
  

Wonderful Europe 8D/5 (เยอรมนั-สวิตเซอร์แลนด-์ออสเตรีย)(ปีใหม่66)  by BR PAGE 1 

 
 

 
รหัสโปรแกรม : 24521 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

GERMANY – SWITZERLAND – AUSTRIA 
(ขึน้ยอดเขาจงุฟราว TOP OF EUROPE)โดย สายการบิน อวีเีอ แอร์ 

พกัเยอรมนั 1 คนื/ สวสิ 2 คนื/ ออสเตรยี 2 คนื 
ตามรอยภาพยนตรเ์พลงสดุปงั THE SOUND OF MUSIC 

เมอืงโรแมนตคิบ้านเกดิ MOZART คตีกวเีอกแหง่ดนตรคีลาสสิก 
ลิม้รสเมนสูดุพเิศษ ขาหมเูยอรมนั 

 
 

DAY เยอรมนั-สวติเซอรแ์ลนด์-ออสเตรยี 8วนั 5คนื 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินไทเป     

2 มิวนคิ (เยอรมนั) – จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์- ททิเิซ ่    ทิทเิซ ่ 

3 ทิทเิซ ่(เยอรมนั) - ซาฟเฮาสเ์ซน่ (สวสิ) – ลเูซริน์    ลเูซริน์ 

4 
ลเูซริน์ – หมูบ่้านเลาเทอรบ์รุนเนน - นัง่รถไฟชมวิวพิชติยอดเขาจงุเฟรา ถำ้
น้ำแขง็1,000 ป ี Eiger – THE V-CABLEWAY – อนิเทอรล์าเคน่ - ซรูคิ 

   ซรูคิ 

5 ซรูคิ (สวสิ) – อนิสบ์รคุ (ออสเตรยี) – ซาลซบ์รูก์    ซาลซ์บรูก์ 

6 ซาลซ์บรูก์ – เวยีนนา    เวยีนนา 

7 เวยีนนา –พระราชวงัเชรนิน์บรนุน ์– สนามบนิเวยีนนา - กรงุเทพฯ     

8 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ)     

WONDERFUL EUOPE 8DAYS 
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วันแรก (วนัพุธ ที ่28 ธันวาคม 65)  กรงุเทพฯ – สนามบินไทเป 
14.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 

แถวT เคานเ์ตอรโ์ดยสายการบินอ.ีว.ีเอ.แอร(์BR)เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและบริการเอกสารการ 
17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบนิไทเป รอเปลีย่นเครือ่ง 
23.40 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบนิมวินคิ ด้วยเที่ยวบินท่ี BR071 
วันทีส่อง (วนัพฤหสั ที ่29 ธันวาคม 65) มิวนคิ (เยอรมนั) –จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์- ททิเิซ ่
07.55 น. ถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

เดินทางถึง นครมิวนคิ ประเทศเยอรมนัจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระแล้ว นำท่านชม จัตรุสั
มาเรยีนพลาสท ์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่า
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปีมีหอระฆัง
สูง 85 เมตรซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
นําท่านเดินทางสู่ เมอืงททิิเซ ่ (TITISEE) (ระยะทาง 319 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เขตปา่ดําตอนใต(้SOUTH BLACK 
FOREST) เมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางป่าสนอันอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบสุดสวย  
นําท่านชมทะเลสาบทิทเิซ ่ (TITISEE LAKE)ทีม่ีชือ่เสยีงระดบันานาชาติเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในป่าดํามีความยาว 2 กิโลเมตร 
และมีความกว้าง 700 เมตร ผ่านบริเวณนี้ ท่านจะได้พบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าดํานั่นคือ ยอดเขา FELDBERG ซึ่งความสูงถึง 
1500 เมต จะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยติดอันดับในทวีป
ยุโรปอีกด้วย จากนั้นอิสระใหท้า่นชอ้ปปิง้สนิคา้ชมนาฬกิากุก๊ก ู สินค้าพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู 
และงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าดำ 

คำ่          รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่   
นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ัก  HOLIDAY INN  VILLINGEN  SCHWENNINGEN HOTELหรอืเทียบเท่า 

วันทีส่าม (วนัศกุร ์ที ่30 ธนัวาคม 65) ทิทเิซ ่(เยอรมนั)- ซาฟเฮาสเ์ซน่ (สวสิ) – ลเูซริน์  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่เมอืงซาฟเฮาสเ์ซน่ Schaffhausen (ระยะทาง 66 กม./ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ีเมืองชายแดนเยอรมัน-
สวิสฯ นำท่านชมนำ้ตกไรน ์ (Rhine Falls)ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรปแม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการ
ละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่าง
สวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนท่ีล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันท่ี
เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

กำหนดการเดนิทาง 
88,900.- 28 ธนัวาคม 65 – 04 มกราคม 66 (ปีใหม)่ 
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จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงลเูซริน์ (LUCERN) (ระยะทาง 110 กม./ ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.)เมืองพักตากอากาศทีม่ี
นักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดีเมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวีย
วาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด 
แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แล้วนำท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT)ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของ
ภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำ
ท่าน สะพานไม้ชาแพลChapel Bridge สัญลักษณ์ของเมือง อายุกว่า 700 ปี เป็นสัญลักษณ์ของสวิส ที่สร้างขึ ้นตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้ง
ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเช่ือมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่ง
นี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดด้ังเดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้างมาก) 
สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ 
ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯ 

คำ่          รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารจนี 
นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ัก  IBIS STYLES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี ่(วันเสาร ์ที ่31 ธนัวาคม 65) ลเูซริน์ – หมูบ่้านเลาเทอรบ์รุนเนน - นัง่รถไฟชมวิวพิชติยอดเขาจงุเฟรา ถำ้น้ำแขง็1,000 ป ี 
Eiger – THE V-CABLEWAY – อนิเทอรล์าเกน้–ซรูคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นเลาเทอรบ์รนุเนน (ระยะทาง 79 กม./ ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.)เานจะได้ชมวิวหมู่บ้านที่น่ารักระหว่าง
เส้นทาง นำท่านระหว่างรถไฟผ่านท่านจะได้ชมวิวน้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเปน็
สัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้เดินทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟ
ขึ้นสู่ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ. 2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพ้ืนที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านเข้าสู่สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รนุเนนโดยสารรถไฟฟันเฟือง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่มีกระจก
กว้างกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” 
ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟท่ีสูงที่สุดในยุโรป” เป็นพ้ืนที่ “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปนำท่านนั่งรถไฟท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่าน
จะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of 
Europe) เข้าชมถำ้น้ำแขง็ (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร จากนั้นนำท่านเข้าชม “ถ้ำน้ำแข็ง 
1,000 ปี”ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้น
นำท่านโดยสารลิฟต์ขึ้นสู่ชั้นบนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ลานหิมะด้านนอก“ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง”ให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletschที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์(มรดกโลกทางธรรมชาติ)มีเวลาให้ทุกท่านสนุกสนาน
บนลานหิมะอย่างเต็มที่ สำหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้าน
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จำหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจำหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอด
เขาแห่งนี้ได้อีกด้วย 

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟอืงสูส่ถานีไอเกอร ์ (Eiger) เปลี่ยนการเดินทางเป็นกระเช้าไฟฟ้า นำท่าน
โดยสารกระเชา้ชมววิเทอืกเขาแอลป์ ( THE V-CABLEWAY) ลงสูส่ถานกีรลิเดลวาล์วกรนุด ์แลว้นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมอืง
อนิเทอรล์าเกน้ เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunerseeและ Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้
เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่นนาฬิกาแบรนด์เนม
ชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก  
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมอืงซรูคิ (ระยะทาง 129 กม./ ใชเ้วลาประมาณ 1.50 ชม.) 

คำ่          รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารจนี 
นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ัก HILTON ZURICH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่า้ (วนัอาทติย ์ที ่01 มกราคม 66)  ซรูคิ (สวสิ) – อนิสบ์รคุ (ออสเตรยี)–ซาลซบ์รูก์ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านสูเ่มืองอนิสบ์รคุ (ระยะทาง 282กม./ ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ในอ้อมกอดแห่งภูเขาหิมะ เป็นเมืองหลวงของ
แคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของ ประเทศออสเตรีย (Austria) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำอินเมืองอันแสนโรแมนติกของ
ออสเตรีย เมืองหลวงแห่งรัฐทิโรล อาคารบ้านเรือนพาสเทลสีหวานริมแม่น้ำอินน์ท่ีถูกโอบกอดด้วยแนวเทือกเขาแอลป์ ชื่อเมืองตั้ง
จากแม่น้ำอินน์ที่ไหลผ่าน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลงัคาทองคาํ (Goldenness Dachl)ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุ
เก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมความหรูหราของ พระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Innsbruck)
พระราชวังเก่าแก่อายุราว 600 ปี ที่แต่เดิมเคยเป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์ฮอฟบวร์คตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์
สุดท้าย เป็นที่ที่รวมสถาปัตยกรรมและศิลปะไว้มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายตั้งแต่ห้องจัดแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึง 
เครื่องประดับล้ำค่าในพระคลังสมบัติหลวง อีกทั้งยังเปิดให้ชมวัตถุโบราณที่ตกทอดกันมาของราชวงศ์ฮอฟบวร์กอีกด้วย ปัจจุบัน
ส่วนหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรียประทับใจไปกับ เฮลบลงิเฮา้ส ์
(Helblinghaus)ตึกสมัยโกธิคตอนปลายหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลซ์บรูก์(ระยะทาง 186 กม./ ใชเ้วลาประมาณ 2.10 
ชม.)เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมืองหลวงของรัฐซัลทซ์บวร์ค เมืองเก่าของซัลทซ์บวร์คและ
สถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการ
ยูเนสโกข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 

คำ่          รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารจนี 
นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ัก  FOURSIDE HOTEL SALZURG หรอืเทียบเท่า 
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วันทีห่ก(วนัจนัทร ์ที ่02 มกราคม 66) ซาลซ์บรูก์ –เวยีนนา 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมเมืองซาลซ์บรูก์เมืองแห่งศิลปินเพลงและเป็นบ้านเกิด Mozart คีตกวีเอกแห่งดนตรีคลาสสิก พร้อมตามรอยภาพยนตร์
เพลงสุดปัง The Sound of Music. 
นำท่านชม สวนมริาเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็น สวนในพระราชวังเดิม บนถนนฝ่ังขวาจะเป็นบ้านอีกหลังของคีตกวีช่ือดังก้องโลก 
(เทศบาลเมอืงไมอ่นุญาตใหน้ำรถบสั นำนกัทอ่งเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า) เดินข้าม แม่นำ้ซาลสอคัช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่า
ของซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนเุสาวรยีโ์มสารต์ ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด ้ยา่นช้
อปปิง้ที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพ่ิงฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย และ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้า
พื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย  
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (ระยะทาง 295 กม./ ใช้เวลาประมาณ 3.25 ชม.)นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอัน
เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
นำท่านถ่ายรูปพระราชวงัฮอฟบวรค์ (Hofburg Palace) (ด้านนอก) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ส่วนหนึ่งของพระราชวังปัจจุบันเป็นท่ีพำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีแห่งประเทศออสเตรีย ถูกสร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เสมือนศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีป
ยุโรปและเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮอฟบวร์ค ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศ์มักจะพำนักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และ พำนักที่
พระราชวังเชินบรุนน์ในฤดูร้อนจากนั้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โบสถเ์ซนต ์ สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral of Vienna)
สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของ
ประชาชน ต่อมาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองจนปัจจุบัน 
แล้วนำท่านถ่ายรูปพิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรศ์ลิปะ ( KUNSTHISTORISCHES MUSEUM) (ดา้นนอก)ตัง้อยู่ใกล้กับ
พระราชวังฮอฟบวร์ก ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1872-1891 ทำพิธีเปิดโดยสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์โจเวฟ ที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการ
ออกแบบสไตล์บารอค ภายในมีผลงานศิลปะทั้งของจิตรกรและประติมากรและช่างฝีมือที่ดีของยุโรปและที่นี่ยังเป็นที่เก็บสมบัติและ
ของมีค่าของราชวงศ์ฮอฟบวร์กอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคารท์เนอร ์ (Kartnerstrasse)ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่าน
จำหน่ายสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ที่มีชื่อเสียง สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci ร้านนาฬิกา 
Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสาร์ท เป็นต้น 

คำ่          รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืงทอ้งถิน่  
นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ัก  AUSTRIA TREND HOTEL DOPPIO หรอืเทียบเท่า 
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วันทีเ่จ็ด (วนัองัคาร ที ่03 มกราคม 66) เวยีนนา –พระราชวงัเชรนิน์บรนุน ์–สนามบนิเวยีนนา - กรงุเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม ความงดงามของพระราชวงัเชรินนบ์รนุนห์รอืพระราชวงัเหลอืงของพระนางมาเรียเทเรซ่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนแห่ง
ราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ซึ่งหรูหรากว่าสำนักของหลุยส์ 14 ที่แวร์ซายส์ ที่มีการ
ตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ
ประดับอยู่อย่างสวยงาม นำท่านเข้าชมภายใน 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม เช่นห้องต้อนรับทูตานุทูต ห้องจัดแสดงพระราชพิธี
อภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ ห้องทรงบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องมลิเลี่ยน ห้องไชนีส ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อัปสเบิร์ก 
ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนท่ีมีการออกแบบได้อย่างกลมกลืนอิสระใหท้กุท่านได้ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
นำท่านเดินทางสู่ พานดอรฟ์เอาทเ์ลตParndorf Outlet (ระยะทาง 59 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เอาท์เลตขนาดใหญ่
กว่า 130 ร้านค้า    อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย อาทิเช่น Armani, Bally, Burberry, Gucci, 
Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย 

15.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
18.25 น. ออกเดินทางบินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอี.วี.เอ.แอร์(BR) เที่ยวบินท่ี BR062 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่แปด (วนัพุธ ที ่04 มกราคม 66) กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูฯิ) 
10.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  

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

หมายเหต ุ รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
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กำหนดการเดนิทาง 28 ธนัวาคม 65 – 04 มกราคม 66 (ปีใหม)่ 
 

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผู้ใหญ ่(พกัหอ้งคู)่ 2-3 ทา่น/หอ้ง 88,900 บาท 58,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 83,900 บาท 58,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 83,900 บาท 58,900 บาท 

เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 76,900 บาท 50,900 บาท 

ห้องพักเด่ียวเพิ่มท่านละ  9,000 บาท 

มีวีซ่าแล้วลดท่านละ 3,000 บาท 

 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายุมากกวา่ 7 ปีขึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีง*** 
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 20 ผู้ใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว 
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายห้องพักเด่ียวเพิ่ม (Single)  
*** กรณีห้องพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพักเด่ียว 
(Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน 
***หากลกูคา้คอนเฟริม์การเดนิทาง กรณุาสง่สำเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่ เนื่องจากควิยืน่วซีา่ประเทศฝรัง่เศสแนน่มาก*** 
 
อตัรานีร้วม 

❑ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  
❑ ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับสง่ระหว่างนำเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ  

ตามรายการที่ระบุ 
❑ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
❑ ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรีย (เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุ่มเชงเก้น** 
❑ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
❑ ค่าประกันการเดินทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 

สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 1,500,000 บาท 
ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

❑ ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วนัที ่31สงิหาคม 2565และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหาก
สายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 
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อตัรานีไ้มร่วม 
❑ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทาง

หายทุกกรณี 
❑ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิกำหนด (23 กโิลกรมั/ใบ ได2้ใบ รวมเปน็ 46 กโิลกรมั ตอ่ท่าน) 
❑ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
❑ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
❑ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
❑ คา่ทิปพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม 
❑ คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์2 ยูโร/ทา่น/วนั และทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/ ทา่น/วัน 
❑ ไมแ่จกน้ำดืม่บนรถ 
❑ ไมม่แีจกกระเปา๋ 

 
เงือ่นไขการจองทัวรแ์ละการชำระเงนิ 

1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 50,000.- บาท ตอ่การจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวย
ความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ )ในการทำวีซ่าเข้าประเทศ หากเอกสารท่านล่าช้า
ไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูต
ปฏิเสธการออกวีซ่า  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด  
และหากวางมัดจำ หรือออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน เนือ่งจากเปน็ตั๋วโปรโมชัน่ ซือ้ตั๋วขาย
ขาด ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงใดๆได้ทัง้สิน้ เชน่ ไมส่ามารถ คนืเงนิคา่ตั๋ว, เปลีย่นแปลงชือ่ผู้เดนิทาง, เปลีย่นเส้นทาง, เลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 

3. หลังจากท่านตกลงจากจองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟ๊กซ์สำเนาหนังสือเดินทาง  
 

การยกเลกิ 
❑ แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทำการคืนค่ามัดจำ 50,000.- บาท. 
❑ แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46-59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 50%  
❑ กรณีออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว (Non Refund) เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบิน 
❑ แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วง High Season 
❑ แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
❑ กรณยีกเลกิ ดว้ยเหตผุลส่วนตวั เช่น  หยุดงานไม่ได้ หรือ ติดธุระส่วนตัว หรือเอกสารไม่พร้อมที่ยื่นวีซ่าได้ (ท่านยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่

สมบูรณ์) กอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืมัดจำทัง้หมด *** แตห่ากท่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได ้โดยยื่นวี
ซา่ไดท้นัตามกำหนดเวลาและตอ้งไม่อยู่ในเงือ่นไขทีไ่มส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ได้ ทางบรษิทัฯ จะคนืมัดจำทัง้หมด กรณยีงัไม่ไดย้ืน่วซีา่ หรอื 
ออกตั๋ว แตห่ากดำเนนิการทัง้ 2 อย่างทีก่ลา่วขา้งตน้แล้ว ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเปน็จรงิ เชน่ คา่วซีา่, คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ฯลฯ 
สำหรบัผูท้ีม่าแทนคดิคา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ใหมจ่รงิ เชน่ คา่วซีา่ และ คา่ตั๋ว  *** 

❑ กรณวีซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
❑ กรณวีซี่าผา่นแล้ว แต่กรุป๊ออกเดินทางไมไ่ด้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน เป็นกรณีไป 
❑ กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวน

สิทธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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กระเปา๋เดินทางและสมัภาระ 
�- กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียก
เก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)  
- กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 
นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)  
- ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน 
บรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัการจองทวัร ์เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆในโปรแกรมทัวรไ์ม่ 
เอือ้อำนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า, หรือเครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

 
สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดทำโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานท่ีเข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิด
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน 
Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า 
หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานท่ีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจากได้
ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว  

 
การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 
ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมี
สถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลด 
หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี 
3. เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยกองตรวจคนเข้าเมือง 
5. เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วย
เหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  
6. สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว) 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์แก่ลูกค้าที่มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไป (เพราะอาจจะเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์) 
8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
9. ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หาก
ท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ กรณี CHECK-THROUGH (เช็ค
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จากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดินทาง ต้องออกตั๋วให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่าน้ัน แต่ขอเรียนแนะนำว่า ท่านควรเช็คกระเป๋ามา
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเช็คไปยุโรปอีกครั้ง เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋าหลง ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็นลูกค้าที่เช็คมาจากต่างจังหวัดมาก
ที่สุด 
10. ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการ
เสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน 
11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่ าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัก
แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) และหรือโรงแรมที่มี
ห้อง  3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม  
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บ
ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อค
ทีน่ั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่
กบัทางเจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่นั้น 
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เอกสารในการยื่นวซี่าประเทศออสเตรยี ใชเ้วลายืน่ประมาณ30 วันทำการ 
 (ในการยืน่คำรอ้งขอวซีา่ ขอความกรณุาทกุท่านแสดงตน เพือ่สแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยร์บัคำรอ้งขอวซีา่ประเทศออสเตรยี) 

**เอกสารทุกชุดท่ีมีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร ** 
เอกสารทีต่อ้งเตรยีม* ทา่นทีเ่คยถกูปฎเิสธวซีา่เขา้ยุโรป  กรณุาแจง้ฝา่ยขายกอ่นจองทวัร ์* 

**สถานทตูฯ คอ่นขา้งเข้มงวดเรือ่งเอกสารในการยืน่ขอวซีา่ ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นกรณุาเตรยีมเอกสารอย่างละเอยีดครบถ้วนและถกูตอ้ง
ตามรายละเอยีด** 

 
1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ที่เหลอือายใุชง้านได้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไปพร้อมสำเนา 1 ชุดและมีหน้าว่างติดกัน อย่างน้อย 2 หน้า 
ถา้มหีนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ โปรดแนบมาด้วย (พรอ้มถ่ายสำเนาในเล่มเกา่แนบมาด้วย) 
 
2.รปูถา่ยสขีนาด 3.5x4.5 เซนตเิมตร หรอื 2 นิว้จำนวน 2 รปู  
(ไมส่วมแว่นตา หน้าตรง หา้มยิม้ และฉากหลงัสขีาวเทา่นั้น)  
ถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดอืน อดัจากรา้นถ่ายรปูเทา่นัน้ 
** กรณุาอยา่เยบ็รปูถา่ยกบัเอกสาร หรอืมรีอยหมกึปากกา ** 
 
 
3.หลกัฐานการทำงาน (จดหมายรบัรองการทำงาน) 
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต) 

- กรณทีีเ่ปน็พนกังานบรษิัท ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ: ใช้ หนงัสอืรบัรองการทำงานของบรษิทัทีท่ำงานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) ระบุ
ตำแหน่งอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เข้าทำงานและช่วงวันที่ขอลาเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปรกติ 
หนังสือรับรองการทำงานต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนการไปยื่นขอวีซ่า 
** สำหรับข้าราชการ กรุณาแนบใบลา และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ มาด้วย ** 
- กรณผีูเ้ดนิทางเปน็เจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช้ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ที่มีรายชื่อผู้เดินทางและ
วัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเปน็ภาษาองักฤษ พร้อมแนบ หลกัฐานการเงนิของบรษิัท ย้อนหลงั 3 เดือน 
- กรณเีกษียณอายุ: ใช้ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทำงาน ออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือ
พิมพ์โดยผู้เดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนล่าสุด พร้อมแนบ 
สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ถ้าม)ี 

 - กรณเีป็นนกัเรยีนนกัศกึษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง ว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ 
             ศึกษาพมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นั้นมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

- กรณเีปน็แมค่า้, ทำธรุกจิสว่นตัว, ทำอาชีพอสิระต้องพิมพ์ หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน เป็นภาษาองักฤษ โดยช้ีแจ้งว่า ค้าขาย
เกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อเดือนเท่าไร พร้อมแนบ สำเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษี มาด้วย  

4. หลกัฐานการเงนิ** (สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวันทุกกรณ)ี ** 
สเตทเมนท ์( bank statement ) ประเภทออมทรพัย ์ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พรอ้มประทับตราจากธนาคารและสำเนาสมดุบัญชี
เงนิฝากออมทรพัย ์ ยอ้นหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า-ออกเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 
หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา เอกสารการเงินต้องอัพเดตไม่
เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวีซ่า 
** ในกรณทีีส่มุดบญัช ีไม่มเีลขที่เล่มกำกบัทกุหน้า รบกวนขอเป็นสเตทเมนท์ ออกจากธนาคารเท่านัน้ ย้อนหลัง 6 เดือน พรอ้มประทบัตรา
จากธนาคาร** 
** ในวันทีแ่สดงตวั กรณุานำ สมุดบญัชีเงนิฝากเลม่จรงิ ตดิมาด้วย เนือ่งจาก สถานทตูอาจเรยีกดสูมดุบัญชเีงนิฝากเลม่จรงิของท่านใน

บางกรณ ี** 
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 - กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครวั ต้องออก
หนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น Sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่ายให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะ
คู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มี
การเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
- ในกรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ นอกเหนือจากเอกสารด้านบนแล้ว ทางบริษัทต้องออกจดหมายอกี
หนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่านโดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางใน
จดหมายด้วย 
- กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเดินทางไปกับบิดามารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมโดยที่บิดา, มารดาจะต้องไปยื่นเรื่อง
แสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง
ลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

5. สำเนาทะเบยีนสมรส / สำเนาทะเบยีนหย่า / สำเนาใบมรณะบตัร / สำเนาเปลีย่นชือ่ หรอืนามสกลุ  
( ถา้ม ี)  พรอ้มฉบบัแปลเปน็ภาษาองักฤษ 
6. สำเนาทะเบยีนบา้น 
7. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
8. กรณุาใส่ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์้าน ทีส่ามารถติดตอ่ได้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการ
ยื่นวีซ่า  
**การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน บางบริษัทขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้
บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 
** ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่
สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 
 
***การพจิารณาว่าจะอนมุตัิวีซา่ใหห้รอืไมอ่ยูท่ีด่ลุยพนิจิของสถานทตูบรษิัททัวรเ์ปน็เพยีงตัวแทนในการยืน่วซีา่แทนทา่นเทา่นัน้ซึง่ทางสถานทตูอาจ
เรยีกเอกสารเพิม่เติมไดบ้างกรณกีารที่ทา่นเตรยีมเอกสารทีด่ีและครบถ้วนถกูตอ้งตามระเบยีบของสถานทตูนั้นจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทูต

งา่ยขึ้นสถานทตูอาจเลอืกสุม่ตวัอยา่งในการเรยีกสมัภาษณห์รอืเก็บหนงัสอืเดนิทางของทา่นเพือ่ทำการตรวจหลงัจากทา่นเดนิทางกลบัมาถงึ
เมอืงไทยแลว้*** 

(ในกรณทีีเ่อกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตัวิซี่าของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการ
ยืน่วซีา่อกีครัง้) 

** จงึเรยีนเพือ่ใหท้่านทราบและขออภยัในความไมส่ะดวกล่วงหน้า** 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Wonderful Europe 8D/5 (เยอรมนั-สวิตเซอร์แลนด-์ออสเตรีย)(ปีใหม่66)  by BR PAGE 13 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น  
(ขอ้มลูตรงนีท้างบรษิัทฯ จะนำลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สำคญัมาก  

ขอ้ใหท้กุท่านขอ้มูลตอบความจรงิ แล้วสง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 
 
1. ยืนยนัการเดนิทาง จองรายการทัวร.์................................................................................................................  
 
2. คณะชือ่ / นามสกลุ ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 
3. จำนวน ผูเ้ดนิทาง ........................... ทา่น ผู้ใหญ ่..............ท่าน เดก็...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้สำหรบัเดก็ทีอ่ายุตัง้แต ่7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 
4. เบอรต์ดิตอ่ ...................................................................................... 
พรอ้มทัง้ไดอ้า่นรายละเอยีดเงือ่นการเดนิทางทัง้หมด โดยครบถ้วน 
 
5. ประเภทหอ้งพกั 
 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง(ปกตจิะเป็นแบบ 2 เตยีง)หรือ(DBL) ............หอ้ง 
 3.2  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง   
 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง 
 
6. อาหาร          ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หมู  ไมท่านสตัวป์ีก  ทานมงัสาวริสั 
      อื่นๆ............................................................ 
 
7.  เคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม่  ไมเ่คย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 
8.  หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออรค์ดิ พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้ม)ี ............................... 
 
9. ตอ้งการเลอืกทีน่ัง่            รมิทางเดิน รมิหน้าตา่ง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชือ่ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรณุาสง่สำเนาหนา้พาสปอรต์ ผู้เดนิทางภายใน 7 วนั หลงัจากทำการจอง และเก็บพาสปอรต์ตัวจรงิกอ่นเดนิทาง 7 วัน*** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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