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GRAND EAST EUROPE 
ออสเตรยี ฮังการ ีสโลวัก เชก เยอรมน ี

      10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิ EVA Air (BR)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน ท่านละ พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 

30 มนีาคม - 8 เมษายน 66 88,900.- 13,900.- 

10-19 เมษายน 66 93,900.- 13,900.- 

4-13 พฤษภาคม 2566 85,900.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 18 ยูโร/ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย 30 ยูโร/ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ 
– ล่องเรือแม่นา้ดานูบ 

✈   PARK INN BY RADISSON 
BUDAPEST 

3 บูดาเปสต์ –โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – OUTLET – 
บราติสลาวา่ – เบอร์โน 

 X  COURTYARD BRNO 

4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – เมืองเก่า
ปราก 

   NH PRAGUE CITY 

5 ปราก – คาร์โลวี วาร ี– เชสก้ี ครุมลอฟ – เชสก้ี บดูาโจวิค    CLARION CONGRESS 

6 
เชสก้ี บูดาโจวิค – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซน่  X  BEST WESTERN PLUS HOTEL 

FUSSEN 

7 ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –  อินส์บรูก    ALP HOTEL 

8 
อินส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลสบ์วรก์    BEST WESTERN PLUS AMADIA 

ART 

9 ซาลส์บวรก์ – เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ – สนามบิน   ✈  

10 กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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วันแรก กรุงเทพฯ 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.

วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว T พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือ

แม่น้าดานูบ 

02.20น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบิน อี.วี.เอ. แอร์ไลน์ (EVA Airline) เท่ียวบินท่ี BR 061 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 

ช่ัวโมง) หลังจากน้ันผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวง

ของประเทศออสเตรีย จากน้ันน าท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ 

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาต้ังแต่กลางคริสต์ศตวรรษ

ท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างข้ึนใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1 ,441 

ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744 – 1749 เพ่ือใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง

และพลับพลาท่ีประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์

ซายของฝร่ังเศส 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 น าท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการ ี(Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชน

หลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แม่น้าดานูบ”  ชมเมืองท่ีได้ช่ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น้าดานูบ น า

ท่านล่องเรอืแม่น้าดานูบอันเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมของฮังการีในช่วง 

600-800 ปีมาแล้วท่ีต้ังเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร
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รัฐสภาซึ่งงดงามเป็นท่ีร่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 

365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะได้ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแม่น้าดานูบ โดย

นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจาก

ประเทศอังกฤษเช่นกัน  

(การล่องเรือข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้าในแม่น้าอาจกลายเป็นน้าแข็ง 

จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน

จ านวน 10 ยูโรต่อท่าน) 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูพเิศษ ซุปกุลาซ) 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรอืเทียบเท่า 

วันที่สาม บูดาเปสต์ –โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – OUTLET – บราติสลาว่า – 

เบอรโ์น 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้าน

นอกของอาคารพระราชวังโบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) 

ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์

แมทเธียส  ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ี

งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตัวโบสถ์สร้างแบบสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงาม

อันเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 พระบรม

รูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามแห่งศตวรรษท่ี 11 ต้ังอยู่ทางด้านหน้า ป้อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น้าดานูบ

ได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนต้ังแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  ให้เวลาท่านอิสระเพ่ือช้อปป้ิงสินค้า

แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น POLO, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE, 

,ARMANI, FURLA  , GUESS, LACOSTE, COACH, DIESEL , UGG,G STAR RAW, SUPERDRY , 

CONVERSE , ADIDAS ,VERCACE , VANS , PRADA , MICHALE KORS , LONGCHAMP ,GUCCI  

และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 
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 จากน้ันน าเดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

สโลวัค (Slovak) ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และ

ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นท่ีต้ังของรัฐสภา

แห่งสโลวัก น าท่านถ่ายรูปด้านนอกคู่กับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึ่งเป็น

อาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าต้ังอยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม

ของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งน้ี จากน้ันน าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าท่ีสวยงามของกรุงบรา

ติสลาว่า จากน้ันเดินทางสู่เมืองเบอรโ์น (Brno) เมืองใหญ่อันดับสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั COURTYARD BRNO หรอืเทียบเท่า 

วันที่สี ่ เบอรโ์น – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ – เมืองเก่าปราก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยู่บนเนินเขาต้ังแต่สมัย

คริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งเป็นธรรมเนียบของ

ประธานาธิบดีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1819 จนถึงปัจจุบัน ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส (St.Vitus Cathedral) 

อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระ

ศพของกษัตริย์ท่ีส าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมก

ซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชม

พระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ซึ่งใช้เป็นท่ีประทับ

ของเจ้าชายโบฮีเมียนท้ังหลาย น าท่านเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมี

ร้านขายของท่ีระลึกวางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน้ันน าท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles 

Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้าวัลตาวา สไตล์โกธิคท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 

สมัยพระเจ้าชาร์ลท่ี 4  ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญท่ีต้ังอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั NH PRAGUE CITY หรอืเทียบเท่า 

วันที่หา้ ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิช 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วาร ี(Karlovy vary) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปา ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

สาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกว่าเป็นศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดินชมเมือง

คาร์โลวี วารี ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมของผู้คนท่ัวโลกท่ีจะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเช่ือท่ีมี

มาแต่สมัยโบราณ เชิญท่านทดลองด่ืมน้าแร่ ซึ่งต้องด่ืมกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลน

ท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน้า 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เปด็โบฮเีมยีน) 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น

เพชรน้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.

1992 (World Heritage)  เมืองน้ีต้ังอยู่ริมสองฝ่ังของแม่น้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมี

อาคารเก่าแก่ต้ังแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และข้ึนทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ี

ส าคัญแห่งหน่ึงของโลก จากน้ันน าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก 

ซึ่งสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก

ปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณ

คุ้งน้า ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากน้ันน า

ท่านเดินทางไปยังเมือง เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovice) 

 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั CLARION CONGRESS หรอืเทียบเท่า 
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วันที่หก เชสกี้ บูดาโจวิช – มิวนิค – จัตุรสัมาเรยีนพลาสท์ – ฟสุเซ่น 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐ

บาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็น

หน่ึงในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระ

ปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอก

เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์  

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 น าท่านเดินทางเข้าชม จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ

ประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเป็นท่ีต้ังของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสร้างข้ึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี 

มีหอระฆังสูง 85 เมตร จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเก่ามาต้ังแต่

คร้ังจักรวรรดิโรมัน เป็นท่ีต้ังปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมี

ความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองใน

อดีตต้ังแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ 

เย็น รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที่พกั นําท่านเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN PLUS HOTEL FUSSEN หรอืเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด ฟสุเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –  อินส์บรูก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดน

ของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางข้ึนปราสาทเพ่ือเข้าชมความสวยงามของ

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย 

ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคท่ี 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ท่ี

ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงท่ี

ทรงโปรดปรานย่ิง 

*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้า

งานท่านละ 13    ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(ขาหมูเยอรมัน) 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูก (Innsburck) เมืองในแควน้ ทิโรล แห่งลุ่มแม่น้าอินน์ท่ีมีอายุ

กว่า 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนน สายโรมัน Via Cuaudla Augusta ต้ังอยู่ใจ 

กลางเทือกเขาแอลป ์เขาสู่ ถนนมาเรยีเทเรซ่าถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูกตรงกลางถนนเป็น

ท่ีต้ังของเสาอันนาซอยแล(เสานกั บุญแอนน์) ซึ่งต้ังข้ึนเพ่ือร าลึกถึงการ ถอนกองก าลังทหารบาวา

เรีย ออกไปจากเมือง ชม  ย่านเมืองเก่า ท่ียังคงสภาพและ บรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี

ชม สัญ ลักษณ์ของเมือง หลังคาทองคํา (Golden Roof) ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมัย จกัรพรร

ดิแม๊กซมิิเล่ียนท่ี1 หลังคามุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทองค า 

 

ค่า  รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที่พกั นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ALP HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันที่แปด อินส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวรก์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยท่ีมีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองท่ี

ต้ังอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีท่ีมีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า
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เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบท่ี

สวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลก

ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวังค์

แห่งความฝัน 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (เมนูพเิศษ ปลาเทรา้ท์จากทะเลสาบ

ฮัลสตัทย่าง) **ถ้าในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ได้  ทางบริษัทขอเปล่ียนเป็นปลาชนิดอ่ืนจาก

ทะเลสาบฮัลสตัทแทน** 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บวรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองท่ีเป็นบ้านเกิดของนัก

ดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก โดยงเมืองซาลส์บวร์กมีความหมายว่า 

“ปราสาทเกลือ” เย่ียมชมเขตเมืองเก่าศิลปะบาโรกท่ีต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์ก

เคยเป็นท่ีประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ี

ส าคัญย่ิงของบรรดาประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน  น าท่านชมสวนมิราเบลล์ (Mirabel Garden) ซึ่ง

เป็นฉากหน่ึงในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ท่ีโด่ง

ดังไปท่ัวโลก 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN PLUS AMADIA ART หรอืเทียบเท่า 

วันที่เก้า ซาลส์บวรก์ – เวยีนนา – ถนนคารน์ท์เนอร ์– สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ชมถนน

สายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรง

ละครโอเปร่า ท่ีสร้างข้ึนในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่าง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปิดใหม่อีกคร้ังในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg 

Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 

13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หมูทอดสไตล์เวยีนนา) 
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 จากน้ันเชิญช้อปป้ิงสินค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสก้ี หรือสินค้านานาชนิด อาทิเ ช่น Louis 

Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเส้ือแฟช่ันวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และ

สินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคารน์ท์เนอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุง

เวียนนา 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี 

(Duty Free) ภายในสนามบิน 

18.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเท่ียวบินท่ี BR 062 

วันที่สิบ กรุงเทพฯ 

10.00 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

GRAND EAST EUROPE ออสเตรยี ฮังการ ีสโลวัก เชก เยอรมน ี

10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR)  

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดีย่ว 

30 มนีาคม - 8 เมษายน  66 88,900.- 13,900.- 

10-19 เมษายน 2566 93,900.- 13,900.- 

4-13 พฤษภาคม 2566 85,900.- 13,900.- 
 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 18 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทย 30 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 



GQ3VIE-BR005 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมดัจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

***ในกรณทีี่ต้องการให้บรษัิทย่ืนวซี่าให้ ค่าวซี่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
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 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอีายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวีิตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

9.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน (ท่านละ 18 ยูโร) 

3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ท่านละ 30 ยูโร) 

4. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าไโรงแรม (เพ่ือป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัว

ท่านเอง) 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบิน, ค่า

รักษาพยาบาล และ ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่าง

การเดินทาง เป็นต้น 

6. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

7. ค่าวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเชกรวมค่าบรกิารย่ืนวีซ่า (ประมาณ 6,000 บาท) 

8. ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซ่ีาหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน็ 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นวซ่ีา 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
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ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

 กรณยีกเลิกการเดินทาง  

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพ่ือเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือท า

เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
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 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนน้ัน เน่ืองจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีน่ังบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจอง

 ท่ีพัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิด ข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (เชก) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวซ่ีาประมาณ 7 วันทําการ 

ยื่นวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ยื่นวซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน็ตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวซ่ีาเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวซ่ีามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ที่ทัวรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวซ่ีาในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวซ่ีา

ของท่านในครั้งนี*้* 

 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวซ่ีาในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  
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**ในกรณทีี่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวี

ซ่าจะมเีง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถ

ย่ืนขอวซี่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย** 

***ในกรณีเด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี  หากรูปในหน้าแรกของ

พาสปอร์ตไม่ตรงกับในปัจจุบัน รบกวนทําพาสปอร์ตใหม่ ทาง

สถานทูตจะไม่รับย่ืน หากเล่มไม่ได้รับการอัปเดทรูปให้เป็น

ปัจจุบนั*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ       (พ้ืน

หลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก และรูปจะต้องไม่

ซ้ากับวีซ่าเก่าท่ีเคยมี) 

3 หลักฐานการเงิน ช่ือ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

3.1 กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครที่มอีายุ16 ปีขึ้นไปออกค่าใช้จ่ายเองได้)  

3.1.1 Bank Statement ออมทรัพย์ของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน ท่ีออกโดย

ธนาคาร (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่

เกิน 7 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า 

3.2 กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ท่ี

มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่าน้ัน ในกรณีของลูกค้าท่ีย่ืนเกษียณอายุ หากใหบุ้ตรออกค่าใช้จ่าย

ให้ จะต้องเป็นบุตรท่ีเดินทางด้วยเท่าน้ัน) 

3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดง

ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

3.2.2 Bank Statement ท่ีออกโดยธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย ปรับยอดเงินใน

บัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันย่ืนวีซ่า 

3.3.3 Bank Guarantee ท่ีออกโดยธนาคาร ของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับท่ีไปขอ 

Bank Statement จากธนาคาร 

**ผู้เดินทางที่มอีายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องมบัีญชอีอมทรพัย์ส่วนตัวและขอ Bank Statement มา

ด้วยทุกท่าน ไม่วา่จะออกค่าใช้จ่ายเองหรอืมผีู้ออกค่าใช้จ่ายใหก็้ตาม  

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชฝีากประจํา บัญชกีระแสรายวัน 
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บัญชสีหกรณ์ออมทรพัย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน  

ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรพัย์ต่างๆ 

4 หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี 

โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน, วันลางาน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน)หนังสือจะต้องมีท่ีอยู่บริษัท เบอร์

โทรศัพท์ติดต่อ และจะต้องมลีายเซ็นกับตราประทับบรษัิท  (หนังสือรับรองท่ีปร๊ินท์จากออนไลน์ จะไม่

เข้าลักษณะเอกสารท่ีถูกต้อง)  

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

5เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 

6. กรณเีด็กอายุไมถ่ึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนา
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บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

- กรณเีด็กอายุตา่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ังสองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่าน้ัน) 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมูลยื่นวซี่าเชงเกนประเทศเชก 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวซ่ีามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ที่ทัวรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวซ่ีาในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวซ่ีา

ของท่านในครั้งนี*้* 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
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2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  

6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………………………………..… 

7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/

ดูแลผู้เยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเส้ือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 

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

13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถาบัน

ศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………… 



GQ3VIE-BR005 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีท างาน................................................................. 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)................................................ 

**กรณลีูกค้าเคยมวีซี่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวซีา่เชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุช่ือ.................................................   

ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนมุัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สี่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนีบ้รษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


