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 ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบนิยายวอลซ์ ดิสนีย์ 

 พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ สถานที่สุดคลาสสิคที่เต็มไปด้วยความสง่างาม หรูหรา และทรงคุณค่า 

 ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่บอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์กว่า 2000 ปี ณ กรุงปราก 

 ชมเมืองฮัลสตทัท์ เมืองแสนสวยริมทะเลสาบที่ได้การขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 

 ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองเลก็ๆ สุดแสนโรแมนติก พร้อมชมบ้านเกดิโมสาร์ท กวเีอกของโลก 

 ชมเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ เมืองที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก   

 พเิศษ อาหารพื้นเมืองหมู่บ้านกรินซ่ิง ขาหมูเยอรมัน พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง 

WONDERFUL EUROPE 
เยอรมัน – ออสเตรีย – เชค 8 วนั 5 คืน  

ก าหนดการเดนิทาง : เดือนพฤษภาคม-มถุินายน 2561 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

59,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – มวินิค (เยอรมนั) 

21.00 น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4เคาน์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หน้าท่ี
บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.45 น. เดินทางสู่ มวินิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 

วนัที่สอง สนามบินมวินิค (เยอรมนั) – โบสถ์พระแม่มาเรีย – จตุัรัสมาเรียน – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –  
 การ์มชิ-พาร์เท่นเคียเช่น 
 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้       
พบคนขบัรถคนไทยบริเวณทางขาออกของสนามบิน  

 น าท่านเที่ยวชมมิวนิค (Munich) และไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีร ่ ารวยศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค เมืองท่ี
รอคอยให้ผูม้าเยือนไดส้ัมผสักล่ินอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆ ท่ีเป่ียมเสน่ห์และน่า
หลงไหล ชมประตูแห่งชยัชนะ โอเปร่าเฮา้ซ์ อาคารบา้นเรือนและพิพิธภณัฑต่์างๆ ท่ีเรียงรายอยูบ่นถนนเมก็ซิ
มิลเล่ียน จากนั้นน าท่านเดินทางชม โบสถ์พระแม่มาเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานท่ี
หนา้จัว่ของโบสถพ์ระแม่มาเรีย ตวันาฬิกาและตุ๊กตาประดบัน้ีถูกสร้างเพ่ิมเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพ่ือ
เป็นการร าลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตราข้ึนตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ เดินเล่น จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บน
เสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ปี1638 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการขอบคุณเซนตแ์มร่ี นกับุญแห่งแควน้บาวาเรีย
ท่ีช่วยใหมิ้วนิคหลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน ชมยา่นการคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทั้งร้านคา้
พ้ืนเมือง และตลาดสินคา้การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหารพ้ืนเมืองต่างๆ รวมทั้งไสก้รอกเยอรมนั 
อนัเล่ืองช่ือ อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ ฟุสเซ่น (Fussen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองท่ีตั้งอยู่ทางแควน้บา
วาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ซ่ึงจะติดกบัชายแดนออสเตรีย เมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความ
รุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยคุโรมนั และไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเปล่ียนเป็นใช้รถท้องถ่ินข้ึนสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (มีไกด์ท้องถ่ิน

บรรยายภาษาองักษด้านใน พร้อมหูฟังบรรยายภาษาไทย) ชมบรรยากาศของหมู่บ้านท่ีรายลอ้มรอบดว้ย
ทะเลสาบสีฟ้า ประทบัใจกบัวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลงั 
ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให้เขา้ชมข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) ซ่ึงพาดผ่านโตรกผาพอล
เลท็ เป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของปราสาทท่ีสร้างบนหนา้ผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จงัค ์
ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบตวัปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เขา้สู่ภายในตวัปราสาท 
เพ่ือชมความสวยท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างอลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอุปรากรและห้องทรงงาน, 
ห้องทอ้งพระโรง, ห้องบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากท่ีจะพรรณนา ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านน่ังรถม้าจาก
ปราสาท ลงมายงัลานจอดรถ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ การ์มิช-พาร์เท่นเคียเช่น (Garmisch-Partenkirchen) 
เป็นเมืองตากอากาศเลก็ ๆ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องมิวนิค 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HOTEL KONIGSHOF, GARMISCH PARTEN KIRCHEN หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม การ์มชิ-พาร์เท่นเคียเช่น – ซาลส์บวร์ก – สวนมริาเบล – เซนต์วูฟล์กงั – ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็น

บา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วูลฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก น าเท่ียวชมความงามของเมือง
ซาลส์บวร์กท่ีมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าซัลซาค เมือง
ซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ี
ส าคญัยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั เขา้ชม สวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงั
เดิมท่ีเตม็ไปดว้ยไมด้อกนานาพนัธ์ุ สีสนัอยา่งสวยงาม รูปป้ันและน ้าพุสไตลบ์าร็อค จากนั้นขา้มสู่เขตเมืองเก่า
ท่ีมี ป้อมปราการโบราณโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Hohensalzburg Fortress) (ชมดา้นนอก) ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บน
เนินเขา จากนั้น น าชมดา้นนอก มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral) ถือเป็นโบสถบ์าร็อคยุคแรก 
สร้างข้ึนใหม่เพ่ือแทนโบสถห์ลงัเดิมท่ีถูกไฟไหม ้มหาวิหารหลงัน้ีถูกระเบิดสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถล่ม
เสียหาย แต่ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหง้ดงามดั้งเดิม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์วูฟล์กัง (St. Wolfgang) เมืองเลก็ๆ ริมเชิงเขาติดทะเลสาบเซนตว์ูฟลก์งั (ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง) น าชมหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีสวยงามโรแมนติคริมทะเลสาบท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทุ่งหญา้เขียว
ขจี เป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว โดยหมู่บา้นน้ีตั้งช่ือตามนกับุญ Wolfgang ซ่ึงเป็นชาวเยอรมนัโดยก าเนิด 
และยงัเป็น 1 ใน 3 นกับุญท่ีโดดเด่นในช่วงศตวรรษท่ี 10 อีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HOTEL FURIAN, ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี  เซนต์วูฟล์กงั – ฮัลล์ชตทัท์ (ออสเตรีย) – ชมเมือง – เชสกี ้ครุมลอฟ – ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ชตัทท์ (Hallstatt) (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านแสนสวยท่ีมีอายุเก่าแก่

กว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนั
วา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1997 น า
ชม หมู่บา้นริมทะเลสาบท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนหลงัเลก็ๆ 
สร้างลดหลัน่เป็นชั้นๆ ตามไหล่เขา แต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงาม
ปลายสุดของถนนซี สตราช ท่านจะไดช้มจตุัรัสประจ าเมืองซ่ีงเป็นลานหินขนาดย่อม ประดบัดว้ยน ้าพุกลาง
ลาน และอาคารบา้นเรือน ท่ีสวยงาม ดินแดนแถบน้ีมีประวติัศาสตร์ราว 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ท่ีน่ีเคยเป็น
แหล่งเกลือขนาดใหญ่ จึงเกิดเป็นชุมชนข้ึนมา ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าชม

เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรน ้ างามแห่งโบฮีเมียเมืองท่ีไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นเมืองมรดก
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โลกในค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้าวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคาร
เก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัไดรั้บการอนุรักษแ์ละข้ึนทะเบียนไวใ้ห้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ
โลก แวะถ่ายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) (ชมดา้นนอก) ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั ***ปราสาทครุ
มลอฟ ปิดทุกวันจันทร์ และในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย.-31 ม.ีค. แต่สามารถขึน้ชมวิวได้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HOTEL SLATY ANDEL, CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์มหาวหิารเซนต์วติสั – สะพานชาร์ล – เขตเมืองเก่าปราก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซ่ึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่ง
ปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าท่านชมดา้นนอก ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ดว้ยศิลปะแบบ

โกธิค ไดรั้บการรับรองจากหนงัสือกินเนสส์บุ๊กวา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนัเป็นท่ีพ านกั
ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาท ต่อดว้ยถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถ์มหา
วิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ .1918 อนังามสง่า
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14 นบัว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก 
ซ่ึงพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 โปรดใหส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 น าเท่ียวชม กรุงปราก ฝ่ังเขตพระราชวงัท่ียงัคงความงาม
ของโบราณสถาน ซ่ึงใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุคศตวรรษท่ี18 เป็นเอกลักษณ์ของกรุงปราก 
เหมือนกบัไดย้อ้นเวลากลบัไปสู่สมยั 200 ปีก่อน เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบนัมีร้าน
ขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยูม่ากมาย เดินขา้ม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานหินเก่าแก่สไตลโ์กธิค
สัญลกัษณ์ของเมือง ท่ีทอดขา้แม่น ้ าวลัตาวา ประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับุญ 28 องค ์น าท่านเท่ียวชม เขตเมือง
เก่าปราก ท่ีองค์การยูเนสโกข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเม่ือปี ค.ศ.1992 น าชม นาฬิกาดารา
ศาสตร์โบราณ (Astronomical Clock) เม่ือครบชัว่โมงจะตีบอกเวลา และจะมีหุ่นตุ๊กตาสาวกของพระคริสต์
ออกมาจากช่องหนา้ต่างเล็กๆ ดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นบริเวณถนนคนเดิน ท่ีมี
ร้านคา้และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ท่ีพบเห็นมากมายคือ ร้านเคร่ืองแกว้โบฮีเมียน สินคา้พ้ืนเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HOTEL PANORAMA, PRAGUE หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก  ปราก – เวยีนนา (ออสเตรีย) – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ – คาร์ทเนอร์สตรีท – หมู่บ้านกรินซ่ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีโดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ท่ีโด่งดัง อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ศูนย์กลาง
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อ านวยการของจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน  ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ
ทิวทศันท่ี์สวยงาม เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) พระราชวงัฤดูร้อนของ

พระราชวงัฮบัสบูร์ก สร้างข้ึนปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทยัว่าพระราชวงัแห่ง
น้ีจะตอ้งยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ในกรุงปารีส น าชมความงามภายในพระราชวงักว่า 20 
ห้อง ท่ีตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องบรรทม ห้องจดัเล้ียง ห้องทรงงาน ห้องบอลลูมท่ีใชเ้ตน้ร าหรือ
แสดงดนตรี จากนั้น น าท่านสู่ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ อนัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ โรงละคร
โอเปร่าอนัเก่าแก่ พระราชวงัฮาฟบวร์ก อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลยั และโบสถป์ระจ าเมือง น า
ท่านสู่ คาร์ทเนอร์สตรีท  (Kartner Street) ย่านช้อปป้ิงหลักของเวียนนา ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายยี่หอ้ชั้นน าตลอดสองขา้งทาง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบพื้นเมือง ณ หมู่บ้านกรินซ่ิง ล้ิมรสไส้กรอกเวียนนา ขาหมูรมควนั ไก่ พร้อมชิม     
กรีนซ่ิงไวน ์พร้อมชมการแสดงพ้ืนเมือง 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HOTEL AUSTRIA TREND PYRAMIDE, VIENNA หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็  เวยีนนา – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตวั
เดิน ทางกลบักรุงเทพฯ (มีเวลาใหท่้านไดท้ าคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน) 

14.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937 

วนัที่แปด เดนิทางถึงกรุงเทพฯ  

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ   

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

01-08 พฤษภาคม 2561 60,900.- 60,900.- 58,900.- 56,900.- 10,500.- 

15-22 พฤษภาคม 2561 59,900.- 59,900.- 57,900.- 55,900.- 10,500.- 

05-12 มถุินายน 2561 59,900.- 59,900.- 57,900.- 55,900.- 10,500.- 
 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ Schengen Visa (ย่ืนที่สถานทูตออสเตรีย) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท **พิเศษ ใหค้วามคุม้ครองกระเป๋าและไฟลท์ดีเลย ์

ทุกๆ 8 ชัว่โมง จ่าย 4,000 บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัละ 2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร      
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 8 วนั = 16 ยโูร     
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
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 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดกต็ามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เกิน

19 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 34 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)   
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 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น 

ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมาย่ืนเอกสารด้วยตนเอง  เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือและถ่ายภาพดิจิตอล 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 น้ิว จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เยบ็กระดาษ หรือ
เป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 1 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น  

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร  

 หลกัฐานการท างาน – หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนกัศึกษาให้ใชห้นงัสือรับรองจาก
ทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
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 หลกัฐานการเงิน – STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีปร้ินท์โดยธนาคารพร้อมประทบัตรา แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า 
ภายใน 15 วนั (ควรมียอดเงินในบญัชีขั้นต ่า 100,000 บาท), หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับพจิารณาเงนิฝากบัญชีกระแสรายวนั 

 กรณีเจา้ของบญัชีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืน ตอ้งออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และหนังสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี และช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้าย  

 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ ากว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ต้องท าหนังสือยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

หมายเหตุ 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ถึงแมท่้านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดั  หมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ันการ
ปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
รายละเอยีดทีต้่องการเพ่ือกรอกแบบฟอร์มย่ืนขอวีซ่าท่องเทีย่วในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... 

 ช่ือ-นามสกลุเดมิ กรณีเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดมิก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................. 

 สถานภาพ   โสด       แต่งงานจดทะเบียน   แต่งงานไม่จดทะเบียน    หม้าย    หย่า    อ่ืนๆ 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 
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 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................... 

 วนัเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................... 

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

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................... 

 ช่ือที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................. 

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

 เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ).......................................... 

 ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ์....................................... 

 ท่านเคยเดนิทางเข้ายุโรปหรือไม่     ไม่เคย        เคย ระบุวนัท่ี .......................................รวม......................วนั 

(กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก   
เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ส าคัญมาก) 

 


