
 

 
 

 
 

 
 
 

เยอรมนั-สโลวีเนยี-สโลวัค-ออสเตรยี 10 วัน 7 คนื 

ยโุรปตะวนัออกอะเมซิ่ง 4 ประเทศ 

สมัผสัหิมะบนยอดเขาเขาซุกสปตเซ-ถายรปูกบัมมุสดุฮติกับ View 

Point ในฮอลสตทั 

ชมปราสาทดงันอยชวานสไตน สญัลกัษณปราสาทดสินยี 

ชมเมอืงในหุบเขาในอนินสบรคูและเมอืงเลยีนซแหง

แควนทโิรล 

ชมทศันยีภาพงดงามปราสาทแหงสโลวคั 

เทีย่วเมอืง Unseen เบลด พอสทอยนา และลุบเบลยีนา

แหงสโลวเีนยี 

ชอปปง McArthurGlen Parndorf Outlet  

เอาทเลต็ทีใ่หญทีส่ดุในแถบยโุรปตะวนัออก 

 
    โดยสายการบนิไทย  
 



 
มวินคิ เมืองหลวงของแควนบาวาเรีย แควนตอนใตของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริม

ฝงแมน้ําอซิาร เปนศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การเงิน 

การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมัน 

การมชิ-พารเทนเคยีเชน   เมืองทองเทีย่วเลก็ๆ ตั้งอยูใกลกับเขาซกุสปตเซยอดเขาสูงสุด

ของเยอรมน ี มีบานเรอืนสวยงาม   ศิลปะแบบบาวาเรียนรอ็คโคโค 

โดยแบงเปน 2 เขต คอื เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เปนที่ตั้งของ 

 เขาซุกสปตเซ 

โฮเฮนชวานเกา   ตั้งอยูในแควนบาวาเรยี ตดิกับชายแดนประเทศออสเตรีย เปนเมือง

เกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดโิรมัน    และเปนทีต่ั้งของปราสาทของกษตัรยิบา

วาเรียและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ และยังเปนที่ตั้งของ  ปราสาท

ดังอยางปราสาทนอยชวานสไตน  

โอเบอราเมอรเกา  เมอืงเล็กๆ ที่แสนนารักในแควนบาวาเรีย และมีชื่อเสียงดานแกะสลกั

ไม  

อนินสบรคู  เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวดังแหงแควนทิโรล โอบลอมดวยเทอืกเขาสูง

งดงาม บนทีร่าบลุมแมน้ําอินส    ทามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป 

และยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานเปนศูนยกลางของการแขงขัน  กีฬาฤดูหนาว 

ทั้งยังเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาฤดหูนาวหลายครั้ง  

เลยีนซ   เมืองทีโ่อบลอมไปดดวยขนุเขาในแควนทโิรลดานตะวันออกของ

ประเทศออสเตรยี มีจตัุรัสกลางเมืองที่เปน  ศูนยกลางและเปนศูนยรวมกิจกรรม

ตางๆ 

เบลด เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมอืงที่มีทัศนียภาพอันแสนโรแมนติค จนไดรบัการ

ยอมรับจากนักทองเทีย่ววาเปนเมืองที่สวยงามมากแหงหนึ่งของสโลวีเนีย

และยังเปนเมืองตากอากาศที่มชีื่อเสียง จนเคยไดรับรางวลัชนะเลศิ 

 รีสอรทของโลก  

พอสทอยนา  เมืองที่ตั้งของถ้ําพอสทอยนา ที่เปดบรกิารมาแลวกวา 188 ป เปนถ้ําที่มี

ความงามที่สดุในยุโรป มีความเกาแกมากวา 2 ลานป มีความยาวถ้ําถึง 27 

กิโมเมตร  

ลบุเบลยีนา  เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย ที่มีบรรยากาศเรียบงาย สงบเรยีบรอย 

เปนระเบียบ มีจัตรุัสทีง่ดงามอยูกลางเมือง เต็มไปดวยสถาปตยกรรม

หลากหลายรปูแบบ 

กราซ เมืองหลวงของแควนสไตเรีย ตอนใตของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูรมิแมน้ํา

เมอร ศูนยกลางของสถาปตยกรรม 

 ตางๆ จากทกุสมัย ทั้งโกธิค เรอแนสซองสและบาร็อค อกีทั้งยังเปนที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเกาแกที่สุดซึ่งสรงขึ้นตัง้แตป ค.ศ.

1585  

ฮอลสตทั เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป และยังมีทิวทัศนที่

สวยงามเปนที่หลงใหลของนกั   เดินทางมากมาย   



 
เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญที่มี

เสนหทั้งทางดานศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงาม และชมความงดงามในอกีรูปแบบหนึ่งของเมืองฮอลสตัท 

อีกเมืองหนึ่งที่งดงามในแถบยโุรป ตะวันออก 

บราตสิลาวา  นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยูรมิฝงแมน้ําดานูบ เปนเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวคั 

 

กําหนดการเดนิทาง  เทศกาลปใหม *25 ธ.ค.2561 - 3 ม.ค.

2562 

 
วนัแรก  25 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ  

22.00 น.  นดัคณะพรอมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชั้น 4 ประตทูางเขาหมายเลข 

2-3 เคานเตอร D สายการบนิไทย เจาหนาทีค่อยใหความสะดวกเรือ่ง

เชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง 26 ธ.ค.61 มวินคิ-การมชิพาเทนเคียเชน-ยอดเขาซกุสปตเซ-ฟสุ

เซน-เคมปเทน (เยอรมนั)  

    

00.50 น.  นาํทานออกเดนิทางสูนครมวินคิ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที ่TG 

924 
06.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั  นครหลวงแหงแควนบาวา

เรยี ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศเยอรมนรีมิฝงแมน้ําอซิาร เปนศนูยกลาง

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่

ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เปนที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลยัที่ใหญที่สุดในประเทศ และมีอารตแกลเลอรี่ดีที่สดุดวย นํา

ทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสมัภาระ จากนั้นนํา

ทานเดินทางสูเมอืงการมซิพาเทนเคยีเชน Garmisch-Partnkirchen ตั้งอยู

กลางเทือกเขาแอลป เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต บานเมืองสวย

แบบบาวาเรียแท ตามผนังของตกึตาง ๆ ยังเปนรูปเขียนเรื่องราวในคริสต

ศาสนาที่นาชมยิ่ง และยังเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง เปนที่นิยมของ

นักทองเที่ยวทั้งในฤดรูอนและฤดูหนาว เน่ืองจากการมชิมีความงามทาง

ธรรมชาตซิึ่งเปนภูเขาสูงโอบลอมเมืองไว แลวยงัมีทะเลสาบแสนสวยงามอกี

ดวย นอกจากนั้น ยังเปนศูนยกลางการแขงขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ต

น้ําแข็ง และลูแขงสกีโอลิมปก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เดินทางสู สถานรีถไฟซกุสปตเซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู 

ยอดเขาซกุสปตเซ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนั ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่

สวยงามตลอดสองขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นํา

ทานเปลี่ยนเปน 



 
 กระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดับสูระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดิน

เลนถายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลปและบนยอดเขา

ซุกสปตเซนั้นเปนอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

(กรณีสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยอาจมกีารสลับสับเปลีย่นการขึ้นลงยอดเขา

ดวยเคเบิ้ลคารทั้งขึ้นและลง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama 

Lounge Restaurant 

บาย  นําทานเดินทางลงจากเขาดวยกระเชาสูสถานีอิปซี่  จากนั้นนําทานเดินทาง

สู เมอืงฟสุเซน Fussen (ใชเวลา  เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองที่มีอายุ

มากกวา 700 ป และเปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนตกิ ที่เคยมี  ความ

รุงเรืองในอดีตตั้งแตยคุโรมันซึ่งใชเมืองฟุสเซนนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อ

ขายเกลือมาแต  โบราณ นอกจากนี้เมอืงฟุสเซนยังเปนเมืองที่มีความนารัก และ

ตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือน  ดวยเอกลกัษณเฉพาะตัว ซึ่งปจจุบัน

เต็มไปดวยรานอาหาร โรงแรมที่พัก และรานคาที่ตกแตงอยางมีสไตล    ผานชม

ที่วาการเมือง โบสถเซนตมัง ทีม่ีสถาปตยกรรมแบบบาร็อค โบสถใหญและสําคัญที่สุด

ของเมือง ใน  อดีตเคยเปนสํานักสงฆนิกายเบเนดิค หรือจะเปนปราสาทโฮเฮส 

ชลอส Hohes Schloss ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขา  และมีสายน้ําจากแมน้าํเลช Lech 

ไหลผาน ปราสาทนี้เคยเปนที่พักของเหลาเชือ้พระวงศชั้นสูงและพระ ตั้งอยู  บน

ยอดเขากลางเมือง สรางเมื่อป ค.ศ.1500 ในแบบโกธิค จากนั้นนําทานเดินทางสูเมอืง

เคมป เทน    Kempten เมืองใหญที่สุดในภูมภิาคอลัลกอยแหงแควนบาวา

เรีย เชื่อวาเดิมเปนทีต่ัง้รกรากของชาวเคลต   กอนที่ภายหลังจะถกูปกครองโดย

ชาวโรมัน เรียกไดวาเมืองเคมปเทนเปนชุมชนเมืองที่มีความเกาแกที่สุดใน 

 เยอรมัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

วนัทีส่าม  27 ธ.ค.61 เคมปเทน-โฮเฮนชวานเกา-โอเบอราเมอรเกา (เยอรมนั)-อนิ

นสบรคู (ออสเตรยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

  นําทานเดินทาง เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยูใน

เขตแควนบาวาเรียตอนใตของ  ประเทศเยอรมนี ติดกบัชายแดนประเทศ

ออสเตรีย เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจกัรวรรดิโรมัน และเปนที่ตั้งของ  ปราสาท

ของกษัตริยบาวาเรยีและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) 

  นําทานเขาชม “ปราสาทนอยชวานสไตน” ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาสูงของ

เทือกเขาแอลปแถบแควนบาวาเรีย 



 
  ประเทศเยอรมน ีที่สรางจากบัญชาของกษตัริยลุดวิคที่ 2 ในชวง ค.ศ.

1845-1886 ที่ตองการสรางปราสาท  ตามเทพนิยายของร ิและใหเปนที่ประทับ

อยางสันโดษหางจากผูคน และเพ่ืออุทิศใหแกกวีชื่อรชิารด วาก   เนอร ผู

ซึ่งเปนแรงบันดาลใจในการสรางใหเปนไปตามบทประพันธเรื่องอัศวินหงษ (Swan 

Knight  

  Lohengrin) ดังนั้นปราสาทแหงน้ีจึงไดรับการตกแตงตามเรื่องราวในบท

ประพันธดังกลาว ปราสาทแหงนี ้  ไดรับการออกแบบโดยคริสทีอัน ยังค 

(Christian Jank) ซึ่งเปนนักออกแบบทางการละคร มากกวาที่จะเปน  สถาปนิก 

ถือเปนปราสาทที่มีความงดงามมากที่สุดอกีแหงหนึ่งของโลก ซึ่งความงามนีย้ังทําให

ปราสาทแหงน้ี  เปนปราสาทตนแบบทีว่อลทดีสนยีไดนํามาสรางเปนปราสาท

ในภาพยนตรการตูนและเปนสัญลกัษณของ   บริษัทดิสนียดวย รวมไปถึง

เปนตนแบบของการสรางปราสาทเทพนิยายเจาหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนีย  

 แลนดและโตเกยีวดิสนียแลนด รวมไปถึงทีแ่ดนเนรมิต   

(โดยปกตกิารเดนิทางไปสูปราสาทบรกิารดวยรถชทัเทิล้บสั หากรถปดใหบรกิารดวย

กรณใีดๆ จะตองใชการเดนิเทาแทน หรอืนัง่รถมาซึง่บรกิารรถมาไมรวมอยูในคาบรกิาร 

หากโดยสารขึน้ลงชาํระเพิม่ทานละประมาณ 10 ยโูร)   

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย  นําทานเดินทางสู เมอืงโอเบอราเมอรเกา Oberammergau (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 40 นาที) นําทนชม  เมืองเล็กๆ ที่แสนนารกัในแควนบาวาเรยี 

และมชีื่อเสียงดานแกะสลักไม โดยแกะเรื่องราวหรือฉากเหตกุารณ  ทาง

ศาสนาคริสตเปนหลกั ถายรูปอาคารบานเรือนทีล่วนประดับไปดวยภาพเขียนสีเกี่ยวกับ

คริสตศาสนา และ  มีระเบียงประดับดวยกระถางตนไม ดอกไมเล็กๆ ที่นี่เคยใชเปน

สถานที่จัดงาน Passion Play ที่เกาแกสุดใน  เยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 10 ป โดย

ชาวบานจะมารวมกันแสดงละครกลางแจงบอกเลาเรื่องราวในบั้นปลายพระ 

 ชนมชีพของพระเยซ ู สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศ

ออสเตรีย เดินทางสูเมอืง 

  อนินสบรคู ประเทศออสเตรยี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมือง

หลวงและเมืองทองเทีย่วดังแหง  แควนทิโรล โอบลอมดวยเทือกเขาสูงงดงาม บน

ที่ราบลุมแมน้ําอินส ทามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป   อินนสบรูค 

แปลวาสะพานแหงแมน้ําอินส และยังเปนเมอืงที่มีชื่อเสียงในดานเปนศูนยกลางของการ

แขงขัน  กีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาฤดูหนาว

หลายครัง้ ไดแก โอลมิปกฤดูหนาวป 1964   และ ป 1976  พาราลมิปกฤดูหนาว 

ป 1984 และป 1988 รวมถึงโอลิมปกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเปนครั้ง  แรกในป 

ค.ศ.2012 ทาํใหอินนสบรูค เปนเมืองแรกของโลกที่ไดจัดกีฬาโอลิมปกถึง 3 ครั้ง  

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 



 
จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 
วนัทีส่ี ่  28 ธ.ค.61 อนินสบรคู-เลยีนซ (ออสเตรยี)-เบลด (สโลวเีนยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

  นําทานเดินเลนบริเวณจัตรุัสเมืองเกา ที่ม ีตาํหนกัหลงัคาทองคาํ ที่มีอายรุวม 

450 ป ในอดีตเคยเปนที ่   ประทับของกษตัรยิทิโรลสมยัของกษัตริยแมก็ซิมิ

เลี่ยนที ่1 กับพระนางมาเรียเทเรซา เชื่อกันวาหลังคากําแพง  นี้ประดับดวย

โลหะหุมทองแดงจํานวนกวา 3,450 แผน ตามขอบประตูและหนาตางประดับดวย

ภาพเขียน   สวยงาม ถือเปนสัญลกัษณที่สําคัญของเมืองและมีอาคาร

บานเรือนหลากหลายสทีี่ปจจุบันเปนรานคา   หลากหลายประเภท ถายรูป

กับซติี้ทาวเวอร จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตรุัสเมือง ทีม่ีเสาอันนาเซาเลอ 

 ตั้งอยู ถือเปนจุดศูนยกลางของเมืองที่มผีูคนแวะเวยีนมาถายภาพกันมากที่สดุ 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง  เลยีนซ Lienz ที่โอบลอมไปดดวยขุนเขาใน

แควนทิโรลดานตะวันออกของประเทศออสเตรีย นําทานมีเวลา  เดินเลนใน

จัตุรัสหลกัของเมืองเลยีนซ ที่ Hauptplaz หรือ Main Square ถือเปนศูนยกลางของเมือง

และเปน  ศูนยรวมกิจกรรม การจัดงานประจาํป และรานคา รานอาหาร

มากมาย จดัเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญที่สุดแหง  หนึ่งของออสเตรีย ถายรูปกับ

อนุเสาวรียหินออนสีขาวที่สรางอยางเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1723 เพื่อระลึกถึง 

 การรอดชวีิตจากภัยพบิัติและสงคราม หรือถายรูปกับอาคารสวยของ Old Town 

Hall ศาลาวาการเมือง   เลียนซซึ่งยังเปนแหลงคนควาหาขอมลูและแหลง

ทองเที่ยวของเมืองเลยีนซดวย ใหทานเดินเลน    Landstarasse ถนน

สายชอปปงยอดนิยมของเมืองเลียนซ เลือกชมสินคาทีร่ะลกึและสนิคาทองถิ่นมากมาย 

 รวมถึงขนมตางๆ ที่นาสนใจ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศสโลวเีนยี หรอืสาธารณรฐัสโลวเีนยี 

เปนประเทศที่ตั้งอยูบนชายฝงทางใตของเทือกเขาแอลปในยโุรปกลางตอน

ใต ซึ่งเคยเปนสวนหนึง่ของยูโกสลาเวียและไดแยกตัวออกมาปกครอง

ตนเองเมื่อไดรับเอกราชหลังจาก ป ค.ศ.1945 และไดรับเขารวมเปนสมาชิก

ในกลุมสหภาพยุโรป นําทานเดนิทางสู เมอืงเบลด Bled เมืองที่ไดชื่อวาเปน

เมืองที่มีทัศนียภาพอันแสนโรมแมนติค จนไดรับการยอมรับจาก

นักทองเที่ยววาเปนเมอืงที่สวยงามมากแหงหนึ่งของสโลวีเนียและยังเปน

เมืองตากอากาศที่มชีือ่เสียง จนเคยไดรับรางวัลชนะเลิศรีสอรทของโลก 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 



 
วนัทีห่า   29 ธ.ค.61 เบลด-พอสทอยนา-ลบุเบลยีนา (สโลวเีนยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานชมเมอืงเบลด เมืองที่รูจกักันในเรื่องของวานลิลาและครีมหรือที่เรียก

กันวา Kremna Rezina อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีทัศนียภาพอันแสนโรแมนติค 

จนไดรับการยอมรับจากนักทองเทีย่ววาเปนเมืองที่สวยวามมากแหงหนึ่ง

ของสโลวีเนีย ใหทานเดินเลนชมเมืองและถายรูปกับเมืองงดงามและ

ทะเลสาบเบลดสีเขียวมรกต ทีแ่วดลอมดวยขุนเขาจูเลยีน แอลป ที่เกิดจาก

การละลายของธารน้ําแข็งบนภูเขาจูเลยีนแอลป ซึ่งถกูขนานนามวาเปน

ไขมุกแหงเทือกเขาแอลปและสามารถถายรปูเห็นกลุมวิหารที่สรางในสมัย

ศตวรรษที ่11 ในศิลปะแบบบาร็อค ซึ่งมีการประดับตกแตงอยางวจิิตรและมี

การบํารุงรักษามาเปนอยางด ีตั้งอยูกลางทะเลสาบที่สวดสดงดงาม  สมควร

แกเวลานําทานเดินทางสู เมอืงพอสทอยนา Postojna เปนเมืองที่ตั้งของถ้าํ

พอสทอยนา ที่เปดบรกิารมาแลวกวา 188 ป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนําทานเขาชมถ้าํพอยทอยนา ถ้าํที่มีความงามที่สุดใน

ยุโรป มีความเกาแกมากวา 2 ลานป มีความยาวถ้ําถึง 27 กิโมเมตร นําทาน

เขาชมดวยขบวนรถไฟฟาของถ้ํา เปดใหบรกิารตั้งแตป ค.ศ.1884 ดวย

อุณหภูมิประมาณ 8-10 องศาภายในถ้ํา ทําใหเกิดหินงอกหินยอย

หลากหลายรปูแบบและสีสันสวยงาม มลีําธารและเขื่อนเก็บน้ําใตดนิ และยัง

มีหองตางๆ มากมายลดหลั่นเปนชั้นๆ นอกจากนี้ยังมีปลามนุษย Human 

Fish หรือ Olm สิ่งมีชวีิตขนาดเลก็ที่อาศัยอยูในถ้ํา ผิวสีเนื้อคลายมนุษย 

ลําตวัยาวคลายงู มีแขนและขา ถูกคนพบครัง้แรกเมื่อป ค.ศ.1768 และ

อาศัยอยูในที่มืด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสู เมอืงลบุเบลยีนา เมอืงหลวงของประเทศสโลวเีนยี ที่มี

บรรยากาศเรียบงาย สงบเรียบรอย เปนระเบียบ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) นําทานชม เมอืงลบุเบลยีนา ชมจตัุรัสกลางเมือง มหาวหิารเซนต

นิโคลัส ที่ตั้งของปราสาทเมืองเกา Old Town Castle บนเนินเขาสูงที่

สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล เปนปราสาทที่สรางขึ้นตั้งแตสมยัศตวรรษ

ที่ 11 ในศิลปะแบบบาร็อค และไดมีการบรูณะขึ้นมาใหมอกีครั้งในป ค.ศ.

1990 ใหทานถายรปูกับวิหารตางๆ โดยรอบเมืองเกาของจัตรุัสแหงนี้ ที่มี

ความสําคัญเชนเดยีวกับจัตรุัสบันไดสเปนในกรุงโรม ใจกลางจัตรุัสเปนรูป

หลอของ ฟรานซ เพรเซเรน กวีทีม่ีชื่อเสียงของสโลวีเนีย สัญลกัษณของคน

ที่รักชาติสดุใจ รักเสรภีาพ เปนผูประพันธเพลงชาติอีกดวย ใกลจตัุรัสเปน

โบสถในนิกายฟรานเชสกันที่มีสชีมพูดึงดูดสายตาใชเวลากอสราง 14 ป 

เสร็จเมื่อป ค.ศ. 1660 เปนศิลปะในแบบอารตนูโว ภายในมีหองสมุดตั้งแต

ศตวรรษที ่13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เลม ชมสะพานมังกร สะพาน



 
แหงแรกๆ ที่สรางดวยคอนกรตีเสริมเหลก็ขนาดใหญของยุโรป ทีหั่วสะพาน

ทั้งสองฝงจะมรีูปมังกรในแบบอารตนโูวประดับอยูอยางงดงาม   

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 
วนัทีห่ก   30 ธ.ค.61 ลบุเบลยีนา (สโลเวเนยี)-กราซ-ฮอลสแตท (ออสเตรยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมอืงกราซ Graz เมอืงหลวงของแควนสไต

เรยี ตอนใตของประเทศออสเตรยี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ตั้งอยูรมิแมน้ําเมอร ศนูยกลางของสถาปตยกรรมตางๆ จากทุกสมยั ทั้ง

โกธิค เรอแนสซองสและบาร็อค อกีทั้งยังเปนที่ตั้งของมหาวทิยาลยักราซ 

มหาวิทยาลัยทีม่ีความเกาแกที่สุดซึ่งสรงขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1585 นําชม เมอืงก

ราซ ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมแหงยุโรปที่มีการ

ผสมผสานระหวางความคลาสสิคของเมืองเกาและความทันสมยัของเมือง

ใหมในศตวรรษที่ 21 ไดอยางลงตัวที่สดุ เมอืงกราซยังเปนเมืองทีม่ีขนาด

ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศออสเตีย เปนรองเมืองกรุงเวียนนาเทานั้น 

และไดรับการขึ้นทะเบยีนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ.

1999 และยังไดรับเลอืกใหเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในป 

ค.ศ.2003 ดวย เดินเลนชมเมืองที่ภูเขาเลก็ๆ อยูกลางเมืองที่เรียกวา 

Schlossberg หรือ Castle Hill และมแีมน้ําเมอรไฟลผานเมือง ยังเปนที่ตั้ง

ของหอนาฬิกาเกาแก สัญลักษณประจําเมืองของเมืองกราซ และถายรูปกับ

ปอมปนใหญ บอน้ําโบราณ หอระฆัง รูปปนตางๆ สะทอนถึงเรื่องราวทาง

ประวตัิศาสตรในยุคกลางของเมือง   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสูเมือง ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีอากาศทีแ่สนบริสุทธ์ิและสวยงามริม

ทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของเมืองนี้ไดรับการขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก เรยีกไดวาฮอลสตัทเปนเมือง

มรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลบัไปกวา 4,000 ป ชวงที่เจริญรุงเรอืงที่สุดใน

อดีตประมาณป 800-400 กอนคริสตกาล และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่

หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย ใหทานเดนิเทาเลาะรมิทะเลสาบบนถนน

เลียบทะเลสาบที่เรยีกวา “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

อีกดานมรีานขายของที่ระลึก ที่ศิลปนพ้ืนบานออกแบบเองเปนระยะสลับกับ

บานเรือนสไตลอลัไพนที่เกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบน

หนาผาลดหลั่นกันเปนชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดบัประดาดวยของ

เกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสดุของถนนซ ีสตราซ ทานจะไดชม

จตัุรัสประจําเมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม ประดับดวยน้ําพกุลางลาน และ

อาคารบานเรือนที่สวยงาม  



 
ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 
 

วนัทีเ่จด็   31 ธ.ค.61 ฮอลสแตท-ชอปปงพารนดอรฟ (ออสเตรยี)-บราตสิลา

วา (สโลวคั) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมอืงพารนดอรฟ เมืองที่เปนที่ตั้งของเอาทเล็ต

ขนาดใหญที่สุดของกลุมยุโรปตะวันออก อยูระหวางประเทศออสเตรีย, สโล

วัคและฮังการ ี(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

 อสิระใหทานชอปปง แมค็อาเธอรเกลนดไีซเนอรเอาทเลท็ (McArthur Glen 

Designer Outlet)   เอาทเล็ตแหงแรกของประเทศออสเตรยี และเปนแหลงช

อปปงใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ จากทุกมุม

โลก มีใหเลือกมากมายอาท ิเชน รองเทา เสือ้ผา เครื่องประดับ ของตกแตง

บาน สินคา 

แบรนดเนมมากมาย อาทิ Adidas, Armani, Bally, Berkenstock, 

Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Diesel, Dolce & 

Gabbana, Escada, Fossil, Furla, GEOX, Gucci, Guess, Boss, 

Kipling, Lacoste, Levi’s, Michael Kors, Mont Blanc, New Balance, 

Nike, Nespresso, Pandora, Prada, Puma, Reebox, Samsonite, 

Skechers, Superdry, Swarovski, Swatch, The Northface, Tod’s, 

Timberland, Vans  เปนตน  (เอาทเลท็ ปดทกุวนัอาทติย)  อสิระใหทาน

รบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอาทเลต็เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้

สนิคา (เนือ่งจากเปนวนัสิน้ป เอาทเลต็จะเปดใหบรกิารจนถงึประมาณ 

15.00 น.) สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมอืงบราตสิลาวา  

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  นครหลวงแหงสาธารณรฐัสโลวาเกยี

หรอืสโลวคั เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวคั ที่ตั้งอยู

ริมฝงแมน้ําดานูบ รวมทั้งเปนเมืองทีม่ีประชากรหนาแนนที่สดุในภมูิภาค

ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝง

แมน้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรยีและฮังการ ีเมือง

นี้ตั้งอยูหางจากกรงุเวยีนนาเพียง 50 กิโลเมตร เปนเมืองที่มีความโดดเดน

ทางดานสถาปตยกรรมโดยจะพบเห็นไดมากในเขตเมืองเกา นําทานน่ังรถ

ผานชม รัฐสภา, หนวยงานภาครัฐตางๆ, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบัน

วัฒนธรรม ฯลฯ ทีล่วนแลวแตมคีวามสัคัญทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและ

การศกึษา รวมถึงสํานักงานใหญของสถาบนัทางธุรกิจและการเงนิขนาด

ใหญของสโลวาเกียจาํนวนมาก เน่ืองจากเมืองน้ีเคยตกอยูใตอํานาจของ

หลายชาต ิเชน ออสเตรีย ฮังการ ีเยอรมัน จึงมีชื่อเรยีกในภาษาอื่นๆ 



 
มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเกา) เพรสส

บูรก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  นําทานถายรูปกับปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปราสาทนี้เปนอาคารทรง

สี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล รมิฝงแมน้ําดานูบสรางขึ้นตั้งแต

สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถกูเพลิงไหมเสียหาย จากนั้นมกีารกอสราง

เรื่อยมา และมกีารกอสรางใหมอีกครั้งในป 1956-1964 ซึ่งทานสามารถชม

ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมมุของปราสาทแหงนี ้และโบสถเซนต

มารติน  โบสถฟรานซสิกัน  และสะพานนานาชาตแิหงสโลวัค เปนตน 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

วนัทีแ่ปด  1 ม.ค.62 บราตสิลาวา (สโลวคั)-เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานเดินทางสูกรงุเวยีนนา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมือง

หลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มคีวามโรแมนติกมากทีสุ่ดเมือง

หนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ ที่สะทอนถึงวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทั่วเมือง เวียนนา ยงัเปน

เมืองใหญที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแมน้ําสายสําคัญของยโุรปคอืแมน้ํา

ดานูบไหลผาน เวียนนาจึงเปนทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการปกครอง

ของประเทศ และมีความสําคัญในระดับนานาชาต ิโดยเปนสถานทีต่ั้งของ

หนวยงานขององคการสหประชาชาติหลายแหง อาทิเชน United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเปนทีต่ั้งของสํานักงาน

สหประชาชาติที่สามของโลกอกีดวย นําทานเขาชมความงดงามของ 

พระราชวงัเชรนินบรนุน พระราชวังฤดรูอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความ

สวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ที่มกีารตกแตงหองดวย

ศลิปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุตจากทาง

เอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ ประดับอยูอยางวจิิตรงดงาม 

รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพที่ใด ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตสมัย

พระเจาโยเซฟที่ 1 เปนผูดําริในการสรางใหมีความหรูหราโออาเทียบเทา

กับพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศสเปนพระองคแรกแตพระราชวงัเดิม

ไดรับความเสียจากการทําสงครามจึงไดมกีารกอสรางและบรูณะขึน้มาใหม

โดยสถาปนิกประจําราชสํานักและมีการสานตอการกอสรางมาโดยตลอดมา

เสร็จสมบูรณในสมัยจกัรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ในป 1749 โดยพระราชวัง

แหงน้ีมีหองตางๆ มากมายกวา 1,400 หอง สีที่โดดเดนคือสีเหลืองซึ่งเปนสี

สัญลักษณแหงความเรืองโรจนของระบอบราชาธิปไตยภายใตราชวงศฮับ



 
สบวรก ทําใหเวยีนนามีความโดดเดนจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก

โลกขององคการยูเนสโกในป ค.ศ.1996   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานชมเมืองเวยีนนา เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุงเวยีนนาที่

แวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมเกาแก อันงดงาม อาท ิโรงละครโอเป

ราที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบริก กลุม

อาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮปัสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่

13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1873-1883 และมีเวลาให

ทานเก็บภาพความสวยงาม อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก, พระราชวังเบลวา

แดร หรือศาลาวาการเมืองของกรุงเวียนนา เปนตน ใหทานไดเดินเลนยาน

ใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คารทเนอรสตราเซ ถนนการคาใจกลางเมืองที่

เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตรุัส 

 สเตฟาน ซึ่งเปนยานชอปปงสายสําคัญของเวียนนา ที่มีหางสรรพสินคา 

รานคาตางๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขางทางของถนน (วนัที ่1 ม.ค. 

รานคาอาจปดทาํการ)  

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

วนัทีเ่กา  2 ม.ค.62 เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 พักผอนตามอัธยาศัยจนไดเวลาเช็คเอาทจากที่พัก  

09.30 น. นาํทานเดนิทางสูสนามบนินครเวยีนนา 

13.30 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG937 
 

วนัทีส่บิ  3 ม.ค.62 กรงุเทพฯ 

05.20 น. เดนิทางถงึทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ.... 

 

 
 
รายการทวัรอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอืน่ๆ ที่ไมคาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร  ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนของคณะเปนสาํคญั 

 
 
อตัราคาเดนิทาง  25 ธ.ค.2561 - 3 ม.ค.2562 
    

Amazing East Europe 9 Days / TG  

เยอรมนั-สโลวเีนีย-สโลวคั-ออสเตรยี 

ราคารวมตัว๋

เครื่องบนิ 

ราคาไมรวมตัว๋

เครื่องบนิ 



 
ผูใหญ ทานละ 87,500 54,500 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 
84,500 54,500 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 

ทาน เสริมเตียง 
81,500 51,500 

พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 16,500 16,500 

**ไมรวมคาบริการดานวซีาและคาบริการทานละ 3,300 บาท //  

คาทิปคนขบั, ทิปไกดทองถิน่และคาทิปหวัหนาทวัร ทานละ 2,000 

บาท   

ชาํระพรอมคาทวัรกอนเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคาภาษนี้าํมนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอนญุาตใหเดก็อายตุ่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมเีตียง

เสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ
 อตัราคาเดนิทางนีต้องมจีาํนวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจาํนวนไมต่าํกวา 25 ทาน และ

จะตองชาํระมดัจาํ หลงัจากยนืยนั 
การจองทวัรทนัท ี

 กรณทีานทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรวมเดนิทางโดยไมใชตัว๋โดยสารตาม
รายการทวัรหรอืของทางบริษทัทวัร  กรณุาแจงลวงหนาเนือ่งจากมกีารเกี่ยวของ
กับการยื่นวซีา ซึง่ผูเดนิทางไมสามารถยืน่วีซาพรอมคณะได  

 กรณทีานทีต่องการอยูตอ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอกีครัง้ของสายการบนิ ไม
สามารถเปลีย่นสนามบนิทีบ่นิออกได และอยูตอไดไมเกิน 7 วนั นบัจากวันกลบัออก
จากยโุรป มคีาธรรมเนียมในการเลือ่นตัว๋กลบั ทานละ 4,500 บาท หากเปลีย่นแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอกีได และการยืน่วีซาไมสามารถยื่นพรอมคณะได หากมี
การเดนิทางตอไปยงักลุมเชงเกนอืน่ ทานจะตองตรวจสอบเมอืงทีอ่ยูตอวาอยูทีไ่หน
นานทีส่ดุ ทานอาจจะตองไปยื่นวซีาเชงเกนทีเ่มอืงนั้นๆ แทน บรษิัทสามารถออก
เอกสารสาํหรบัการยืน่วีซาใหทานไดเพียงเฉพาะตามรายการทวัรและระยะเวลา
ของคณะเทานั้น และทานจะตองดาํเนนิการดวยตวัทานเอง 

 การดาํเนนิการขอวซีาจะตองใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดงันัน้
จงึขอความรวมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื่นขอวซีาใหครบถวนและ
สมบรูณ ทัง้นีเ้พือ่เปนผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวซีาและ
ทุกทานจะตองไปแสดงตวัตอเจาหนาทีส่ถานทตูพรอมถายภาพและสแกนนิว้มอื 

 



 
อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยเสนทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-
กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหนึ่งหอง) 
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ,  คาอาหารและเครื่องดื่ม, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเดก็อายตุ่ํากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินความคุมครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เงื่อนไขประกัน

ขึ้นอยูกับบริษัทประกนั) 
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลงิและคาประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  
 9 ก.ค.2561   
 
อตัรานีไ้มรวมบรกิาร 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ

ทาน) 
 คาธรรมเนยีมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนยีมการทาํวซีาเชงเกนและงานบรกิารดานการนดัหมายและเอกสาร ทานละ 

3,300 บาท (ชาํระพรอมคาทวัรกอนออกเดนิทาง) 
 คาทปิพนกังานขบัรถ / มคัคเุทศกทองถิน่ตามเขตเมอืงเกาและพระราชวงัและหวัหนา

ทวัรเดนิทางไป-กลบัพรอมคณะ ทานละ 2,000 บาท (ชาํระพรอมคาทวัรกอนออก
เดนิทาง) 

 คาบริการพนักงานยกกระเปาทุกแหง  
 คาอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการหรือคาใชจายสวนตัวนอกเหนือจาก

รายการทีร่ะบ ุเชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพ่ิมเองคาโทรศพัท คาซกัรีดฯลฯ 
 คาบริการน้ําดืม่ระหวางทัวร (ไมมีน้ําแจกระหวางการเดินทางของทัวร) 
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนยีมวซีา หรือ

คาบริการอื่นที่เกีย่วกบัวีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขาประเทศของคนตางชาต ิหรือ คนตางดาว 
 คาประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุรายแรงใน

ตางประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเตมิได 

 
การชาํระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน 
สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมด

กอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
คามดัจําทั้งหมด 



 
 
การยกเลกิ 

o หากมีการยกเลกิจะตองแจงทางบรษิัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทํางาน มิฉะนั้น
บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

o หากผูโดยสารทานใด ยื่นวซีาแลวไมไดรับการอนุมตัิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 

20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
o หากผูโดยสารทานใด วซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคา 
มัดจํา หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนคาทัวรทั้งหมด  

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทีผู่เดินทางกําลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณตางๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทาง
ตามกําหนดได บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบัการยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททวัรติดตอวาสามารถคืนเงิน
ได 

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ ความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว  ทางบรษิัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่สถานทตูงดออกวซีา อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขาเมืองใหกบัชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พาํนักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา 
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบนิผูใหบริการจะเปน
ผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณชิย ซึ่งจะรบัผิดชอบตอการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามทีส่ายการบินกําหนด 

o ในบางรายการทัวร ทีต่องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปา
อาจจะถกูกําหนดใหต่าํกวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรบัผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และ
สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหรี ่ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ทีต่อง

ไดรับการดแูลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอาย ุมีโรคประจําตวั ไมสะดวก
ในการเดินทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน 
หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานทีเ่ขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิได
แจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไม



 
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชม
สถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แตหากมกีารลาชา หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมี

การคืนเงนิใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  
o หากเปนชวงอีสเตอร. ชวงคริสมาสตหรือปใหม เปนชวงวันหยุดของชาวยโุรป รานคา

ปดเปนสวนใหญ ดังนัน้ขอใหพิจารณากอนการจองทวัร 
 

ขอมลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี

หองพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอาจจะไดเปน 1 เตยีงใหญกบั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่าํ  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก

และหองพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมือง

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ

เปนหองที่มีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแต

ละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารในการขอวซีา  (โดยยืน่ขอวซีาทีส่ถานทตูออสเตรยี)   
ใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวม 15 วนั 

- ผูยืน่คาํรองตองแสดงตวัและสแกนนิว้มอื ณ วนันดัหมายยืน่คาํรองทีศ่นูยยืน่ 
- วนั/เวลานดัหมายเปนไปตามกฏของสถานทตูและศนูยยืน่ 
- รปูถายหากไมไดมาตรฐาน ตองทาํการถายใหมทีศ่นูยยืน่ โดยผูยืน่คาํรองตองชาํระ
เงนิคาถายรปูดวยตนเอง 
- การถายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูยืน่คาํรองชาํระเงนิดวยตนเอง 
- ผูยืน่คาํรอง กรณุาสงสาํเนาหนาหนงัสอืเดนิทางทีเ่ปนปจจบุนัทีส่ดุ พรอมกรอกขอมลู
เบือ้งตนสาํหรบัเพือ่ใชในการทาํนดัหมาย กรณุากรอกขอมลูตามความเปนจรงิ พรอม
เบอรโทร.ทีส่ามารถตดิตอได ไมควรใชเบอรโทร.ผูแทน ยกเวน ผูยืน่คาํรองสงูอายุ
มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตนฉบบัทีเ่ปนภาษาไทย อาท ิสาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั/กจิการรานคา, 
สาํเนาทะเบยีนบาน (กรณเีดก็), สาํเนาสตูบิตัร (กรณผีูทีอ่ายตุ่าํกวา 20 ป), สาํเนา
ทะเบยีนสมรส, สาํเนาทะเบยีนหยา, สาํเนาใบเปลีย่นชือ่, สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ 
จะตองถกูแปลเปนภาษาองักฤษ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะบรกิารทาน ยกเวน สาํเนาหนงัสอื
สญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนือ้หาระบเุจาะจง กรณุาใชบรกิารศนูย



 
การแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดในดานงานแปล คาใชจายผูยืน่คาํ
รองจะตองชาํระดวยตนเอง 

 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกวา 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสือ

เดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรบัวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   

o หากทานเปลีย่นหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรยีมเลมเกาใหดวยเนื่องจาก

ประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคาํรองขอวซีา  

o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับริษัททวัร 

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 

o รปูถายสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร 

จาํนวน 2 รปู เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หาม
คาดผมและหามใสหมวกหรือ
เครื่องประดบั 
บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็ก
เลนสชนิดสีหรือบิก๊อายส ** 

 

o สาํเนาทะเบยีนบาน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณเีปนเดก็ อายตุ่าํกวา 15 ป  

- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายมุากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชน

แลว ทางสถานทตูขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถตดิตอไดทัง้เบอรทีท่าํงาน, เบอรบานและเบอรมอื
ถอื  

o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณทีานที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา กรณทีานที่หยาแลว  
o หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบงชี้การมอีาชพีและมรีายไดของผู

เดนิทาง 
- กรณลีูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน 
เปนตน 



 
- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใชหนังสือรับรองการทาํงานจะตองคดัเปนภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน (ตวัจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงนิเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่ม

ทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 
ชุด 

- กรณเีปนเจาของกจิการ ใชสาํเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธรุกิจ
การคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํา
กวา 6 เดือน พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณทีานทีเ่ปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี 

พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม 

แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยากนั โดยมิไดจดทะเบยีน     

- กรณทีานทีว่างงาน / ไมมรีายได จะตองมผีูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดง
หลักฐานการทํางานและหลกัฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผู
เดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชดิ หรือ
ญาติใกลชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง 
ทานอาจถกูปฏิเสธการยื่นคํารองขอวซีานี้)   

- กรณเีปนเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปนนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เปน 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจาํตัวนกัเรยีนหรือสําเนา
บัตรนกัเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี ของ
ธนาคารใดๆ ถายสาํเนา ทุกหนา และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุบันท่ีสุดเทาที่จะ
ทําได หรือไมเกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซีา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนา
แรกที่มีชื่อเจาของบัญชี  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรณุาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของ
เลมเกาทีต่อ พรอมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดอืนหายไป ขอใหออกเปน statement 

โดยออกจากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุดไมต่ํากวา 

15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลกัษณอักษรชี้แจงเปน
ภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง อาทิ ไมมกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดติดตอ
ธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแตละบคุคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ดวย อาทิ เชน บัญชีเงนิฝากประจํา เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตอง
ออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย  แตอยางไรก็ตาม 
โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมดุบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวย
แมวาจะจดทะเบยีนสมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงิน



 
มากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทตูไมรบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณ ี*** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเหน็วามี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอนเมือ่
กลบัสูภมูลิาํเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่าํกวา 20 ป (กรณไีมไดเดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยาราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตองมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตองมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแกบตุรดวย 

- หากเดก็ไมไดเดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะตองคดัจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกดัเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปน
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดวาฝายใดเปนผูดแูลบตุร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนขอเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศใน

กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา สถานทูตไมคืน

คาธรรมเนยีมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชาํระ

คาธรรมเนยีมใหมทุกครั้ง 

***  หากสถานทตูมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการ

เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสภุาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะสง

เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

***    กรณีที่ทานยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศจะ

ถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 



 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวซีา ทานตองแจงความจํานง

แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณทีานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกาํหนดวนั

ยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนัน้จะตองมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทตูตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่

จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทาน

หลังจากทวัรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภยัของผูเดินทางเปนหลัก                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

 
 

กรอกขอมูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซีาเขายโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเหมอืนกบัความเปนจรงิหรอืไมเหมอืนกบั

ตอนนาํเอกสารสงยืน่คํารองขอวซีา ทางศนูยยืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บคาธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไขขอมูลใน

ระบบออนไลน จดุละ 200 บาท / ทาน 

กรณุากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาท ิเกษยีณ / แมบาน / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศกึษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรยีบรอย 

 
 


