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วนัแรก  กรงุเทพ – อสิตนับล ู

19.00 น. พรอ้มคณะที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ ช ั�น 4 ประต ู10 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ TURKISH AIRLINES 

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเที�ยวบนิที� TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั�วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุที�นั�ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํ�า

และอาหารเชา้ระหวา่งเที�ยวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

วนัที�สอง อสิตนับล ู- เวยีนนา –กราซ- ฮลัลส์ตทัท–์ ซาลซบ์รูก์ (ออสเตรยี) 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีรอเปลี�ยนเที�ยวบนิ 

08.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงกราซ ประเทศออสเตรยี เที�ยวบนิที� TK1461  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ 

เมอืงพรอ้มรับกระเป่าสมัภาระ นําท่านสูเ่มอืงกราซ เมอืงศลิปะวัฒนธรรมแหง่ยโุรป ใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรยี 

รองจากกรุงเวยีนนาอยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ

ใกลก้ับประเทศสโลวีเนีย  ไดช้ื�อว่ า เ ป็นเมืองแห่ง

มหาวทิยาลัยที�สําคัญของออสเตรยีเพราะมมีหาวทิยาลยัที�

เกา่แกถ่งึ 6 แหง่  และเป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรม์าเป็นมา

ยาวนาน นําท่านชมเมอืงเกา่ (Old Town) มคีวามสงบ

แต่ทันสมัย มภีูเขาเล็กๆ และแม่นํ�าเมอร ์(Mur) ไหลผ่าน 

มสีถาปัตยกรรมจากทุกยุคทุกสมัย ทั �งแบบโกธคิ เรอเนส

ซองซแ์ละบารอค มบีา้นเรอืนโบราณกว่า 1,000 หลัง สิ�ง

ปลูกสรา้งเกา่ๆ ของที�นี�สวยงามและคลาสสคิทั �งปราสาท 

ป้อมปราการ พระราชวัง ทกุอยา่งถกูรักษาไวเ้ป็น  อยา่งด ีที�นี�ถอืเป็นเมอืงในยโุรปกลางที�ยงัมชีวีติผสมผสานสถาปัตยกรรม

ยคุกลางเขา้กบัสถาปัตยกรรมแบบโมเดริน์ไดอ้ยา่งยอดเยี�ยม ตัวเมอืงเกา่นี�ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโกใ้น

ปี 1999 และยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งวัฒนธรรมของยโุรป (Cultural Capital of Europe)  ในปี ค.ศ. 2003 อสิระใหท้่าน

เก็บภาพประทับใจ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงHallstatt 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 

Hallstattเป็นเมอืงเล็กๆ ที�เงยีบสงบ มอีากาศที�แสนบรสิทุธิ�และสวยงามรมิ  ทะเลสาบในประเทศออสเตรยี ความสวยงาม

ของเมอืงนี�ไดร้ับการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้เรยีก

ไดว้่าเป็นเมืองมรดกโลกที�เก่าแก่ยอ้นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที�

เจรญิรุ่งเรอืงที�สดุในอดตีประมาณปี 800-400 กอ่นครสิตกาล นําท่านเดนิชม

เมอืงรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที�เรยีกว่า “ซ ีสตราซ” See Strasse 

อกีดา้นมรีา้นขายของที�ระลกึ ที�ศลิปินพื�นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลับกับ

บา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพน์ที�เกา่แกไ่มข่าดสายบา้งอยูร่ะดับพื�นดนิบา้งอยูบ่นหนา้

ผาลดหลั�นกันเป็นชั �นๆ และบา้นแต่ละหลังลว้นประดับประดาดว้ยของเก่า 

ดอกไมห้ลากสสีันสวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจัตุรัส

ประจําเมอืงซึ�งเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดับดว้ยนํ�าพุกลางลาน และอาคาร

บา้นเรอืนที�สวยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จากนั�น

ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่เมอืงซาลสเบริก์ Salzburg  เมอืงแห่งศลิปินเพลง ซึ�งเป็นสถานที�ของเด็กอัจฉรยิะโมสารต์

และยังเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที�โด่งดัง และยังเป็นเมืองที�เต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อคไดร้ับการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย นําทา่นเดนิขา้มแมนํ่�าซาลสอคัชเ์พื�อเดนิเลน่ชมเมอืงเกา่

ของ ซาลสเบริก์ สูจ่ัตุรัสกลางเมอืงเพื�อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรยีโ์มสารต์ ที�ตั �งของบา้นเกดิของโมสารต์ ปัจจุบันบา้นหลังนี�

ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑ ์นําท่านผ่านชมสวนมริาเบลที�งดงามซึ�งเดมิเป็นสวนในพระราชวังเดมิ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพประทับใจตามอธัยาศัย 



 
 
เย็น รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั ณ AT WEST 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่  

วนัที�สาม เชสกี�ครมุลอฟ – ปราก-(เชค) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเพชรนํ�างามแห่งโบฮเีมยีที�เมอืงเชสกี�ครุ

มลอฟ (Cesky Krumlov) เที�ยวชมเมอืงที�ไดร้ับการยกย่องจากองคก์าร

ยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมอืงนี�ตั �งอยู่รมิสองฝั�งของ

แม่นํ�าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที�มอีาคารเก่าแก่ตั �งแต่ยุคกลางกว่า 

300 หลัง ไดร้ับการอนุรักษ์และขึ�นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที�สําคัญแห่งหนึ�ง

ของโลก ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงแบบพาโนรามาบนปราสาทครมุลอฟ ถอืเป็น

ปราสาทที�ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อสิระ

ใหท้า่นเดนิเที�ยวชมเมอืงโบราณตามอธัยาศัย  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 

ทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก Prague เมอืงหลวงของสาธารณรฐัเช็ค นครหลวงแหง่อาณาจกัรโบฮเีมยีที�โดง่ดังในอดตี 

ตั �งแตย่คุสมยัของกษัตรยิช์ารล์สที� 4 ไดส้รา้งใหป้ราคกลายเป็นหนึ�งในนครที�สวยที�สดุอกีแหง่หนึ�งของยโุรป ปัจจบุนัเป็น

เมอืงทอ่งเที�ยวชื�อดังที�ไดร้ับความนยิมมากที�สดุแหง่หนึ�งในกลุม่ยโุรปตะวันออกพรั�งพรอ้มไปดว้ยศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา 

ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีทั �งยงัเป็นอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมยโุรปขนานแท ้เป็นเมอืงที�มคีวามสวยงามและโรแมนตกิ เป็น

เมอืงที�รอดพน้จากภยัสงครามในอดตีและไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและไดร้ับการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1992   

เย็น รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั ณ Clarion Congress 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี� ปราก  -Prague -Castle -Charle’s bridge-Old Town Square- คาโตวเีซ (โปแลนด)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นสูป่ราสาทแหง่กรงุปราก (Prague Castle) ที�ตั �งอยูเ่นนิเขาสงูรมิฝั�งแมนํ่�าวลัตาวา อดตีเป็นพระราชวงั สรา้งขึ�น

ในครสิตศ์ตวรรษที� 11 ดว้ยศลิปะแบบกอธคิ เคยไดร้ับการรับรองจากกนิ

เนสสบ์ุก๊ วา่เป็นปราสาทโบราณที�ใหญท่ี�สดุในโลก ปัจจบุนัไดเ้ป็นที�พํานัก

ของประธานาธบิดสีาธารณรัฐเชค ชมความใหญโ่ตโออ่า่ของตัวปราสาท 

และโบสถเ์ซนตไ์วตสั ที�เดน่เป็นสงา่ แตล่ะลานกวา้งประดับประดาไปดว้ย

นํ�าพ ุรปูปั�นนักบญุ โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และคอนแวนต ์รวมทั �งโอลดร์อยลั

พาเลซ และโกลเดน้เลน ซึ�งเคยใชเ้ป็นที�พํานักของชา่งฝีมอืในยคุสมยักอ่น 

เพื�อเลน่แรแ่ปรธาตตุา่ง ๆ ใหเ้ป็นทองคํา ที�จะทําใหท้า่นยอ้นไปถงึความ

ยิ�งใหญข่องโบฮเีมยีในอดตี นําทา่นเดนิสูส่ะพานชารล์ สะพานเกา่แก่

สญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ ่ประดบัดว้ยรปูปั�นของนักบญุ

ถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชื�อวา่หากเดนิผา่นสะพานแหง่นี� ตอ้งขอพรจาก

นักบญุจอหนแ์หง่เนโปมขุ กรงุปรากในยคุกลาง เคยเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดโิรมนัอนัศักดิ�สทิธิ�รมิฝั�งแมนํ่�าวัลตวา ทา่น



 
 
จะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมที�งดงาม อาท ิโรงละครโอเปรา่, พพิธิภณัฑ,์ หอคอยดนิปืนที�ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดเียี�ยม 

ชมจัตรุัสเมอืงเกา่ Old town square อนัเป็นที�ตั �งของวหิารตนิส ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเครื�องแกว้โบฮเีมยี “โมเซอร”์ ที�มี

ชื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลกและ ชมนาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณ เมื�อตบีอกเวลาจะมหีุน่ออกมาเตน้รําใหนั้กทอ่งเที�ยวไดช้ม 

เป็นโบราณคูบ่า้นคูเ่มอืงของกรงุปราก  อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ   

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

เดนิทางสูเ่มอืงคาโตวตีเซ Kotowice  ประเทศโปแลนด ์เป็นเมอืงสําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืงหนึ�งในประเทศโปแลนด ์

ตั �งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศ มศีลิปะและสถาปัตยกรรมมีความผสมผสานหลายแบบ เนื�องจากเคยเป็นดนิแดนของ

หลากหลายประเทศมากอ่น เชน่ ออสเตรยี รัสเซยี และเยอรมนั  

เย็น รบัประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น  

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั ณ NOVOTEL 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที�หา้ คาโตวเีซ - คราครฟู(โปแลนด)์ – เบอรโ์น(เชค) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืง คราครฟู Krakow เป็นหนึ�งในเมอืงที�ใหญท่ี�สดุเป็นอนัดับสองและเกา่แกท่ี�สดุ ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวง

เก่าของโปแลนดเ์มื�อ 1,000 ปีนานถงึ 600 ปี ก่อนยา้ยไปที�กรุงวอรซ์อวใ์นปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็

ไดร้ับการขึ�นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ�งถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศ

โปแลนด ์นําทา่นชมเหมอืงเกลอืวลิลกิซก์า Wieliczka Royal Salt Mine เหมอืงแหง่นี�ถกูคน้พบใยชว่งศตวรรษที� 13 

มีเรื�องเล่าเป็นตํานานว่า เหมืองเกลือนี�เป็นสนิสอดของเจา้

หญิงฮังกาเรียน ชื�อ Kinga ที�มาเขา้พิธีสมรสกับ Boleslaw 

the Shy เมื�อ 700 ปีก่อน เหมืองเกลือแห่งนี�ไดช้ื�อว่าเป็น

เหมอืงเกา่แกท่ี�สดุในยโุรป คนงานเหมอืงไดแ้กะสลักฝาเกลอื

ที�ตดิผนังในเหมอืงเป็นภาพตา่งๆ กันมทีั �งอนุเสาวรยีแ์ละแทน่

บชูาภาพแกะสลักเหล่านี�อายเุกา่แกนั่บรอ้ยๆปี ความงามของ

ภาพแกะสลักที�เหมอืงเกลอืนี�มคีุณค่าทั �งทางดา้นศลิปะและ

ประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ�นทะเบยีนให ้

เป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม   นําท่านพสิูจน์ความอัศจรรย์

ของเหมอืงเกลือใตด้นิที�ใหญ่ที�สุดในโลก และม ี เกลือโดย

ธรรมชาตมิานานกว่า 20 ลา้นปีที�แลว้ มีการขุดลกึลงไปถงึ 

327 เมตร แบ่งออกเป็นชั �นใตด้นิต่างๆ ถงึ 9 ชั �น ท่านจะไดเ้ห็นความอัศจรรยภ์ายในเหมอืงเกลอืที�มทีั �ง หอ้งโถง โบสถ์

เซน้ตก์งิกา้ เป็นหอ้งขนาดใหญ่ มกีารประดับตกแต่งดว้ยแชนเดอเลยีที�ทําจากเกลอื เป็นผลงานของศลิปินดัง ลโีอนาโด 

ดาวนิช ีทา่นจะไดส้มัผัสกบัปตมิากรรมแกะสลักโดยรอบหอ้งโถงขนาดใหญอ่ยา่งวจิติรตระการตา   

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

เดนิทางสูเ่มอืงเบอรโ์น เป็นเมอืงหลวงของแควน้โมราเวยีใต ้ของสาธารณรัฐเชค ประเทศเล็ก ๆ ในยโุรป แควน้นี�อยูใ่ตส้ดุ

ตดิกบัประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเล็ก ๆ แตใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ แตก่็จดัเป็นเมอืงอตุสาหกรรมขนาดใหญ ่และ

มหีลายสิ�งโดดเดน่ทั �งในแงศ่ลิปวัฒนธรรมและอาหารการกนิ อาท ิไวน ์เบอรโ์น โดดเดน่เรื�องผลติไวน ์คอไวนจ์ากทั�ว

สารทศิมาที�นี�เพื�อชมิไวน ์ที�หาซื�องา่ยมาก เมอืงเบอรโ์นไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เป็นเมอืงหลวงของแควน้

โมราเวยี ตั �งแตปี่ ค.ศ.1641 อาคารในเมอืงเกา่ยา่นคนเดนิเทา้ มเีสน่หใ์นสไตลส์ถาปัตยกรรมเกา่แกด่ั �งเดมิและถอืเป็น

เอกลักษณ์ของเมอืงนี� 

เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั ณ OREA VORONE 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 



 
 
วนัที�หก บราตสิลาวา(สโลวาเกยี) – พารน์ดอรฟ์ -  บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมอืงบราตสิลา Bratislava  นครหลวงแห่ง

สาธารณรัฐสโลวาเกยีหรอืสโลวัค เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของ

ประเทศสโลวัค ที�ตั �งอยูร่มิฝั�งแมนํ่�าดานูบ บรเิวณพรมแดนของสโลวาเกยี

กับออสเตรยีและฮังการ ีเป็นเมอืงที�มคีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม

โดยจะพบเห็นไดม้ากในเขตเมอืงเกา่ นําทา่นขึ�นสูท่ี�ตั �งของปราสาทแห่งกรุ

งบราตสิลาวา ตั �งอยู่บนเนนิเขาคารเ์บเธยีนเหนือลุ่มแม่นํ�าดานูบ เก็บภาพ

สวยจากดา้นนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมหีอคอยสูง 80 เมตรทั �ง 4 

ดา้น ผสมผสานไปดว้ยศลิปะแบบกอธคิ,เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําท่านสู่ Parndorf Outlet (พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท)แห่งแรก เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งใหญ่ของประเทศออสเตรยี ที�มรีา้นคา้

มากกว่า 120รา้น สนิคา้แบรนด์ชื�อดังต่างๆจากทุกมุมโลก ใหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจ อสิระใหท้่านเลือกชอ้ปปิ� งตาม

อัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์Budapest  เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีนครบูดาเปสต ์

เมอืงที�ตั �งอยูส่องฝั�งแมนํ่�าดานูบแยกเป็นเมอืงเกา่และใหม ่อันไดแ้กเ่มอืงบดูาและ เปสต ์อันเป็นที�มาของคําว่าบดูาเปสต ์

นครที�สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัลํ�าคา่ รมิสองฝั�งแมนํ่�าดานูบ  

**พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท Outlet Parndorf จะปิดทกุวนัอาทติย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรอืวนัหยดุประจาํปี

ของชาวพื�นเมอืง อาจมกีารปรบัเปลี�ยนสถานที�ชอ้ปปิ� งอกีคร ั�ง** 

เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั ณ MERCURE BUDA 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที�เจ็ด บดูาเปสต ์-ลอ่งแมน่ํ �าดานบู- เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ชมนครบดูาเปสต ์เจา้ของสมญานามไขม่กุแหง่แมนํ่�าดํานูบ ผา่นชมอาคารรัฐสภาที�สรา้งในสไตลแ์บบกอธคิ โดดเดน่เป็น 

ตระหง่าน แลว้ขา้มสูฝั่�งบดูา เพื�อชมความยิ�งใหญ่อลังการของ “มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น” สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1851 เสร็จ

สมบรูณ์เมื�อปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากวา่ 54 ปีในการกอ่สรา้ง มคีวามสงูถงึ 96 

เมตรถ ือว่าเป็นอาคารที�มคีวามสงูที�สดุในบดูาเปสต ์ชม “ฮโีรส่แควร”์ ซึ�ง

เป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พรอ้มชม “อนุสาวรยีแ์ห่งสหสัวรรษ” ที�

สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิฉลองการกอ่ตั �งอาณาจักรฮังการคีรบรอบ 1,000 ปี ผ่าน

ชม “สะพานเชน” หรอืสะพานโซ”่ สัญลักษณ์ของกรุงบดูาเปสต ์นําท่าน

ขึ�นสู ่“คาสเซิ�ลฮลิล”์ ชม “ป้อมฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน” ที�สรา้งขึ�นเพื�อ

ระลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติเพื�อปกป้องบา้นเมอืง

ในชว่งที�ถูกมองโกลรุก รานในปีค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรยีข์องพระ

เจา้สตเีฟ่น” ปฐมกษัตรยิข์องชาวแมกยารท์รงมา้เด่นเป็นสง่าอยู่หนา้ป้อม

ปราการ และใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ  

นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการลอ่งเรอืดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ เรยีงรายสองฝั�ง

แมนํ่�า มนตเ์สน่หท์ี�ไมเ่สื�อมคลาย และรับการยกยอ่งว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิ บนสายนํ�าแห่งหนึ�งของโลก ไดเ้วลาอันสมควร

ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา นครหลวงแห่งดนตร ีเมอืงหลวงอันเกา่แกท่ี�มอีายกุวา่ 1,000 ปี ศูนยก์ลางอํานาจของจักรวรรดิ

ออสโตร-ฮงักาเรยีน 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

เดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึ�งในเมอืงที�มคีวามโรแมนตกิมากที�สดุเมอืงหนึ�งของยโุรป 

สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะตา่งๆ ที�สะทอ้นถงึวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรอ์นัรุง่เรอืงในอดตีกระจายอยูท่ั�วเมอืง เวยีนนา 



 
 
ยงัเป็นเมอืงใหญท่ี�สดุในประเทศออสเตรยี 

มี

แมนํ่�าสายสําคญัของยโุรปคอืแมนํ่�าดานูบไหลผา่น เวยีนนาจงึเป็นทั �งศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ 

และมคีวามสําคญัในระดับนานาชาต ิโดยเป็นสถานที�ตั �งของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตหิลายแหง่ อาทเิชน่ 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) และยงัเป็นที�ตั �งของสํานักงานสหประชาชาตทิี�สามของโลกอกีดว้ย   

เย็น รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง   

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั ณ AT EVENT PYRAMIDE 4* HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที�แปด เวยีนนา -พระราชวงัเชงิบรนุน ์-คนเดนิคารท์เนอรส์ตรที -อสิตนับล ู

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเขา้ชมความงามของพระราชวงัเชงิบรุนน ์พระราชวังอัน

ยิ�งใหญ่ที�ถูกสรา้งขึ�นใหม้คีวามงดงามไมแ่พ ้ พระราชวังแวรซ์ายส ์เขา้

ชมภายในกวา่ 20 หอ้งที�จัดแสดงไวอ้ยา่งน่าชม ผา่นหอ้งทรงงาน หอ้ง

บรรทม หอ้งแกลลอรี� หอ้งรับรอง (Great Hall) สิ�งที�แสดงใหเ้ห็นถงึ

ความยิ�งใหญ่แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ หลังจากนั�นนําท่านเขา้สูร่งิสตรา

เซ ่ถนนสายวงแหวนที�รายลอ้มไปดว้ยสถานที�สําคัญ อาท ิโรงละคร

โอเปร่าที�เก่าแก่ และยังมกีารจัดแสดงคอนเสริต์และโอเปร่าตลอดปี 

พระราชวังฮอฟบรูกอ์ันยิ�ง ใหญ่ ซึ�งในปัจจุบันเป็นที�ทําการสําคัญของ

รัฐ ใกลก้ันเป็นโรงเรียนสอนขี�มา้แบบสเปน แลว้ผ่านไปชมอาคาร

รัฐสภา ซติี�ฮอลล ์กอ่นจะขา้มแมนํ่�าดานูบสูเ่ขตเมอืงใหม ่อันเป็นที�ตั �ง

ขององคก์ารสหประชาชาตแิหง่ที�สองของยโุรป ใหท้า่นไดช้มสายแมนํ่�าดานูบใหมแ่ละเกา่ ที�มคีวามสําคัญตอ่หลายประเทศ

ในยโุรป 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําท่านสู่ย่านชอ้ปปิ� งถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตรีท เป็นถนนคนเดินและชอ้ปปิ� งสายสําคัญแห่งกรุงเวียนนา มี

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ตา่งๆ เรยีงรายตลอดสองขา้งถนน ที�จะตอ้งถกูใจขาชอ้ปเพราะมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย อาท ิเสื�อผา้

แบรนดเ์นมยอดนยิม สนิคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬกิา ROLEX , LOUIS VUITTON และอกีมากมาย อกีทั �งเครื�องแกว้ครสิตัล

เจยีระไน ของสะสมหรอืของที�ระลกึตา่งๆ ที�มนัีกทอ่งเที�ยวนยิมในการนั�งจบิกาแฟตน้ตํารับแท ้และซคัเกอรเ์คก้ที�มชี ื�อเสยีง

ของเวยีนนา อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�ง จากนั�นไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นสูส่นามบนิเวยีนนา  

 

19.00 น. เหริฟ้ากลบัสูอ่สิตนับลูโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิที� TK1888 



 
 
23.20 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับล ูประเทศตรุก ีใหท้า่นแวะพกัและเปลี�ยนเครื�อง 

วนัที�เกา้ อสิตนับล ู- กรงุเทพฯ 
 

01.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ...โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิที� TK68 

14.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************** 

อตัราคา่บรกิาร//กาํหนดการเดนิทาง  
 

27 ต.ค -4 พ.ย // 17-25 พ.ย // 9-17 ธ.ค // 11-19 ธ.ค 2561 
 

อตัราคา่บรกิาร  ราคา / บาท  

ราคาผูใ้หญพ่ักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,999 

เด็กอาย ุ7-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 59,999 

เด็กอาย ุ2-6 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 59,999 

พักเดี�ยวเพิ�มทา่นละ 10,900 

ราคาทัวรไ์มร่วมตั�วเครื�องบนิผูใ้หญ ่( ผูใ้หญ ่) – Join Land   45,999 

ชั �นธรุกจิเพิ�มเงนิจากราคาทัวร ์เริ�มตน้ที�ทา่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมื�อที�นั�ง confirm เทา่นั�น) 

95,000 

 
หมายเหตุ : ราคานี�เป็นราคาพเิศษสําหรบัผูเ้ดนิทาง 25 ทา่นขึ�นไป ไมม่รีาคาเด็ก กรณีผูเ้ดนิทางไมค่รบตาม
จํานวน บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 4,900 บาท   

*******ต ั�วเป็นต ั�วโปรโมช ั�นไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 
อตัรานี�รวม  

 ต ั�วเครื�องบนิ ไป – กลับ (ชั �น ECONOMY) สายการบนิTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบนิทกุแหง่  
 คา่ที�พักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดนิทางตามที�ระบ ุ
 คา่ธรรมเนยีมเชงเกน้วซีา่กรุ๊ป 
 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการทัวร ์ 
 คา่พาหนะในระหวา่งนําเที�ยวทั �งหมดตามที�ระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถขบัเกนิ 12 ชั�วโมง/วัน) 
 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบ ุในรายการทัวร ์ 
 หัวหนา้ทัวรท์ี�มปีระสบการณ์และชํานาญเสน้ทางบรกิารอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถตา่งประเทศและหัวหนา้ทัวร ์
 ค่าประกันการเดนิทางของบรษัิทไทยววิัฒน์ประกนัภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุม้ครองการสญูเสยี

ชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุสําหรับผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 18 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท และคา่
รักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท – หากมคีวามประสงคจ์ะเพิ�มความคุม้ครองในกรณี
สมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเที�ยวบนิกรณุาสอบถามทางบรษิทัฯ 

อตัรานี�ไมร่วม   
 คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษี 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยโูร/ใบ/ครั �ง 
 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางเดนิทางไป-กลับเพื�อยื�นวซีา่สถานทตูแตล่ะแหง่ 
 คา่แปลเอกสารตามที�สถานฑตูแจ ้

 



 
 

เงอืนไขการจองทวัร ์

 

จองทวัรแ์ละชําระเงนิ  

กรณุาจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึ�งทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที�จอง ซึ�งเงนิ

มดัจําดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง หาก

ทา่นไมช่ําระเงนิสว่นที�เหลอืตามวันที�กําหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงื�อนไข  

การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั�งหมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทา่นละ 15,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทา่นละ 30,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดาํเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั�งหมด 

-หากท่านยกเลกิการเดนิทางอันเนื�องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ�งในคณะของท่านไมไ่ดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิซีา่

ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตูซึ�งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทั �งหมด 

ใหถ้ือเป็นการยกเลกิตามเงื�อนไขของวันเวลาที�ยกเลกิดังกล่าวขา้งตน้ในกรณีที�ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้ับการ

พจิารณาอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้า่นยื�นขอวซีา่แบบเดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเร็วกวา่การยื�นขอ

วซีา่แบบกรุป๊และอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 

     -หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซีา่เขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันกําหนดการออกตั�วกับทางสายการบนิ และ    

ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืเงนิคา่มดัจําทั �งหมด 

-บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบล่วงหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั �งไม่สามารถรับผดิชอบจาก

กรณีที�เกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยดังนี� การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 

อุบัตเิหตุ ฯลฯ โดยสทิธปิระโยชน์ของท่านจะไดร้ับจากการซื�อประกันเพิ�มเตมิแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD 

PLAN ของ บ.ไทยววิัฒนป์ระกันภัยที�ระบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นั�นทั �งนี�จะคํานงึถงึผลประโยชน์และจะ

รักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด และทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นื

เงนิคา่ทัวรท์ี�ทา่นชําระมาแลว้ 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ั�วเครื�องบนิเอง (Join Land ) 

ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรื�องตั�วเครื�องบนิเองและมาเที�ยวรว่มกบัคณะ (Join Land) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเที�ยวบนิของคณะใหญเ่กดิความ

ลา่ชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 



 
 
 

ต ั�วเครื�องบนิ  

-ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางกลับ  

-การจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิท ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

-กรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท ฯ ไดดํ้าเนนิการออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี  

- สําหรบัที�น ั�ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ ี�จะน ั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สาย

การบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ี�มรีา่งการแข็งแรง สามารถสื�อสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอื

ผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีที�เครื�องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิ หรอืมปีัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้

(นํ �าหนกัของประตูประมาณ 20 กโิลกรมั) และไมใ่ช่ผูท้ ี�มปีัญหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้ี�น ั�ง Long 

Leg ขึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่น ั�น และมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิตามที�สาย

การบนิเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ  

-ในกรณีหากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที�กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครั �ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมนํ �ามนัเชื�อเพลงิของสายการบนิ  

คดิตามอตัราที�ทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที� 10 ก.ค 2561 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิในภายหลัง ถอื

เป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันที�ออกตั�ว 

โรงแรมและหอ้งพกั  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 

Room) ขึ�นอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ�งมักมคีวามแตกต่างกัน ซึ�ง

อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามที�ตอ้งการโรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มี

อณุหภมูตํิ�า เครื�องปรับอากาศที�มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั�น  ในกรณีที�มกีารจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็น

ผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยน หรือยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัด และไม่มอี่าง

อาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน

ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ�มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่าย

เพิ�มเตมิได ้

สถานที�เขา้ชม  

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั �งปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที�สถานที�เขา้ชมนั�น ๆ ปิดทํา

การ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที�คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน

ระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที�ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที�นั �น ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพื�อให ้

ท่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานที�ดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื�องจากไดช้ําระ Reservation Fee ไปแลว้  

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกกระเป๋า  



 
 
-คา่ทวัรไ์มไ่ดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม หากทา่นมปีระสงคต์อ้งการใชบ้รกิารคา่สามารถแจง้หัวหนา้

ทัวรแ์ละชําระคา่บรกิารใหก้บัโรงแรมใบละ2 ยโูร / ใบ / คร ั�ง 

-สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

-สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว) 

*ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในนํ�าหนักสว่นที�

เกนิ 

*บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในความรบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร ซึ�งความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมข์อง บ. ไทยววิฒันป์ระกนัภยั* 

อื�นๆเพิ�มเตมิ  

-หากกรณีในครอบครัวของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 
-ในกรณีที�ท่านจะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนํ �าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิ�ท ี�จะไม่
รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะปกตนิกัท่องเที�ยวจะใช้

หนงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ั�น 
 
โปรดทราบ !  

 

**เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 

ขอ้มลูในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เงื�อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื�นวซีา่ ดังนั�นควรเตรยีมเอกสารตามที�สถานทูตแจง้

เงื�อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําใหไ้มส่ามารถยื�นวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมตัวิี

ซา่ ทางบรษัิทสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

2. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั �งสิ�น ทั �งนี�บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านั�น อัตราค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากท่าน

โดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื�นวซีา่ และมสีทิธิ�ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

 

 

เอกสารขอวซีา่ 

**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นจะตอ้งมาแสดงตวัที�สถานทตูดว้ยตนเองตามวนันดัหมายเพื�อสแกนลายนิ�วมอื** 



 
 

วซีา่ใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 15 วนัทําการ ในกรณีที�สถานทตูกําหนดวนันดัหมายยื�นวซีา่กรุป๊  

หากทา่นใดไมส่ามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิทา่นละ 500 บาท  

และ สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ื�นเอกสารเขา้ไปแลว้  

**เอกสารในการขอวซีา่  กรณุาจดัสง่ภายใน 20 วนักอ่นวนัเดนิทาง** 

เอกสารสว่นตวั 

 หนังสอืเดนิทางมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนหากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย
เพื�อประกอบการพจิารณาวซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด กวา้ง 3.5 x สงู 4 ซ.ม. จํานวน 2 รปู และฉากหลงัตอ้งเป็นสี
ขาวเทา่น ั�น   สว่นของใบหนา้จากศรษีะถงึคางตอ้งยาว 3.5 ซ.ม.อายกุารใช้

งานไมเ่กนิ 6  เดอืน (ไมส่วมแวน่ตาทกุชนดิ) 
 สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจําตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ี�สามารถ

ตดิตอ่ได ้(เบอรม์อืถอื) 
 สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
 ใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้ม)ี 

 สําเนาบตัรขา้ราชการ/ สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ (ในกรณีที�ปลดเกษียณแลว้)/ สําเนาบตัรนักศกึษา  
 

หลกัฐานการทาํงาน  

 กรณีเป็นพนกังานบรษิทั หนังสอืรับรองการทํางานของบรษัิทที�ทํางานอยูอ่ายไุมเ่กนิ 30วัน (ฉบับจรงิภาษาอังกฤษ) 
จะตอ้งระบ ุระบวุันเริ�มเขา้งาน / อัตราเงนิเดอืน / ตําแหน่งงาน / พรอ้มระบชุว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทางท่องเที�ยว 

หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั�น)จดหมายรบัรองการทํางานให้

ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
 กรณีที�เป็นเจา้ของกจิการ เตรยีมสําเนาทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนังสอืรับการจดทะเบยีนการคา้ทุก

หนา้ พรอ้มหนา้วัตถปุระสงค ์คัดสําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนับตั �งแตว่ันที�กรุ๊ปออกเดนิทาง 
 กรณีที�เป็นเจา้ของกจิการ แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้ ใหทํ้าหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที�

ประกอบการและที�ตั �งรวมถงึระยะเวลาในการเปิดกจิการ  
 ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรับรองจากตน้สังกัด อายุไม่เกนิ 30 วัน โดยจะตอ้งระบุตําแหน่ง-วันเริ�มงาน-เงนิเดือน 

(ฉบบัจรงิภาษาองักฤษเทา่นั�น)ระบวุันเริ�มเขา้งาน / อตัราเงนิเดอืน / ตําแหน่งงาน / พรอ้มระบชุว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อ

เดนิทางท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั�น)จดหมาย

รบัรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
 นกัเรยีน / นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาจากสถาบัน อายไุมเ่กนิ 30(ฉบับจรงิภาษาอังกฤษ)เท่านั�น ระบุ

ชื�อ, ระดับการศกึษา, ชื�อสถาบันการศกึษาใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและ
ประเทศ) 

 

หลกัฐานการเงนิ 

 สําเนาถา่ยสมดุเงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีงนิฝากแบบ ออมทรัพย ์หรอืบญัชฝีากประจําเทา่นั�น  กรณุาปรับ
ยอดสมดุเงนิฝากใหเ้ป็นเดอืนปัจจบุนันับตั �งแตเ่ดอืนที�มกีารเรยีกเก็บเอกสาร อพัเดทกอ่นยื�นวซีา่ 7วัน นัดจากวันนัดยื�นวี
ซา่ บัญชจีะตอ้งม ี100,000 บาทขึ�นไปเท่านั�น พรอ้มแนบสําเนาหนา้บัญชหีนา้แรกที�มชี ื�อเจา้ของบัญช ี(หากมกีารต่อ
เล่ม กรุณาสําเนาหนา้  แรกที�มชี ื�อเจา้ของบัญชขีองเล่มแต่ละเล่มที�ต่อพรอ้มกับตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจุบัน)  ใน
วันที�ยื�นวซีา่ตอ้งนํา BANK BOOK เลม่จรงิไปดว้ย 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาสมดุเงนิฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทกุกรณี** 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอก่อนยื�นวีซ่า 7วัน นับจากวันนัดยื�นวีซ่า (ฉบับจรงิเป็น
ภาษาองักฤษ) ใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
 หากมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูอ้ ื�น จะตอ้งไปทํา BANK  GUARANTEE  ที�ธนาคาร โดยตอ้งใสช่ื�อนามสกลุตาม
หนา้พาสปอรต์ของผูร้บัรองและผูถ้กูรบัรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย 



 
 
 กรณีที�มบีรษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทั �งหมด ทางบรษัิทท่านตอ้งออก
จดหมายอกีฉบบัเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบชุื�อผูเ้ดนิทาง วันเดนิทาง
ไปกลับ พรอ้มระบเุหตผุลที�จัดการเดนิทางครั �งนี�ในจดหมายดว้ย (ฉบบัจรงิเป็นภาษาองักฤษ) 
 

กรณีที�ผูเ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี 

 สําเนาสตูบิตัร (ในกรณีที�อายยุงัไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัย (ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ) พรอ้มสําเนาบตัรนักศกึษา 
 เด็กอายุตํ�าว่า 20 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ�ง จะตอ้งทําหนังสอื

ยนิยอมอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอโดยที�บดิา-มารดาจะตอ้งไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ�งได ้ณ ที�ว่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขตลงลายมอืชื�อและประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 
 
 *** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็
ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง 

 ***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ***    กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ***   เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 ** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยื�นวซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ 
แตห่ากกรณีทา่นที�ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นกําหนดวนัยื�นวซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงได ้
ทันทา่นนั�นจะตอ้งมายื�นเดี�ยวและแสดงตัวที�สถานทตูตามกําหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยงั
ประเทศตามที�ระบเุทา่นั�นการปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการ
ยื�นขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่น
หลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะ
คํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  

 

กรุณากรอกขอความในเอกสาร
ดานลางนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***กรณุากรอกรายละเอยีดตอ่ไปนี�ใหค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง*** 
 

ชื�อ - นามสกลุ (กรอกขอ้ความเป็นภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) 
 



 
 
ชื�อ(MR./MRS./MISS) …………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
นามสกลุ...................................................................................................................................... 
 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ.....................จังหวดั..............................ประเทศ.......................สญัชาต.ิ..................... 
 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง...........................วนัที�ออก........................วนัหมดอาย.ุ................................. 
สถานภาพ [  ] โสด[  ] แตง่งาน [  ] หยา่[  ] หมา้ย 

[  ] ไมจ่ดทะเบยีน [  ] จดทะเบยีน  
 
ชื�อคูส่มรส................................................................................................................................... 
 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (กรอกขอ้ความเป็นภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพทบ์า้น......................................มอืถอื......................................... 
 
ที�อยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / กรอกขอ้ความเป็นภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพทบ์า้น...................................มอืถอื.............................................. 
 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
................................................................................................................................................ 
ตําแหน่งงาน............................................................................................................................... 
ที�อยูส่ถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์.......................................... 
***กรณุากรอกขอ้มลูตอ่ไปนี�*** 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้เขตประเทศเชงเกน้ (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมาหรอืไม ่

[  ] ไมเ่คย  [  ] เคย  
เมื�อวนัที� 1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......,  
3 ....../....../...... - ....../....../...... 
(กรอก วนั/เดอืน/ปี ตามวนัที�ออก / หมดอายวุซีา่ โดยเรยีงจากปีลา่สดุยอ้นหลังไป 3 ปี เชน่ 01/01/13 - 01/03/13)  

บคุคลที�เดนิทางไปดว้ย (กรอกขอ้ความเป็นภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. ชื�อ-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ.์...................... 
2. ชื�อ-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ…์…………………. 

หมายเหต:ุ 
1. กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ  
2. ในกรณีที�เอกสารสง่ถงึบรษัิทฯ แลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทฯ อาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ อาจทําให ้

ทา่นเกดิความไมส่ะดวกในภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ที�นี� (โปรดทําตาม
ระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 


