
 

 

 

8 วนั คลาสสิค เยอรมัน ออสเตรีย 
(โปรแกรมใหม่แกะกล่องกบัเส้นทางโรแมนติก และ สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิว) 

TOUR CODE: EU151517BZ 

 
 

 
 

***โปรโมช่ันพเิศษ...สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 
ตุลาคม – ธันวาคม 2558 

เร่ิมต้น….69,900 บาท 

(รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น)  

 



 

 

 

แฟร้งค์เฟิร์ต - เกอเธ่เฮ้าส์–จตุัรัส โรเมอร์เบร์ิก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ด - พพิธิภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์   
ป่าด า – ททิเิซ่ – ลนิเดา – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ซัลบวร์ก – ฮัลล์สตทัท์ -  เซ็นต์วูลฟ์กงั – ลนิซ์ – เวยีนนา 

 

ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 21-28 ก.ย. / 9-16 ต.ค. / 15-22 ต.ค. / 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค./ 26 ต.ค.- 2 พ.ย./  
 30 ต.ค.- 6 พ.ย./ 12-19 พ.ย./ 2-9 ธ.ค. / 5-12 ธ.ค.  

ราคาทวัร์ 72,900 บาท : 25 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 
 

 (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบนิ หากราคาตัว๋สูงขึน้ และจะเลือกสายการบินทีไ่ม่ส่งผลกระทบโปรแกรมท่องเทีย่ว) 

8 วนั คลาสสิค เยอรมัน ออสเตรีย 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร – อสิตันบูล 
 

20.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า 
ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก 
 

05.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1587 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล  

08.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินแฟร้งคเ์ฟิร์ต (FRA) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
                     สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินแฟร้งคเ์ฟิร์ต และน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต  ( Frankfurt ) ช่ือเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกช่ือเต็มคือ 
"ฟรังคฟ์วร์ทอมัไมน์"  แฟรงก์เฟิร์ต หรือ ฟรังคฟ์วร์ทอมัไมน์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็น
อนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าไมน์ (Main river) และเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟรงก์
เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 

 

 

ปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน น าท่านแวะถ่ายรูปกบั เกอเธ่เฮ้าส์ (Goethe’s house) บา้นของโย
ฮนัน์โวล์ฟกงัฟอนเกอเธ่ นกัประพนัธ์และจิตรกรช่ือดงัของเยอรมนั ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ จากนั้น
น าท่านแวะถ่ายรูปท่ี โบสถ์เซนต์ปอล (Paulskircha / St. Paul's Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีความสวยงาม อีกทั้ง
ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของคริสนิกายโปรเตสแตนท์ และทางดา้นการเคล่ือนไหวทางประชาธิปไตยของเยอรมนั 
สร้างข้ึนใน ค.ศ. 1789-1833 จนกระทัง่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1944 โดนระเบิดโจมตี และหลงัจากสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ไดรั้บการบูรณะเป็นอาคารประวติัศาสตร์แห่งแรก เพื่อท าการเฉลิมฉลองวนัชาติคร้ังท่ี 100 และไดเ้ปิดท า
การใหม่อีกคร้ัง ในวนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1948 ปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นอนุสรณ์สถานให้กบัชาวเยอรมนั และเป็นท่ี
ส าหรับจดันิทรรศการและกิจกรรมสาธารณะ  จากนั้นน าท่านสู่ จัตุรัส โรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อนัเป็นท่ีตั้ง
ของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจตุัรัสมีน ้ าพุแห่งความยุติธรรม ตั้งตระหง่านด้านหน้าอาคารไม้ลวดลาย
สวยงาม ซ่ึงนบัวา่เป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหน่ึงท่ีสวยงามกลางกรุงแฟรงเฟิร์ต 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 89 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) คือ
อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของรัฐ บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ดว้ยบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก และเสน่ห์
ของตวัเมืองเก่าสไตล์บาโรก รวมไปถึงปราสาทโบราณท่ีมีความงดงาม เมืองน้ีเป็นเมืองคลาสสิค น่ารัก ตั้งอยู่
บนเนินเขา มีแม่น ้ าเนคการ์ไหลผ่าน ตวัปราสาทและเขตเมืองเก่าได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก และ
มหาวทิยาลยัไฮเดลเบิร์กเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเยอรมนั มีช่ือเสียงระดบัโลกจนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่ง
การศึกษา น าท่านข้ึนรถรางไฟฟ้า (Mountain Railway) เพื่อข้ึนชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) น า
ท่านเขา้ชมปราสาทเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวมากท่ีสุดของเมือง โดยปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วง
ปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค-เรอเนสซองซ์ ปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยสามารถ
เดินเล่นได้ บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเป้ิล ต้นโอ้ค มีอยู่มากมาย ในอดีต
ปราสาทแห่งน้ีใชเ้ป็นป้อมปราการ และต่อมาไดถู้กเปล่ียนแปลงให้เป็นปราสาทเม่ือปีค.ศ 1544 แมป้ราสาทแห่ง
น้ีจะเคยถูกเผาและท าลายไปบ้างในสมัยสงคราม แต่ก็ยงัคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น ้ าเนคการ์ได้
จนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัความสวยงามของปราสาท พร้อมชมวิวทิวทศัน์
ของแม่น ้ า  ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (Church of the Holy Spirit) โบสถ์ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในไฮเดลเบิร์ก โดยโบสถ์ตั้งอยู่บริเวณใจกลางตลาดในเขตเมืองเก่า ตวัโบสถ์ถูกลอ้มรอบไปดว้ย
ลานน ้ าพุและคาเฟ่ โดยโบสถ์ถูกสร้างข้ึนจากฐานเดิมของโบสถ์เก่า และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
มากแห่งหน่ึงของเมืองไฮเดลเบิร์ก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3Dgoethe%2527s%2Bhouse%26biw%3D1600%26bih%3D799&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe&usg=ALkJrhghtrgq_oK2-URqWXegvSQejdXBOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3Dgoethe%2527s%2Bhouse%26biw%3D1600%26bih%3D799&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe&usg=ALkJrhghtrgq_oK2-URqWXegvSQejdXBOQ


 

 

 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Leonardo Hotel Heidelberg **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่าม       สตุ๊ตการ์ท – พพิธิภัณฑ์เมอร์เซเดส-เบนซ์  - ป่าด า - ททิเิซ่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 121 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) น าท่าน
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส – เบนซ์ (Mercedes – Benz Museum) พิพิธภณัฑ์หน่ึงเดียวในโลก ท่ีเก็บเร่ืองราว
ของประวติัศาสตร์ยานยนต์ท่ีมีกว่า 128 ปี ไม่ว่าจะเป็นรถสามลอ้คนัแรก Benz Three Wheeler ท่ีประดิษฐ์โดย 
Karl Benz และ Gottlieb Daimler และรถยนต์รุ่นต่างๆ ท่ีทางเมอร์เซเดสผลิตให้กบัชนชั้นสูง เช่น Mercedes – 
Benz 500SL Prince Diana และ นอกจากน้ีทุกท่านจะได้เปิดโลกทศัน์ใหม่ในโลกของ นวตักรรมยานยนต์ ณ 
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี อิสระให้ท่านชมรถท่ีน ามาจดัแสดงตามอธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือสินค้า ของท่ีระลึกภายใน
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (ระยะทาง 154 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  เมืองตากอากาศขนาด
เล็ก โอบลอ้มดว้ยขุนเขา ตั้งอยูใ่นเขตของป่าด า (Black Forest) ท่ีปกคลุมไปดว้ยป่าสนยืนตน้นบัหม่ืนไร่ของ
ประเทศเยอรมนี จุดเด่นของท่ีน่ี คือ ทะเลสาบทิทิเซ่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีติดอนัดบัความสวยงามใน
ยุโรป ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะรู้สึกไดถึ้งความเงียบสงบ พร้อมกบัไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ี
ท่านยงัสามารถเลือกซ้ือ นาฬิกาคุกคู สินคา้ข้ึนช่ือของท่ีน่ี ท่ีมีแบบแปลกๆ ใหม่ๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความน่าประทบัใจและช่ืนชมธรรมชาติตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ล้ิมลองขาหมูเลิศรส) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Maritim Titisee Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 



 

 

 

 
 

วนัทีส่ี่ ลนิเดา – ขึน้เขาซุกปิสเซ่ – มิวนิค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่ าน เดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) (ระยะทาง 112 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 
เมืองขนาดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกทะเลสาบคอนสแตน จึงท าให้เมืองน้ีมีลกัษณะเป็นเสมือนเมืองท่า 
และเม่ือรวมกบัความคลาสสิคของยา่นเมืองเก่าท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก และเรเนซองก ์
จึงท าให้ เมืองน้ี มีบรรยากาศท่ีโรแมนติกไม่แพ้เมืองใดในแคว้นบาวาเรีย น าท่ านแวะถ่ายรูปคู่กับ 
สิงโตบาวาเรียน (Bavarian Lion) ท่ีมีความสูง 6 เมตร และประภาคารใหม่ (Neuer Leuchtturm) ท่ีมีความสูง 
33 เมตร สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1856 จากนั้นใหอิ้สระแก่ท่านในการเดินเท่ียวชมเมืองและเก็บภาพ ความประทบัใจ  
ได้เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิช บนเส้นทางสายโรแมนติกบาวาเรีย  (ระยะทาง 154 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนัติดชายแดน ออสเตรีย มีความ
งดงามทางดา้นทศันียภาพเป็นท่ีกล่าวถึงในนามของป่าด า ให้ท่านช่ืนชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไป
ดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา อนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรีย และยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ
น้อยใหญ่ เส้นทางนี้ขึ้นช่ือ และ เป็นที่รู้จักในนามเส้นทางสายโรแมนติกแห่งเยอรมัน น าท่านเดินทางสู่
เทือกเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขา
แอลป์ในเยอรมนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขาซุกสปิตเซ่ 
 

บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางท่ีสลบัไปมาระหวา่งทิวเขาและป่าไม ้นอกจากน้ีท่านมีโอกาสท่ี
จะไดเ้ห็นวิวของเทือกเขาแอลป์ท่ีไดช่ื้อวา่หลงัคาแห่งยโุรปอีกดว้ย  อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามจาก
มุมสูง ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)             



 

 

 

เมืองทางใตข้องประเทศเยอรมนีและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจเขม้แขง็ท่ีสุดในประเทศเยอรมนีและเป็น
หน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรป และยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บความนิยมในการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ยงัไดช่ื้อว่าเป็น
เมืองท่ีร ่ ารวยศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค เมืองท่ีรอคอยให้ผู ้มาเยอืนไดส้ัมผสักล่ินอายในแบบฉบบั
บาวาเรียนแท้ๆ   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Leonardo Hotel Munich Arabellapark **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัที่ห้า จตุรัสมาเรียน – ซาลส์บวร์ก – ฮอล์สตรัท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสู่จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลาง
จตุัรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งน้ีเพื่อเป็นระลึกภึงเซนตแ์มร่ี นกับุญแห่งแควน้บาวาเรียท่ีช่วยให้มิวนิคหลุดพน้จาก
การครอบครองของกองทพัสวีเดน น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกและ
เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมิวนิค น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเยน็ ในฤดูร้อนจะมีเสียง
นาฬิกาและตุก๊ตาออกมาเตน้ระบ า เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมยา่นการคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทั้ง
ร้านคา้พื้นเมือง และตลาดสินคา้การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอก
เยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟ เบียร์ หรือเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกซ่ึงมีมากมาย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 144 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)   
เมืองแสนสวยท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงตั้งอยูใ่นออ้มกอดของขุนเขาทุ่ง
หญา้เขียวขจี และทะเลสาบมองตเ์ซ ซ่ึงเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้งโลก The Sound of Music 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


 

 

 

นอกจากน้ีท่านยงัสามารถพบเห็นศิลปะแบบโมเดิร์นในเมืองซาลส์บวร์ก (Modern Art in Salzburg)โดยตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2002 มูลนิธิซาลส์บวร์ก (Salzburg Foundation) ได้มอบหมายให้ศิลปินร่วมสมยัท่ีมีผลงานโดดเด่น
มาร่วมสร้างสรรคช้ิ์นงานส าหรับวางโชวใ์นท่ีสาธารณะกลางแจง้ในจุดต่างๆของซาลส์บวร์ก  น าท่านชมและ
ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอนัสวยงามท่ีตั้ งอยู่ภายในพระราชวงัเดิม ตกแต่งพนัธ์ุไม้
หลากหลายสีสัน จากนั้นข้ามฝ่ังสู่เมืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้ งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา 
จากนั้นน าท่านแวะชมบา้นเกิดของศิลปินเอกผูแ้ต่งเพลงคลาสสิคช่ือกอ้งโลกชาวออสเตรียนนามว่าโมสาร์ท 
(Mozart) ผูซ่ึ้งสร้างผลงานทางด้านดนตรีไวอ้ย่างมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเล็กๆ ท่ี
คึกคกัมากเพราะเป็นย่านธุรกิจส าคญั ซ่ึงเต็มไปดว้ย ร้านขายเส้ือผา้ ร้านขายหนงัสือ ร้านอาหาร และร้านขาย
ของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 73 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) เมืองมรดกโลก
เก่าแก่อายุกวา่ 4,000 ปี ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและดึงดูดนกัเดินทางมากมายให้มายงัเมืองน้ี เมืองฮอล์สตรัท
เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมืองน้ี
ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสร้างลดหลัน่เป็นชั้นๆ ตามแนวเขา 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Heritage Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที่หก เซ็นต์วูลฟ็กงั –ลนิซ์ – เวยีนนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองฮอล์สตรัทและบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จากนั้นให้อิสระแก่ท่าน 
ถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮอล์สตรัท ได้เวลา 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 38 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 
เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวลูฟ์กงั ชมเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามโรแมนติคท่ีสุด
ของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกงัท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญา้เขียวขจี เป็นท่ี



 

 

 

ประทบัใจของนักท่องเท่ียว น าท่านเดินเล่นและชมความสวยงามของเมืองเซนต์วูลฟ์กัง จากนั้นให้อิสระ 
แก่ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความงามของธรรมชาติสุดประทับใจ  ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์ (Linz) 
(ระยะทาง 123 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของออสเตรีย 
ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ อดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมยัการปกครองของเยอรมนั โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็น
เมืองท่ีแฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอค และรอคโคโค   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  น าท่านชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลทัซ์ (Haupt Platz Square) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจ าเมืองท่ีสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตท่ีมีหอคอยคู่สูง
เสียดฟ้า ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางปรามาณ 2.15 
ชม.)  นครหลวงแห่งประเทศออสเตรีย  เวียนนาไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นนครแห่งศิลปะและดนตรี จนผูค้นมากมายได้
ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกแต่แฝงไปด้วยความคลาสสิคของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอัน
ทรงคุณค่า เวียนนานบัเป็นเมืองท่ีมีพรมแดนเป็นจุดเช่ือมต่อกบันานาประเทศในยุโรปมากท่ีสุดเมืองหน่ึง ไม่
วา่จะเป็น เยอรมนั, อิตาลี, สวติเซอร์แลนด,์ สาธารณรัฐเชค, สโลวเีนีย, สโลวาเกีย, ลิคเทนสไตน์, และฮงัการี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Austria Trend Park Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 

วนัทีเ่จ็ด พระราชวงัเชิงบรุนน์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมความงามของ “พระราชวงัเชิงบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE)” พระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ท่ีถูก
สร้างข้ึนใหมี้ความ  งดงามไม่แพ ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เขา้ชมภายในกวา่ 20 ห้องท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม ผา่น
ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องมิลเล่ียน ห้องไชนีส ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ แห่ง
ราชวงศฮ์ปัสเบิร์ก เขา้สู่ริงสตราเซ่ถนนสายวงแหวนท่ีรายลอ้มไปดว้ยสถานท่ีส าคญั อาทิ โรงละครโอเปร่าท่ี



 

 

 

เก่าแก่ และยงัมีการจดัแสดงคอนเสิรต ์และโอเปร่าตลอดปี พระราชวงัออฟบูรกอ์นัยิ่งใหญ่ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ี
ท าการส าคญัของรัฐ ใกลก้นัเป็นโรงเรียนสอนข่ีมา้แบบสเปน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ประเทศท่ีไม่มีพรมแดนติดทะเลเลย ประเทศเล็กๆมีพื้นท่ีเพียง 
80,000 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น ครอบคลุมเทือกเขาแอลป์ซีกตะวนัออกกั้นทางใตข้องยุโรปตอนกลาง ซ่ึงมี
แม่น ้ าดานูบไหลผา่นเป็นระยะทาง 350 กิโลเมตร น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ตึกรัฐสภา (Parlament) สร้างข้ึนใน
ศิลปะนีโอคลาสสิกตามแบบกรีกโบราณ สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1883 ด้านหน้ามีน ้ าพุ ตรงกลางเป็นรูปป้ัน
เทพีอธีนา (Athena) เทพีผูพ้ิทกัษ์กรุงเอเธนส์ ทรงชุดนักรบพร้อมอาวุธครบมือ  จากนั้นชมนาฬิกาโบราณท่ี
เก่าแก่ของกรุงเวียนนา ช่ือ  Anker Clock (Ankeruhr) ท่ีสร้างเพื่อร าลึกถึงอดีตท่ีผ่านมาของเมืองน้ี ตอนเท่ียง
วนัของทุกวนั จะมีเสียงเพลงในยคุต่างๆ ดงัข้ึน พร้อมกบัรูปป้ันจะเดินขา้มสะพานมาอีกฝ่ังของอาคาร ไดเ้วลา
อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งอิสระในยา่นถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมนัง่จิบกาแฟ
ตน้ต ารับแทแ้ละชิมชดัเกอร์เคก้อนัเล่ืองช่ือ พร้อมเลือกซ้ือสินคา้จากหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ เชิญท่านเลือก
ซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิ เช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึกต่างๆ 

 

17.00 น.  น าเดินทางสู่สนามบินเวยีนนา เพือ่เชคอิน และด าเนินการเร่ือง TAX REFUND 
19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1888 (ใชเ้วลาบิน 2.15 ชัว่โมง)  

สายการบินมีบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
23.20 น. เดินทางถึงสนามอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีแ่ปด อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 

8 วนั คลาสสิค เยอรมัน ออสเตรีย 
ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 21-28 ก.ย. / 9-16 ต.ค. / 15-22 ต.ค. / 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค./ 26 ต.ค.- 2 พ.ย./  

 30 ต.ค. - 6 พ.ย./ 12-19 พ.ย./ 2-9 ธ.ค. / 5-12 ธ.ค.  



 

 

 

ราคาทวัร์ 72,900 บาท : 25 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.ย. – ธ.ค. 2558 ปีใหม่ 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 72,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 6,500 6,500 
เด็กอาย ุ7 - 11 ปี (ตอ้งเสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 67,900 69,900 
เด็กอาย ุ2 - 6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 65,900 67,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 14,900 17,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 85,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) Land Only 
(ไม่รวมตัว๋ BKK - FRA // VIE – BKK) 

41,900 42,900 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ (ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน) 2,100 2,100 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2558) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเทีย่ว ออสเตรีย-เยอรมนี (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศ ออสเตรีย-เยอรมนี 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีา 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 EUR / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 EUR) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 EUR / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 EUR) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจ า 10,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์    (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
หมายเหตุ :  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดต้กลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล



 

 

 

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



 

 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 13.5 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 7.5 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่า 

 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่
วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 



 

 

 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด รูปถ่ายขนาด 35 x 45 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้น

เป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่า
ท่ีเคยได)้ ส าเนาบตัรประชาชน  

 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
5. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาใบมรณะบตัร  
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้



 

 

 

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
 
 
 



 

 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

8 วนั คลาสสิค เยอรมัน ออสเตรีย 
(รวมค่าวซ่ีาเชงเกน้) 

 
ราคาทวัร์ 69,900 บาท    21-28 ก.ย.    9-16 ต.ค.   15-22 ต.ค.           19-26 ต.ค. 

 20-27 ต.ค.   26 ต.ค.- 2 พ.ย. 30 ต.ค.- 6 พ.ย.          12-19 พ.ย. 
 2-9 ธ.ค.    5-12 ธ.ค.  

ราคาทวัร์ 72,900 บาท    25 ธ.ค. – 1 ม.ค.   29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
       
       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วัน นัดหมายเดินทาง) 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง....................................................................................................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 428 2125 *** 
 


