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เส้นทางยุโรปสายโรแมนติค ที่ไม่ควรพลาด รวบรวมสิ่งที่เป็นที่สุด!!! 
โรแมนติกสุดๆ กับสุดยอดเมืองในฝันของคนกว่าครึ่งโลก!!!  

+++   เดินทางไม่ไกล มีเวลาเที่ยวอย่างเต็มที่  +++ 
 

 

 

                      พฤศจิกายน  2556 ราคา 
               9 -16 / 16-23 /23 -30  77,900 
                   ธันวาคม 2556 ราคา 

             5 -12 / 7-14 / 14 -21 / 21-28  77,900 

                  25 ธค56 – 01 มค 57 77,900 

                  27 ธค56 – 03 มค 57 79,900 

28 ธค56 – 04 มค 57 80,900 

                     บินตรง !!!  สู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง !!!!!          
ออสเตรีย :     เวียนนา เสน่ห์ทางด้านศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติที่งดงาม พระราชวังเชิร์นบรุนน์สุดสวย 

                          ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลงโมสาร์ต  ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก   

 เยอรมัน :   เบอร์เชสการ์เด้นท ์ล่องทะเลสาบที่น้้าใสสะอาดที่สุดในยุโรป   โบสถ์บาโธโลมิว 

                        ฟุสเซ่น ชม นอยชวานสไตน ์ปราสาทแห่งเทพนิยาย ปราสาทที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโลก 
                        มิวนิค เมืองเก่าแห่งแคว้นบาวาเรียที่สวยที่สุด ชมโบสถ์หัวหอม ศาลาว่าการ  เมืองเก่า ช้อปปิ้ง 

 เชค :          กรุงปราค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด  ปราสาทปราคแสนสวย ชมสะพานชาร์ล   

                       ชมเมืองเก่าสุดโรแมนติค หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ป ี
                       เชสกี้ครุมลอฟ  เมืองมรดกโลก ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งตุ๊กตา เมืองที่ทุกคนฝันจะไป 

โดยสายการบิน Austrian Airlines (OS) 
สะสมไมล์การบินไทยได้ ** (STAR ALLIANCE ) 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
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** อาหารไทย + พื้นเมือง พิเศษ ขาหมูเยอรมัน + เบียร์เยอรมัน** 
** รวมทิปคนขับรถในยุโรปและไกด์ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ** 

 *** รวมค่ายกกระเป๋าขึ้น –ลง ทุกโรงแรม *** 
 

 

รายละเอียดการเดินทาง            
วันแรก (1)         กรุงเทพฯ  
21.00 น.  คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร์ G14-19 
23.55 น.  ออกเดินทางบินตรงสูํ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ OS26 

วันที่สอง (2)   เวียนนา – ฮอลสตัท -  ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ต – ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง  (ออสเตรีย)  (-/L/D) 
05.25 น.  เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและตรวจรับ      

สัมภาระ จากนั้นนําทํานโดยสารรถโค๎ช  จากนั้นน้าท่านรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   
จากนั้นนําทํานเดินทางสู ํฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 290  กม.) เมือง
มรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ชํวงที่เจริญรุํงเรืองที่สุดในอดีต
ประมาณปี 800-400 ปี กํอนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหล
ของนักเดินทางมากมาย  จากนั้นนําทํานเดินเท๎าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบ
ทะเลสาบท่ีเรียกวํา “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีก
ด๎านมีร๎านขายของท่ีระลึก ที่ศิลปินพื้นบ๎านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ๎านเรือน
สไตล์อัลไพน์ที่เกําแกํไมํขาดสาย บ๎างอยูํระดับพื้นดิน บ๎างอยูํบนหน๎าผาลดหลั่นกัน
เป็นช้ันๆ และบ๎านแตํละหลังล๎วนประดับประดาด๎วยของเกํา ดอกไม๎หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ทํานจะได๎ชม
จัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดยํอม ประดับด๎วยน้ําพุกลางลาน และอาคารบ๎านเรือนที่สวยงาม อิสระให๎ทํานได๎พักผํอนนั่งจิบ
กาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาหารภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย  จากนั้นนําทํานเดินทาง สูํเมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 70 กม.) 

จากนั้นนําทํานชมเมืองซาลล์เบิร์ก เมืองแหํงศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็ก
อัจฉริยะโมสาร์ตท่ีเพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในป ี2006 ที่ผํานมาและเมืองนี้ยัง
โดํงดังจากการเป็นฉากในการถํายทําภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์”  
หรือ The Sound of  Music น้าท่านชมสวนมิราเบลที่งดงามซ่ึงเดิมเป็น  สวนใน
พระราชวังเดิม บนถนนฝั่งขวาจะเป็นบ๎านอีกหลังของคีตกวีช่ือดังก๎องโลก (เทศบาลเมืองไมํอนุญาตให๎นํารถบัส   นํานักทํองเที่ยว
เข๎าในเขตบริเวณเมืองเกํา) เดินข๎าม แม่น้้าซาลสอัคช์  เพื่อเดินเลํนชมเมืองเกําของซาลสเบิร์ก สูํจัตุรัสกลางเมืองเพื่อถํายรูปคํูกับ
อนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญํกลางเมือง เดินเลํนบนถนนเกไตรเด๎  ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต  ที่เพิ่งฉลอง 

ครบรอบ 250 ปี    เม่ือปี 2006 ต้ังอยูํบนถนนเส๎นนี้ด๎วยและ  ให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้ง สินค๎าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย 
ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก  Holiday Inn Hotel , Salzburg   หรือเทียบเทํา     

วันที่สาม (3)  ซาลสเบิร์ก - เบอร์เชสการ์เด้นท์ (เยอรมัน) – ล่องเรือทะเลสาบ Konigssee –  มิวนิค – ช้อปปิ้ง              (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารที่โรงแรม  
นําทํานเดินทางสูํ เมืองเบิร์ชเทสกาเด๎น(เยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 30 กม.)
เจ๎าของเส๎นทางดิอัลไพน์โร๎ด 1 ใน 6 เส๎นทางแสนสวยและยังเป็น เส๎นทาง เกําแกํ
ที่สุดที่นักทํองเที่ยวนิยมใช๎ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกกํอต้ังขึ้นให๎เป็น 
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ศูนย์กลางทางการค๎าและการสํารวจหาเกลือและสินแร ํบริเวณเมืองเกําเต็มไปด๎วยศิลปะการสร๎างอาคาร ในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแตํงด๎วยลายปูนสไตล์สตัดโก๎ และในอดีตเคยเป็น  ฐานบัญชาการใหญํของกองทัพนาซีทางตอนใต๎ นําทําน
สูํ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ําใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้้าใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็น
ดินแดนแหํงฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์  มีแหลํงกําเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา 
ต้ังแตํยุคน้ําแข็งกํอให๎เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยูํเพียงไมํกี่แหํงใน  โลกฟยอร์ดแหํงนี้มีความ
ยาวกวํา 8 กม. กว๎างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และต้ังอยูํบนความสูงกวํา 602 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล น้าท่านล่องเรือพลังงาน
ไฟฟ้า ที่ถูกสร๎างขึ้นเพื่อให๎บริการนักทํองเที่ยวมา ต้ังแตํปี ค.ศ.1909 เพื่อไมํเกิดมลภาวะ เรือจะนําทํานลํองไปชมบรรยากาศแหํงฟ
ยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็นเสนํห์ของดินแดนแหํงฟยอร์ดนี้ จากนั้นนําทํานเดินทางกลับสูํทําเรือ (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุ
สุดวิสัย เช่น เนื่องสภาพอากาศมาเอ้ืออ้านวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะท้าการคืนเงินให้ลูกทัวร์)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  นําทํานสูํยํานใจกลางเมืองเกําของมิวนิค ที่ต้ังของศาลาวําการเมืองเกําที่งดงามด๎วยศิลปะโกธิค และวิหารแมํพระโบสถ์ใหญํ โดยมี

โดมเป็นรูปทรงคล๎ายหัวหอมใหญํ  อิสระให๎ทุกทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 
ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ***  
  จากนั้นนําทํานเข๎าสูํที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL, MUNICH, หรือเทียบเท่า       

วันที่ส่ี (4)      เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – โบสถ์หัวหอม – ศาลาว่ากลางเก่า - ช้อปปิ้ง  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารที่โรงแรม  
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเขต  เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา  Fussen-
Hohenschwangauหนึ่งในเมืองบนเส๎นทางถนนสาย  โรแมนติกของเยอรมันที่
บรรยากาศแสนสบาย นําทํานเดินทางขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข๎าชม ตัวของ “ปราสาท
นอยชวานสไตน์ ” ซึ่งอยูํบนเนินเขาสูงที่สร๎างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคท่ี 2 ที่
ต๎องการสร๎างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของ
พระองค์ ให๎ทํานชมห๎องตํางๆซึ่งมีความวิจิตรพิศดารยิ่งนัก จากนั้นนําท่านชมวิว
สวยจากสะพานแมร่ีจุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด  ด่ังรูปโปสเตอร์  
โปสการ์ดตํางๆ ซึ่งความงามนี้ยังทําให๎ปราสาทแหํงนี้เป็นปราสาทต๎นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได๎นํามาสร๎างเป็นปราสาทในภาพยนตร์
การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด๎วย ( หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ต้ังอยู่บนเขา ซ่ึงในหน้าหนาวท้าให้มี
หิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการการขึ้น-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดส้าคัญต่าง ทั้งนี้
หากปิดทางบริษัทจะคืนเงินให้แก่ลูกทัวร์) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง **  
บ่าย  นําทํานเดินทางสูํ นครมิวนิค (ระยะทางประมาณ 130 กม.) นําทํานเดินทางสูํเมืองท่ี

เต็มไปด๎วยความสวยงามด๎านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไมํวําแบบเรอเนซองส์ 
คลาสสิคหรือทันสมัย   นําทํานผํานชมสถานที่สําคัญๆ มากมาย   อยํางโรงละคร
โอเปรํา หนํวยงานราชการตํางๆบนถนนสายสําคัญ อยํางถนนแม็กซิมิเลียน  ถนน 
ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ กํอนนําทํานสูํบริเวณ จัตุรัสมาเรียน  ยํานใจกลางเมืองเกําของ
มิวนิค ที่ต้ังของศาลาวําการเมืองเกําที่งดงามด๎วยศิลปะโกธิค  และ  
 วิหารแมํพระโบสถ์ใหญํ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล๎ายหัวหอมใหญํ  อิสระให๎ทุกทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ล้ิมรสอาหารขึ้นช่ือ ขาหมูเยอรมัน + เบียร์เยอรมัน ท่านละ 1 แก้ว *** 
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL, MUNICH หรือเทียบเท่า    

วันที่ห้า (5)    มิวนิค – เชสก้ีคลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราค   
    (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารที่โรงแรม 
 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ Cesky Krumlov(ระยะทางประมาณ 280 กม.)  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   
บ่าย  นําทํานชมเมืองโบราณที่มีอายุมาต้ังแตํศตวรรษที่ 11 จากการกํอตั้งเมืองของตระกูล  Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักร

โบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท๎ายเมืองก็กลับมาอยูํในการปกครองของตระกูล  Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญข้ึนเรื่อยๆ จากการที่
อยูํในเส๎นทางการค๎าขายในอดีต และยังได๎รับการยกยํองให๎เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได๎รับการ ยกย่องจากองค์การยูเนสโกต้ังแต่ปี  
ค.ศ.1992 จากนั้นนําทํานแวะถํายรูปภายนอก ปราสาทครุมลอฟ  ที่ได๎รับการเปลี่ยนแปลงและตํอเติมในหลายยุคสมัย  เปลี่ยนมือ
เจ๎าของหลายครั้งหลายคราแตํก็ยังคงความงดงามของปราสาทท่ีต้ังอยูํบนเนินเขาในคุ๎งน้ําวัลตาวา  อิสระทุกทํานชมเมืองตามอัธยาศัย  
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํกรุงปราค(ระยะทางประมาณ 170 กม.)  เมืองหลวงของ  นครหลวงแหํงสาธารณรัฐเชค  ที่มีความงดงามของ
สถาปัตยกรรมของอาคารบ๎านเรือนตํางๆ จนได๎รับฉายาวํา นครแหํงปราสาทร๎อยยอด 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น   ณ โรงแรมที่พัก  
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL CROWNE PLAZA , PRAGUE หรือเทียบเท่า      

วันที่หก (6)      ปราค- ปราสาทปราค – สะพานชาร์ลส – เมืองเก่า - เบอร์โน่ (Brno)                         (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารที่โรงแรม  
น้าท่านเมืองชมบ่อน้้าแร่  และชมเมือง  ซึ่งมีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแหํงนี้
นําทํานเดินทางตํอสูํ กรุงปราค Prague นครหลวงแหํงอาณาจักรโบฮีเมียที่
โดํงดังในอดีต จากนั้นน้าท่านชมด้านในข องกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค  ที่ต้ัง
อยูํบนเนินเขาริมฝั่งแมํน้ําวัลตาวา  อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหํงโบฮีเมีย  

ปัจจุบันเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาลนําทํานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถ
มองเห็นตัว  เมืองปราคท่ีอยูํคนละฝั่งแมํน้ํา  ที่ทํานจะเห็นถึงช่ือที่มาของเมือง
แหํงปราสาทร๎อยยอด  ที่ทํานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตํางๆ มากมาย  

รวมทั้งยอดโบสถ์ตํางๆอีกด๎วยเดินผํานเขตอุทยาน  ที่สวยงาม ชมอาคาร
สําคัญๆมากมาย  กํอนผํานชมเขต ของตัวปราสาท ที่มี  มหาวิหารเซนต์วิตัส  

วิหารประจําราชวงศ์ซึ่งสร๎างด๎วยศิลปะแบบโกธิค  ที่ประดับด๎วยกระจกสี   
แบบสเตนกลาสอยํางสวยงาม  ให๎ทํานถํายภาพภายนอกของปราสาทอัน
สวยงาม  จากนั้นให๎ทํานเดินเลํนบริเวณ เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคยเป็นร๎าน
ขายของในยุคแรกๆ  และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและ
ปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ หรือร๎านขายของท่ีระลึกตํางๆ 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
จากนั้นให๎ทํานสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสูํ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข๎ามแมํน้ําวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สําคัญของปราคท่ีสร๎างขึ้นในยุค
ของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่ีเหลําศิลปินตํางๆนําผลงานมาแสดงและขายให๎กับนักทํองเที่ยวและผู๎ที่สนใจ  ให๎ทํานเดิน
เลํนยําน จัตุรัสเมืองเกําที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา  เพราะเต็มไปด๎วยร๎านขายของนานาชนิด รวมทั้งร๎านคริสตัล  ซึ่งโบฮีเมีย
คริสตัลนั้นเป็นที่รู๎จักและให๎การยอมรับกันทั่วยุโรป แม๎แตํบรรดาพระราชวังตํางๆก็นิยมนําไปเป็นเครื่องประดับ  หรือชํอโคมระย๎าที่
งดงาม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกวํา 500 ปี ที่กลไกยังคงทํางานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๏กตาโบราณออกมา
แสดงในทุกช่ัวโมง  จากนั้นอิสระทุกทํานช๎อปปิ้งหรือถํายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมือง เบอร์โน่ ( Brno) เมืองใหญํ
อันดับ2 ของประเทศเชค  (ระยะทาง 200 กิโลเมตร) 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ   ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก  
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL  HOLIDAY INN , BRNO หรือเทียบเท่า      

วันที่เจ็ด  (7)   เบอร์โน่ (Brno)  – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)  -พระราชวังเชริน์บรุนน์ -วิหารเซนต์ สตีเฟ่น-ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ –  กรุงเทพ      
(B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารที่โรงแรม 
นําทํานเดินทางข๎ามพรมแดนจากสาธารณรัฐเช็คสูํ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย (ระยะทาง 130 กิโลเมตร) ผํานชมทัศนียภาพ
ระหวํางทาง จากนั้นนําทํานเข๎าชมความงดงามของ “พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ” พระราชวังฤดูร๎อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความ
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สวยงามไมํแพ๎พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได๎รับการตกแตํงอยํางดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช๎ตํางๆยังอยูํครบครัน 
เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเลํนถํายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
บ่าย  นําทํานชมเมือง เวียนนา เมืองแหํงดินแดนในฝันของนักทํองเที่ยวอีกมากมายที่ตํางพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค  นําทําน

ชมความงามของอาคารสําคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปรํา ศาลาวําการนคร
เวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ผํานชมแมํน้ําดานูบท่ีมีช่ือเสียงและทํานจะได๎เห็นที่ทํา
การขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ต้ังสูงตระหงํานอยูํริมฝั่งแมํน้ําดานูบ 
จากนั้นนําทํานเดินเลํน ยํานใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่   ที่มี
ร๎านค๎านานาชนิด และยังเป็นที่ต้ังของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญํในศิลปะแบบ
โกธิค หรือทํานอาจใช๎เวลาวํางซื้อซัคเคอร์เค๎ก เค๎กช็อคโกแลต ช่ือดังของเวียนนา มา
ทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ๎าน  (อิสระอาหารค่ํา ณ แหลํงช๎อปปิ้ง)  
สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบินนครเวียนนา 

20.15 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส  เที่ยวบินที่ OS15 

วันที่แปด  (8)   กรุงเทพฯ (-/-/-) 

11.15 น.  เดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
                                                  ************************* 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู่ 
เด็กต ่ำกว่ำ 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ำกว่ำ 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ำกว่ำ 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี ยว 

จ่ำยเพิ ม 

เดือน  พฤศจิกายน 2556  

9 -16 / 16-23 / 23-30  77,900 75,900 72,900 67,900 9,000 
เดือน ธันวาคม 2556 

5-12 / 7-14 / 14-21 / 21-28 
25 ธค56 – 01 มค 57 

77,900 75,900 72,900 67,900 9,000 

27 ธค56 – 03 มค 57 79,900 77,900 74,900 69,900 9,000 
 

 **  ราคาทัวร์นี้เป็นราคาต้ังแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป  หากกรุ๊ปต้่ากว่า 20 ท่าน  ต้องมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่ม ** 
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน้าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้้ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
ยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** ** 
 
อัตราค่าบริการรวม                                                                                    

- คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมูํคณะ   
- คําอาหารตามรายการ    
- คําภาษีสนามบินตามรายการ   
- คําธรรมเนียมวีซํา     
- คํารถรับ-สํงและนําเท่ียวตามรายการ  
- คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการ 
- ค่าทิปคนขับรถคนละ 2 ยูโร/คน/วัน 
- ค่ายกกระเป๋าขึ้น-ลง ทุกโรงแรม  
- คําน้ําหนักกระเป๋าใบใหญํ 1 ใบ ไมํเกิน 23 กก.  
- คําประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัว) 
**ชั้นทัศนาจร กระเป๋าขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ 23 กก. (หากมีใบที่ 2 คิด 150 ยูโร / 6,300 บาท) 
**ชั้นธุรกิจ กระเป๋าขึ้นเคร่ืองได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก. (หากมีใบที่ 3 คิด 150 ยูโร / 6,300 บาท) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
- คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําซักรีด คําเครื่องดื่มพิเศษ , คําภาษีมูลคําเพิ่ม  
- ค่าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกิน 23 กก. และใบเล็กถือขึ้นเคร่ืองเกิน 8 กก. (ชั้นธุรกิจไม่เกิน 32 กก. 2 ใบ)   
- คําใช๎จํายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 
- ไมํรวมน้ําดื่ม  
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การจองและช าระเงิน 

- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 

- กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน  

การยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย     

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจํา 10,000.-บาท   

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจํา (20,000.-บาท)   

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของราคาทัวร ์ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร ์

- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ่หักค่าใช้จ่าย 100% 

  
หมายเหต ุ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 

วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล 

ภัยธรรมชาติทุกชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, น้ําท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ 

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การ

ประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 

- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ 

หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีก่อนเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อัน

เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลซ่ึงสงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที่) 

- ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคาน้ํามันที่ขึ้น โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน 

- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000  บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว)  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่

รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่) 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน   20.00 น. หาก

มีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน 

- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง 

หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- เฉพาะสายการบินออสเตรียน ตั๋วกรุ๊ปหากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี มีค่าใช้จ่ายไม่ต ่ากว่า 35,000 บาท 

- เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารย่ืนวีซ่ายุโรปตะวันออก (ท่านที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์) 

1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าข้ึนไป โปรดตรวจดู

อย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย) 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จ านวน 2 รูป  (ไม่

สวมแว่นตา หน้าตรง และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น 

 

3. หลักฐานการงาน  ในการออกจดหมายรับรองการงาน กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT  MAY  CONCERN” 

แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑูต  

 พนักงานบริษัท  ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเข้าทํางาน 

 ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จําเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ 

ใช้สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 

 เจ้าของกิจการ ทําหนังสือรับรองการทํางานของตัวเอง และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนการค้า กรณีไม่จดทะเบียน ใช้

เอกสารการเสียภาษี 

 นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 

4. หลักฐานการเงิน  : ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT  MAY  CONCERN” 

แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑูต  

- กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจํา ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับ

กระแสรายวัน) และถ่ายสําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)   

- กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทําหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าจะออก

ค่าใช้จ่ายให้ พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน ( ปรับเป็นยอดปัจจุบัน ) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย 1.สําเนาบัตร

ประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ 

5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน / ในกรณีที่อายุต่ํากว่า 20 ปี ใช้สําเนาสูติบัตร  

6. สําเนาใบสําคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) / สําเนาใบสําคัญเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 

7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา  หรือ เดินทางไปกับ

ท่านใดท่านหน่ึง ทําที่เขต หรืออําเภอเท่านั้น พร้อมสําเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณา

ง่ายข้ึน 
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ใบกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่ายุโรป 

ช่ือ…………………………………………. นามสุกล………………. 

โทรศัพท์………………………………….. 

สถานภาพ (  ) โสด  (  ) แต่งงาน  (  ) ม่าย  (  )  หย่า  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้………………………………. 
..…………………………………………………………… โทรศัพท์ที่
ท้างาน…………………………………… 

ช่ือสถานที่ท้างาน ………………………………………  ที่อยู่ที่ท้างาน 
………………………………………… 

รายช่ือผู้ที่ร่วมเดินทางด้วย .…………………………………….. ความสัมพันธ์ ………………………………. 

ขนาดรูปถ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                     สถานฑูตเยอรมัน (ถ่ายหน้าใกล้ )       สถานฑุตอิตาลี ,ฝร่ังเศส,อังกฤษ,ประเทศในกลุ่มแชงเก้น 

ล้าดับ รายการเอกสารส้าคัญประกอบการยื่นขอวีซ่า รับแล้ว ตัวจริง ส้าเนา จ้านวน หมายเหต ุ

1 หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า 
*** ก่อนส่งให้บริษัท ฯ กรุณาถอดปกท่ีท่านใส่เพิ่มเองออก  บริษัท จะไม่รับผิดชอบปก
หนังสือเดินทางท่ีท่านใส่เพิ่มเอง  ซึ่งอาจจะสูญหายหรือเสียหายหรือเสียหายระหว่าง
ด้าเนินการอยู่ในสถานฑูต 

     

2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด้า/หมวก ไม่ยิ้ม 3.5x4.5 ซ.ม. จ้านวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือนพื้นหลังขาว ไม่มีลวดลาย,ไม่ใช้รูปสติกเกอร์, โพลาลอยซ์ ,รูปตัดต่อ,รูปสแกน  

     

3 ส้าเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี )      

4 ส้าเนาใบเปลี่ยนช่ือ / สกุล (ถ้ามี)      
5 ส้าเนาบัตรประชาชน      
6 ส้าเนาทะเบียนบ้าน(หน้าแรกและหน้าท่ีมีชื่อตนเอง)      
7 หลักฐานการเงิน ส้าเนาบัญชีออมทรัพย์ , ฝากประจ้าท้ังเล่ม ปรับบัญชียอดเดือนล่าสุด 

หนังสือรับจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ 
     

8 หลักฐานการงาน 
8.1  พนักงานบริษัท  หนังสือรับรองการท้างาน (ระบุวันท่ีเร่ิมงาน , ต้าแหน่ง,อัตราเงินท่ี
ได้รับ เป็นภาษาอังกฤษ ) 
8.2  เจ้าของกิจการ  ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ของบริษัท   ส้าเนาทะเบียนการค้า  
หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน ) 
8.3  นักศึกษา ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

     

9 กรณีอายุต่้ากว่า 20ปี ไม่ได้เดินทางกับ บิดา – มารดา 
9.1   หนังสือยิยอมให้บุตเดินทางไปต่างประเทศ ออกจากเขต   

     

4.5cm 

 

3.5cm 

4.5c
m 

 

3.5cm 
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**** เว้น แต่สถานฑูตอิตาลี เด็กต้องเดินทางร่วมกับ ท่านใดท่านหนึ่ง ******* 
9.2 ส้าเนาสูติบัตร 

***** เซ็นรับรองส้าเนาเกสารที่เป็นส้าเนาทุกฉบับ / กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง  เพราะสถานฑูตจะติดต่อ
เช็คข้อมูลกับท่านโดยตรง  เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ  กรณีผู้เดินทางเป็นเด็ก หรือเดินทางตามล้าพัง 

1. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าบ จาก พ่อ , แม่ ผู้ปกครอง พร้อมเอกสารของผู้รับรอง (สเมหือนว่าเดินทางด้วย )  

2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีผู้เดินทางต้่ากว่า 20 ปี 

กรณีผู้เดินทางมีบุคคลออกค่าใช้จ่ายให้  
1. ญาติ    เอกสารที่สามารถระบุความสัมพันธ์เป็นญาต และเอกสารของผู้รับรอง  

2. บุคคลอ่ืน หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย  พร้อมระบุความสัมพันธ์ และเอกสารของผู้รับรอง  

3. บริษัท  หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนั่งสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน  

 


