
 

 

EUROPE CHRISTMAS MARKET FESTIVAL 10 DAYS 
AUSTRIA – SWITZERLAND - GERMANY 

วนัที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรีย) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 

สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาร และการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ

โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั) การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะ
เป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
 
 
 
 

 



 

 

วนัที่ 2 เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ริงสตราเซ่ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่  เสาร์ 
01.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบนิไทยเที่ยวบนิที่  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นําทา่นเท่ียวชมเมือง ได้รับการกลา่วขานวา่เป็นเมืองโรแมนติกท่ีสดุเมืองหนึง่ของยโุรป
ตะวนัออก เดินทางสูเ่ชิงบรุนน์ นําคณะเข้าชมความงามของพระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ ท่ีถกู
สร้างขึน้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายใน Imperial Tour 22 
ห้องท่ีจัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง 
(Great Hall) สิง่ท่ีแสดงให้เห็นถงึความย่ิงใหญ่แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก จากนัน้เดินทางสู ่
“ริงสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานท่ีสําคญัอาทิ โรง
ละครโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุอีกแห่งของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ เปิดในปี 
1869 บนัทกึภาพสวยของจตัรัุสมาเรีย เทเรซา ท่ีมีรูปปัน้ของจกัรพรรดินีท่ีโดง่ดงั ขนาบ
ไปด้วยอาคาร 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา ด้านตรงข้ามเป็นพระราชวงัฮอฟบวร์ค อดีตพระราชวงัหลวงตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 
ปัจจุบนัเป็นท่ีพํานกัและทําเนียบของประธานาธิบดี จากนัน้ผา่นชมสถานท่ีสําคญั อาทิ  
ซิตีฮ้อลล์, รัฐสภา, ผ่านปราเตอร์ (Prater) สวนสนุกท่ีถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของท่ีน่ี 
แล้วข้ามแม่นํา้ดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นท่ีตัง้ของสํานักงานสหประชาชาติแห่งท่ี
สองของยุโรป ให้ท่านได้ชมสายแม่นํา้ดานูบใหม่และเก่า ท่ีมีความ สําคญัต่อหลาย
ประเทศในยโุรป 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย นําท่านสู่สวนสาธารณะชตัทปาร์ค ท่ีมีรูปปัน้ของโยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบท

ประพนัธ์เพลง เดอะ บล ูดานบู แล้วเดินเข้าสูเ่ขตโอลด์ทาวน์ ท่ีตัง้ของมหาวิหารเซนต์
สตีเฟน (St. Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีเก่าแก่ จดุตดัของถนนคาร์ท
เนอร์ Karntnerstrasse และถนน Graben แหลง่ช้อปปิง้สดุหรูหราในกรุงเวียนนา สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร,  คาเฟ่ และร้านขายสินค้าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย  
ท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวนิยมในการนัง่จิบกาแฟต้นตํารับแท้ และซคัเกอร์เค้กท่ีมีช่ือเสยีง   

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั PARKHOTEL SCHOENBRUNN หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกัน 
www.austria-trend.at 

วนัที่ 3 กรุงเวยีนนา – ฮัลล์ชตทัท์ – ซาลส์บวร์ก - ภมูิภาคซาลส์ซัมเมอกทู - 
ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัล์ชตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี  

เดินเท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงาม
ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่น
อพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็น
ไข่มกุแหง่ออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage 
เพยีงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน 

 
 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Local 



 

 

บา่ย 
 

 

จากนัน้นําคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มืองซาลส์บวร์ก เมืองท่ีมีช่ือเสยีงจากการใช้สถานท่ี
ตา่งๆ ของเมืองในการถ่ายทําภาพยนตร์ช่ือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองท่ี
แสนโรแมนติก มีทะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย เป็นบ้านเกิดของโวล์ฟกงั  อมาเดอสุ 
โมสาร์ท นกัประพนัธ์ดนตรีคลาสสคิชาวออสเตรียท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลก ซาลส์บวร์กเป็น
เมืองมรดกโลกและเป็นเมืองศนูย์การค้าท่ีสาํคญัของออสเตรีย จดัเป็นหนึง่ในเมืองทีมี
นกัทอ่งท่ียวมาเยือนมากท่ีสดุของออสเตรีย ตวัเมืองแบง่เป็น 2 ฝ่ังคือฝ่ังเมืองใหมแ่ละ
เมืองเก่าโดยมีแมนํ่า้ซาลซา่ไหลผา่นกลางเมือง ได้เวลาอนัสมควรพาคณะเดินทางสู่
ภมิูภาคซาลส์ซมัเมอกทู ท่ีมีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนันา่ติดตรึง 

 

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL SCALARIA ST. WOLFGANG หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกัน 
www.scalaria.com 

วนัที่ 4 เซนต์วูลฟ์กัง - อินสบรูค จนัทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. หลงัรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่อินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของ

ดินแดนออสเตรียนแอลป์  
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย นําท่านเท่ียวชมเมืองอินสบรูค ท่ีได้รับการกลา่วขานว่างดงามเมืองหนึง่ในเทือกเขา

แอลป์ แม้แตร่าชสํานกัของราชวงศ์ฮปัสบรูก์ท่ีย่ิงใหญ่ยงัคงสร้างท่ีพํานกัไว้เสนห์่ของ
เมืองอยูท่ี่ อาคารหลงัคาทองคํา (Goldness Dachl) ท่ีสร้างขึน้ด้วยความประณีต
ละเอียดออ่น และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจ
กบัเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตกึสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบ  
โรโคโคเข้าไปในศตวรรษท่ี 18 ทําให้ดโูดดเดน่และหรูหราย่ิงขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอร์
แอดเลอร์ สร้างตัง้แตค่.ศ.ท่ี 16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองและยงัเคยใช้ต้อนรับ  
อะคนัตกุะจากตา่งแดนมาแล้วอยา่งมากมาย ฮอฟบรูก์ (Hofburg) พระราชวงัท่ีราช
สาํนกัใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดหูนาว และบนัทกึภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองส์
ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของออสเตรีย ฮอฟเกอเค ่ (Hofkirche) ท่ีถกูสร้างขึน้ในค.ศ.1563  
ตามพระประสงค์ของจกัรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนท่ี 1 ตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะ 
(Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพนัธุ์ 

 
 
 
 
 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL GAUER BAR หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.grauer-baer.at 
วนัที่ 5 อนิสบรูค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลูเซร์ิน อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสูห่มูบ้่านชวานสเกา เป็นท่ีตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอย

ชวานสไตน์ ปราสาทสวยท่ีแม้แตร่าชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล และนําไปเป็น
ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของ
หมูบ้่านท่ีรายล้อมด้วยทะเลาสาบสฟีา้ ประทบัใจกบัวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานส
ไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุวิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงค์ท่ี
จะสร้างปราสาท 3 แหง่ท่ีย่ิงใหญ่อนัได้แก่นอยชวานสไตน์, ลนิเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ่  
ให้เป็นมรดกอนัลํา้คา่แห่งรัฐบาวาเรีย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 



 

 

บา่ย หลงัอาหาร นําคณะออกเดินทางสู่เมืองลเูซิร์นเมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัริมทะเลสาบสี่
พนัธรัฐ      

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั RENAISSANCE LUCERNE HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดบั

เดยีวกัน 
www.marriott.com 

วนัที่ 6 ลูเซร์ิน - แองเกลเบร์ิก - น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาทติลสิ - ลูเซร์ิน พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองท่ีถือได้วา่ใจกลางท่ีสดุของยโุรป ตัง้อยูบ่นความ

สงูถงึ 1,000 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเลย์่ ทา่นจะช่ืนชอบกบัความ
เป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเลต์่ ตกแตง่ด้วยผ้า มา่นลกูไม้สี
ขาว ล้วนแตเ่ป็นบรรยากาศท่ีงดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ นําคณะขึน้กระเช้าขึน้สูย่อดเขาทิต
ลสิ บนความสงูระดบั 10,000 ฟตุ เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในแถบตอนกลางของประเทศ 
ประทบัใจกบักระเช้าไฟฟา้โรแตร์ ท่ีมีอยูเ่พียงสองแหง่ในโลก (กระเช้าหมนุรอบตวัเอง
ให้ทา่นได้ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลสิเป็นแหลง่สกียอดนิยมในฤดหูนาว นําท่าน
สมัผสักบัถํา้นํา้แข็ง Glacier Grotto ท่ีมีความยาวถงึ 130 เมตร และมีความลกึท่ีสดุถึง 
15 เมตร บนัทกึภาพภายในถํา้นํา้แข็งท่ีหาชมได้ไมง่า่ยนกัทา่มกลางอณุหภมิู 1 ถงึ 1.5 
องศา แล้วอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการสมัผสัหิมะในลานกว้าง ชมธารนํา้แข็งท่ีทบั
ถมกนัมานานนบัพนัปีบนความสงู 3,000 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเลด้วย ICE FLYER 
CHAIRLIFT (ไมร่วมในคา่ตัว๋)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. เดินทางสุล่เูซิร์น นําคณะไปถ่ายรูปคูก่บัสะพานคาเปลทอดตวัข้ามแมนํ่า้รอยส์  

เป็นภาพท่ีถกูใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสญัลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่คือ รูปสลกัสิงโต
หินบนหน้าผา ซึง่สร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส แล้วอิสระให้ช้อปปิง้
สนิค้าชัน้ดีของชาวสวิสในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชัน้ดี, มีดพบัวิคตอรี
น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กก,ูช็อกโกแลต็และอ่ืนๆ อีกมากมายตามอธัยาศยั 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั RENAISSANCE LUCERNE HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดบั

เดยีวกัน 
www.marriott.com 

วนัที่ 7 ลูเซร์ิน – นํา้ตกไรน์ - ทะเลสาบททิเิซ่ – เฟรดดริคฮาเฟิน พฤหสับด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านเดินทางสูเ่มืองชาฟฮาวเซน่ (SCHAFFHAUSEN) ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของ

แมนํ่า้ไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงาม เต็มไปด้วยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ 
และอาคารสไตล์คลาสสคิ นําทา่นเที่ยวชมและสมัผสัความงามของ นํา้ตกไรน์ นํา้ตกท่ี
ใหญ่และสวยท่ีสดุในยโุรป มีความกว้าง 150 เมตร  สงู 23 เมตร ในฤดหูนาวมีกระแสนํา้
ไหล 250 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที ในฤดรู้อนมีกระแสนํา้ไหล 700 ลกูบาศก์เมตรตอ่
วินาที นํา้ตกนี ้ กําเนิดมาตัง้แตย่คุนํา้แข็งราวๆ 14,000 – 18,000 ปีมาแล้ว นํา้ตกไรน์ 
เป็นนํา้ตกท่ีมีทศันียภาพท่ีงดงามมาก เป็นแรงบนัดาลใจให้ วิลเลยีม เวิร์ดสเวิร์ท แตง่
กวีถงึความงามอนัเป็นอมตะของนํา้ตกแหง่นีใ้นปี 1821 จากนัน้ออกเดินทางสูเ่ขต
อทุยานแหง่ชาติป่าดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี ครอบคลมุอาณาเขตพืน้ท่ี
กวา่ 12,000 ตร.กม. นําท่านสมัผสับรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ ่ ทะเลสาบสวยและ

 



 

 

เงียบสงบซอ่นตวัอยู่ ณ ใจกลางอทุยานแหง่ชาติท่ีหนาแนน่ไปด้วยต้นสนวิถีของชาว
เยอรมนั ยงัรักษาประเพณีดัง้เดิมอีกทัง้ยงัเป็นถ่ินกําเนิดการทํานาฬกิากุ๊กกจูาก
ดินแดนแหง่นี ้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางตอ่สูเ่มืองเฟรดดริคฮาเฟินเมืองสวยริม

ทะเลสาบคอนสแตนซ (Lake Constance) หรือทะเลสาบโบเดน  (Bodensee) 
ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของยโุรป โดยทะเลสาบตัง้บนความสงูท่ี 400 เมตร
เหนือระดบันํา้ทะเลขนาดประมาณ 539 ตารางกิโลเมตร เป็นจดุบรรจบกนัของประเทศ
เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสู่ที่พกั CITY KRONE HOEL HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดยีวกัน www.scalaria.com 
วนัที่ 8 เฟรดดริคฮาเฟิน - มวินิค  ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสูน่ครมิวนิค ซึง่ถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิกหลากหลาย

ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย   
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย เท่ียวชมเมืองมิวนิค ท่ีมีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง เมืองหลวงแห่ง

แคว้นบาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และ
พัฒนาเมืองให้มีความสําคัญท่ีสุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ 
ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นําท่านบนัทึกภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์กหรือพ
ระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ท่ีมีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่าน
มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่, หอสมดุแหง่ชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์ 
อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ เร่ิมจากโรงละครแหง่ชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายสําคญัคือ 
ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของ
เมืองนี ้เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 
ดาว นักท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี
ระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นรํา 
ท่ีประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับ
ความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตาํรับแท้ Local 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั HILTON GARDEN INN MUNICH CITY WEST หรือเทยีบเท่า

ในระดบัเดียวกัน 
www.marriott.com 

วันที่ 9 เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิค  
10.30 น. ถงึสนามบินนครมิวนิค เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา TAX  

REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

14.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่  TG925 
 
 

 



 

 

วันที่ 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.10 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะคํานงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2562 95,000.- 86,000.- 76,000.- 12,500.- 14,500.- -26,000.- 
-21,000.- 

6 – 15 ธ.ค. 2562 
98,000.- 88,000.- 78,000.- 13,500.- 15,500.- -28,000.- 

-23,000.- 13 – 22 ธ.ค. 2562 
20 – 29 ธ.ค. 2562 

29 ธ.ค. 62 – 7 ม.ค. 63 105,000.- 95,000.- 84,000.- 15,500.- 17,500.- -34,000.- 
-26,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพ่ิมของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 10-14 ทา่น ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 32 ท่ีนัง่ 
 15-30 ทา่น ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 49-53 ท่ีนัง่ 

 หวัหน้าทวัร์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง (ผู้ นําเท่ียว) 
 คา่เข้าชมสถานท่ีดงันี ้
 คา่เข้าพระราชวงัเชิงบรุนน์ 

 คา่ไกด์ท้องถ่ิน (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่โมง 
 เวียนนา 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น) 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกัในสาธารณรัฐเชค 3 คืน** 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวติ/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จํานวนเงิน
เอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึค่ารักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบั
ถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กก. สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่เกิน 
7 กก. 

คา่ทวัร์ไม่รวม :  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ทา่น กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้ เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่
เง่ือนไข 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง บคุคลท่ีมีความ

ประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สร้าง
ความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเงื่อนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีกอ่
หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการท่ีชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว       
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีนําเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธรุกิจนําเท่ียวท่ีได้จา่ยจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการนําเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้นํามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธรุกิจนําเท่ียวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเท่ียวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธรุกิจนําเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจําของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
    2.3 คา่ใช้จา่ยท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีนํามาใช้นี ้ เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญติัธรุกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, สว่นสายการ

บนิ ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ทา่น 



 

 

 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 
สําหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไม่ได้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิม่เติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่น
ไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงนิใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)  



 

 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 
, เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรีย ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วันทาํการ 
(การขอวีซา่ประเทศออสเตรียผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซา่ประเทศ

ออสเตรีย)  อาคารสีลมคอมเพลก็  ชัน้ 15  ถนนสลีม (ใกล้สถานีรถไฟฟา้ศาลาแดง) 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซี่าในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวซีา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 

2 รูป 
 สาํเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา่  
 สาํเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  และกรณีท่ีผู้ เดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ แตย่งัคงสถานะเป็นนกัเรียน/

นกัศกึษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ 
 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัท่ีทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทาํงานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วัน ก่อนการไปยื่นวี
ซ่าในแต่ละประเทศ)   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 1 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) บญัชีออมทรัพย์ส่วนตัว มีอายุไม่เกนิ 15 วันจากวันยื่นคํา
ร้องวีซ่า พร้อมสาํเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่แสดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทัง้สิน้  ทัง้นีค้วร
เลอืกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุ
กบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มิูลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวี
ซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้
เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พร้อมสําเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 
จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผู้ อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวี
ซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซี่าได้ 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


