะผ่ำนแควน้ที
โรล ซ่ึงเต็มไปด้วยเทือกเขำแอล์ป และ
ทะเลสำบ สะพำนไตรซำนน่ำ (Trisanna 
Bridge) ปรำสำท เวยส์เบิร์ก (Wiesberg 
Castle) ผ่ำนทุ่งหญ้ำเขียวขจี ท่ีมีทิวเขำ
แอล์ปเป็นฉำกหลงัสุดแสนงดงำม (ใน
ฤดูหนำวจะเป็นทุ่งหิมะ) เดินทำงถึง
เมืองอินนส์บรูค น ำท่ำนเขำ้สู่ตวัเมือง น าท่านชม “เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่ม
แม่น ้ ำอินน์ท่ีมีอำยุกว่ำ 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้บนถนนสำยโรมนั Via Cuaudla Augusta 
ตั้งอยูใ่จกลำงเทือกเขำแอลป์ซ่ึงเป็น แหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกักนั  ดีของชำวยุโรป จนไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้เป็น
เจำ้ภำพจดักำรแข่งขนักีฬำ 
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โอลิมปิคฤดูหนำวถึง 2 คร้ัง น ำคณะสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสำยหลักของเมืองอินน์สบรูก เช่ือม
ระหวำ่งเขตเมืองเก่ำกบัย่ำนช้อปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลำงถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสำนกับุญ
แอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร ำลึกถึงกำรถอนกอง
ก ำลงั ทหำรบำวำเรีย ออกไปจำกเมือง เขำ้สู่ 
“ย่ า น เมื อ ง เ ก่ า ” ท่ี ย ั ง ค ง ส ภ ำพ แ ล ะ
บรรยำกำศของยุคกลำงได้เป็นอย่ำงดี 
อำคำรบำ้นเรือนท่ีมีอำร์คเดคชั้นล่ำงและมี
มุขยื่นออกมำท่ีชั้ นบน แสดงให้ เห็นถึง 
สถำปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปล  ำย และ
เรอเนสซองส์ น ำคณะชมสัญลักษณ์ของ
เมือง “ หลังคาทองค า  ” Golden Roof ท่ี
สร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแมก็ซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคำมุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวำ่งไสว   และ
โรงแรมเก่ำแก่ประจ ำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใช้ในกำรตอ้นรับเจำ้นำยในรำชวงศ์และ
บุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่  ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      Innsbruck Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                          
วนัที่3        อนินส์บรูค – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ซอลซ์เบิร์ก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีกระเช้ำ พร้อม “น่ังกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ Stubai 
Glacier ขึ้นสู่ยอดเขาสูง  2,900 เมตร ใน
เวลำเพียง 20 นำที ยอดเขำสตูไบ เป็น
สถำน ท่ี เล่   นส กี ท่ี โด่ งดัง ท่ี สุ ดของ
ประเทศออสเตรีย เป็นสถำนท่ีรวมควำม
ด่ืมด ่ำของหิมะประสบกำรณ์แห่งควำม
ต่ืนเตน้จำกขุนเขำอลัไพน์อำณำจกัรแห่ง
หิมะ ท่ำนจะพบกับ ภูเขำเสียดฟ้ำ, เหล่ำ
โดมน ้ ำแข็ง ท่ีดูเสมือนเมืองใหญ่ มีเวลา
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะตาม
อธัยาศัย ไดเ้วลำพอสมควรออกเดินทำงลงจำกยอดเขำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร ชมววิบนยอดเขา  
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บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงถึงเมือง “ ซาลส์บวร์ก ” Salzburg  เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้า
ซาลซัค หลังอำหำรน ำท่ำนเข้ำชมควำมสวยงำมของ “อุทยานมิราเบลล์” Mirabel Garden อุทยำนของ
ปรำสำทท่ีใช้เป็นสถำนท่ีแต่งงำนท่ีจดัได้ว่ำ
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เยี่ยมชม สวน
แคระ “ซแวร์เกลิ การ์เท่น” ท่ีแปลกตำ กำรจดั
ดอกไม้ประดับอย่ำงงำมตำ สวนวงกต โรง
ละคร   ในแมกไม้ ท่ี ตกแต่งด้วยพัน ธ์ุไม้
หลำกหลำยสีสัน และทิวทศัน์ของ “ ป้อมโฮ
เฮนซ าล ส์ บ ว ร์ก ” Hohensalzburg Fortress 
เป็นฉำกหลงัเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่ง
น้ี...จำกนั้นถ่ำยภำพท่ีระลึกหน้ำ บ้านพักโม
สาร์ท ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชำวออสเตรียภำคภูมิใจ ชม “จตุรัสโมซาร์ท” “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหา
วิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบำรอคในยุคตน้ ท่ีสร้ำงจำกควำมร ่ ำรวยท่ีเกิดจำกกำรท ำเหมืองเกลือ…
ขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้“ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีกำรตกแต่งไวอ้ย่ำงงดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก ท่ี
ตกแต่งดว้ยป้ำยช่ือร้ำนคำ้อนัวจิิตรและงดงำม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  Mercure Hotel City หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง            
วนัที่4       ซอลล์เบิร์ก – เหมืองเกลือ – ฮัลสตทัท์ – กราซ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดินทำงตำมเส้นทำงของภำพยนตร์ช่ือดงั“เดอะซำวน์ออฟมิวสิก” ใจกลำงดินแดนแห่งเทพนิยำย

“ซำลสกัมแมร์กูท” มีพลอยเม็ดงำม
ประดับ อยู่ เชิ ง เข ำดัคช ไต น์  ท่ี สู ง
ตระห ง่ำน  แผ่น ดินทรงคุณค่ำทำง
ประวติัศำสตร์และวฒันธรรมน้ีคลุม
อำณำบริเวณ เมืองฮลัชตัทท์, โกเซำ, 
โอแบร์ทรำวน์  และบำดกอยแซร์น 
รวมกันเป็นศูนย์กลำงของ“อินเนอร์
ซ ำลส กัม แม ร์กู ท ”  ดิ น แดน ซ่ึ ง มี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกันมำนำนถึง 
3,500 ปี เหมืองเกลือ ท่ีท ำกนัมำตั้งแต่สมยักลำงของยคุส ำริดสร้ำงควำมเจริญใหท้อ้งถ่ิน เดินทางถึงเมืองฮัลส
ตัทท์ (Hallstatt) ริมทะเลสาบแสนสวย เท่ียวชมสถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไม้
และเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีต ประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวำ มีมีเวลำสบำยๆให้ท่ำนได้เดินเล่นชม
ธรรมชำติอนัแสนโรแมนติกของ เมืองฮลัล์ชตทัท์  ทะเลสำบท่ีได้รับควำมนิยมมำกเป็นอนัดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย เมือง ฮลัล์ชตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปี น าท่านเดินสู่สถานนีรถราง เพ่ือขึ้นสู่สถานี Salz 
Welten น าท่านเข้าเหมืองเกลือ (Salt Mine) เก่ำแก่ซ่ึงถูก
ดดัแปลงมำเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว ดึงดูด ผูต้คนจำกทัว่โลก 
มำเท่ียวชม จนท ำรำยไดม้หำศำลให้กบัเมืองฮลัสตทัท์ น ำ
ท่ำนผจญภยัใน เหมืองเกลือ เรียนรู้ขั้นตอนกำรขุดหำเกลือ 
ซ่ึงถือว่ำเป็นทรัพยำกรดินท่ีมีค่ำดุจทอง สร้ำงควำมมัง่คัง่  
ใหก้บัอำณำจกัรต่ำงๆ ท่ีเป็นเจำ้ของ และสนุกสนำนกบักำร
เปล่ียนระดบัในเหมืองดว้ยไมเ้ล่ือนแบบชำวเหมืองในอดีต 
อนัแสนงดงำมเกินค ำบรรยำย จำกนั้นน ำท่ำนสู่จุดชมวิว 
Sky Walk ท่ีสำมำรถมองเห็นทะเลสำบฮลัสตทัท ์และตวัเมืองไดอ้ยำ่งชดัเจน (ตำมรอยละครดงเพลิงนรี) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย  น ำคณะออกเดินทำงสู่ “ เมืองกราซ ” Graz น าท่านชม “ เมืองกราซ” (Graz) ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี 

และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น “ มรดกโลก ” จากองค์การยูเนสโก้ Unesco ให้เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรม
ในปี 2003 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Roomz Graz Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                     
วนัที่5      กราซ – ชมเมือง – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง - เวยีนนา – ดนิเนอร์กร่ินซ่ิง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำคณะเขำ้ชม “ เขตเมืองเก่า ” Old Town ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่ำดั้งเดิมท่ีตั้งมำนำนหลำยศตวรรษ ตรอกซอก

ซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน  หล่อเล้ียงวิถีชีวิตผู ้คนด้วย
ท่วงท ำนองแห่งศิลปะ และวฒันธรรม แมว้ำ่ทำงดำ้นกำรเมืองกรำซจะเฟ่ืองฟูอยูเ่พียงช่วงสั้นๆ ก็ตำมทอดตวั
อยู่เชิงเขำชลอสแบร์ก พร้อมชม “ หอนาฬิกาประจ าเมือง ” Schlossberg clock tower ท่ีมีช่ือเสียง “ กราซ ” 
เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยู
เกนดัชทิล(อาร์ตนูโว)…จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเท่ียวชมย่ำนกำรค้ำท่ีจ  ำหน่ำยสินค้ำรำคำถูกกว่ำท่ี
เวยีนนำ หรือเพลิดเพลินกบัเมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ำอนัสวยงำม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าคณะน่ังรถไฟชมววิทวิทศัน์อนัแสนโรแมนติก

ทีสุ่ดของประเทศออสเตรียใน“เส้นทางรถไฟสาย 
เซมเมอร์ริง” Semmering Railway เส้นทำงท่ีมี
ทิวทศัน์ “ สวยที่สุด ” จำกเมืองกรำซลงไปทำง
ใต้ของออสเตรีย  ทำงรถไฟผ่ำนเขต “ ภู เขา
วเิศษ ” เซมเมอร์ริง เม่ือปี 1841 คำร์ล ฟรีดริ  ค คู
เบ็ค ว่ำจำ้งให้สร้ำงทำงรถไฟไปยงัทริเอสเต แต่
วิศวกรโยธำจำกเวนิส คำร์โล ดิ เกห์กำ  ผูไ้ด้รับ
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มอบหมำยใหท้ ำงำนน้ีไดต้ดัทำงรถไฟผำ่นช่องเขำท่ีสูงเกือบ 1,000 เมตร ซ่ึงในยคุนั้นถือวำ่เป็นทำง “ รถไฟที่
สูงที่สุดในโลก ” โดยใช้เวลำก่อสร้ำงเพียง 6 ปี คือระหว่ำงค.ศ. 1848 - 1856ในยุคนั้นโครงกำรท่ีท้ำทำยน้ี
ไดรั้บค ำสรรเสริญวำ่เป็นกำรผสำนเทคโนโลยีกบัธรรมชำติไดล้งตวัท่ีสุด และยงัคงไดรั้บค ำสรรเสริญนั้นมำ
จนถึงทุกวนัน้ี ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์-ชนีแบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มีระดับของ
ยุโรป เส้นทำงรถไฟกวำ้งขวำงครอบคลุมพื้นท่ีบนภูเขำอย่ำงทัว่ถึง กระท่อมพกัแรม และกิจกรรมแบบอลั
ไพน์ ช่วยเก้ือหนุนกำรให้บริกำรของท่ีพกัแบบพื้นเมืองท่ีมีอยู่หลำยประเภ  ท… เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ 
จำกนั้นน ำท่ำนไปยงับริเวณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village of Grinzing อนัเป็นหมู่บำ้นเล็กๆท่ีมีช่ือเสียงในดำ้น
อำหำร และกำรผลิตไวน์ ชำนกรุงเวยีนนำ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village of Grinzing หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีช่ือเร่ืองการผลิตไวน์

ท้องถิ่นให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับ เมนูพิเศษ ! ขาหมูเวียนนา ในรสชาติแบบออสเตรียต้นต ารับขนานแท้ พร้อม

ไวน์เลศิรส ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรีพืน้เมืองอนัแสนไพเราะ 

พกัที่ :  Am Sachsengang Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                      
วนัที่6       เวยีนนา – ชมเมือง – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าคณะเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์  Schonbrunn Palace พระ  รำชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของ 
รำชวงศ์ฮปัสบวร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้ง
พระไทว่ำ จะสร้างพระราชวังแห่งนี้
ใ ห้ มี ค ว า ม ง ด ง า ม ไ ม่ แ พ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  
ด้ำนหลังของพระรำชวงัในอดีตเคย
ใช้เป็นท่ีล่ำสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่ง
เป็นสวน และ น ้ ำพุอยำ่งสวยงำม อนั
เป็นท่ีมำของช่ือพระรำชวังเชินบ
รุนน์ ในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส 
มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วติช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และ โมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดิน
โปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค ์สัมผสัควำมงำมอนัวจิิตรตระกำรตำภำยใน
หอ้งต่ำงๆ กวำ่ 20 ห้อง อาท ิห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลีย่น, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม 
ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ท่ำมกลำงอุทยำนสวน
ดอกไม้นานาพนัธ์ุ ท่ีจดัแต่งไวอ้ยำ่งร่มร่ืนงดงำม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่ำย น ำคณะเท่ียวชม “ กรุงเวียนนา ” Vienna เมืองหลวงของปร  ะเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลำงแห่งควำมเจริญ
จำกอดีตกำลมำสู่ปัจจุบนั เป็นเมืองประวติัศำสตร์ซ่ึงรำชวงศฮ์บัส์บวร์กเป็นรำชวงศท่ี์มีบทบำทเด่นท่ีสุดใน
ประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองท่ีได้รับ
กำรขนำนนำมว่ำ “เป็นเมืองที่มั่งคั่ง
ด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”
ช่ือเสียงน้ีเป็นผลมำจำก  นักประพนัธ์
บทเพลงวอลท์ผู ้ยิ่งใหญ่ท่ีได้ใช้ช่วง
ชีวิตท่ีเวียนนำและสร้ำงผลงำนฝำกไว้
ท่ีน่ี เช่น โวล์ฟกงัอำมำเดอุส โมซำร์ท 
และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟน เร่ิมตน้จำกเขำ้
สู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่าน
ชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจ า
เมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่ำนไดผ้อ่นคลำยกบักำรเดินเล่นใน “ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสำธำรณะอนั
ร่มร่ืนใจกลำงเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ” Johannes Strauss ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงกอ้งโลก เจำ้ของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :  Holiday Inn Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                              
วนัที่7       เวยีนนา – วาเคาท์ วาเลย์ – ดูร์นสไตน์ – มิวนิค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเครม Krem ตั้งอยูใ่นบริเวณริมแม่น ้ำดำนูป น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูป ชมความ

งามของ “วาเคาน์ วาเลย์”  วาเคาน์คือดินแดนช่วงส้ันๆ บริเวณสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ  (เพียง 22 ไมลจ์ำกควำม
ยำวทั้งส้ิน 1,740 ไมล์) ท่ีมีลกัษณะภูมิ
ทศัน์หลำกหลำย มีโบรำณสถำนทำง
วฒันธรรมและ หมู่สถำปัตยกรรมทำง
ประวติัศำสตร์ ตำมเมืองเล็ก เมืองนอ้ย 
เรียงรำยตลอดสองฝ่ังแม่น ้ ำ ลกัษณะท่ี
สร้ำงควำมโดดเด่นให้แก่เมืองวำเคำท ์
คือ ควำมงำมตำมธรรมชำติ ทั้งสำยน ้ ำ
ดำนูบท่ีคดเค้ียว ทุ่งหญ้ำและพุ่มไม้
เขียวชอุ่มริมฝ่ัง  ไร่องุ่นข้ันบันได, 
หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ  จนถึงส ำนกัสงฆ์
เมลค์ ปรำสำทเชิร์นบือเฮล Schoenbuehel Castle ซำกปรำสำทอกัชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮำส์  จนถึง
ส ำนกัสงฆเ์กอทไวก์บนยอดเขำท่ีมองเห็นไดแ้ต่ไกล ผำ่น “ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ท่ีเคยเป็น
ท่ีคุมขงัพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งองักฤษ ท่ีมำร่วมในสงครำมครูเสด น าคณะเที่ยวชม“เมืองเมลค์” Melk 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


8 
 

เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุดแวะพกัยอดนิยมท่ีตั้งอยูต่รงช่วงคุง้
น ้ ำของแม่น ้ ำดำนูบช่วงท่ีไหลผ่ำนประเทศออสเตรียท่ีตั้งของเมืองน้ีมีควำมส ำคญัมำแต่คร้ังโบรำณตั้งแต่
สมยัยุคโรมนัและสมยัของรำชวงศบ์ำเบนเบิร์กท่ีปกครองออสเตรีย ชมควำมงำมของ “ โบสถ์สตีฟท์เมลค์ ” 
ท่ีมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนท่ีตั้งอยูบ่นหน้ำผำริมฝ่ังแม่น ้ ำดำนูป ชมโบสถ์ใหญ่ท่ีตกแต่ง
ดว้ยศิลปะสไตล์บำรอคท่ีมีควำมงดงำมวิจิตรพิสดำรท่ีสุดในโลก ทีเดียว ผนงัสุกปลัง่ดว้ยทองเหลืองอร่ำม
ทุกดำ้น ส่วนเพดำนเป็นภำพเขียนเฟรสโกลวงตำให้แลดูสูงชนฟ้ำท่ีแห่งน้ีใช้เป็นพื้นเร่ืองของนิยำยขำยดี
ระดบัโลกเร่ือง A Nome Of A Rose 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ “กรุงมิวนิค ”Munich หลวงของแควน้บำวำเรีย น่ังรถชมเมืองมิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่

เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรปเป็นเมือง
ท่ีร ่ ำรวยศิลปะ และสถำปัตยกรรมสไตร์บำรอก และเรอเนสซองส์ เมืองท่ีรอคอยให้ผูม้ำเยือนไดส้ัมผสักล่ิน
อำยขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบำวำเรียนแท้ๆ ท่ีเป่ียมเสน่ห์และน่ำหลงใหล 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  NH Hotel Munich หรือระดบัใกลเ้คียง           
วนัที่8       มิวนิค – ชมเมือง – เดนิทางกลบั   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 ผำ่นชม “โอลิมปิคปำร์ค” สนำมกีฬำท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป สนำมกีฬำระดบัโลกท่ีใชใ้นกำรแข่งขนัโอลิมปิก
เกมส์ในปี ค.ศ.1972 ซ่ึงเมืองมิวนิค
เคยเป็นเจำ้ภำพในกำรจดักำรแข่งขนั
กีฬำโอลิมปิคในคร้ังท่ี 20 ท่ีผ่ำนมำมี
กำรออกแบบไวอ้ย่ำงพิถีพิถนัเพื่อให้
ผลงำนออกมำอย่ำงดีเยี่ยมจนท ำให้
สนำมกีฬำแห่งน้ี มี ช่ือเสียงในด้ำน
ควำมงำมดุจงำนปฏิมำกรรมช้ินเอกท่ี
ถือเป็นหน้ำเป็นตำของ “เมืองมิวนิค” 
จตุัรัสมำเรียนพลำส (Marien Platz) ศูนยร์วมกิจกรรมนำนำชนิดของชำวมิวนิค ถ่ำยรูปคู่กบัศำลำกลำงมิวนิค 
ท่ีสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมีหอระฆงัอนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูต่วัหอคอย มีควำมสูงถึง 278 ฟุต ได้
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพ่ือผ่านข้ันตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและ
ท าคืนภาษี  

14.10 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 925 

วนัที ่9      กรุงเทพฯ 
06.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อตัราค่าบริการโปรแกรม  
จ านวนผู้เดนิทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

กนัยายน 2560 85,900 85,900 81,900 23,900 

ตุลาคม 2560 89,900 89,900 85,900 23,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- มิวนิค//มิวนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
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 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  1-13 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผู ้
เดินทำงเป็นหลกั 


