
 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรล์่องเรอืแม่น ้ำดำนูบ 10 วนั               
   โดยสำยกำรบินกำรต์ำ้ แอรเ์วย ์

พกัหอ้งมีหนา้ต่าง!!!  ราคาเร่ิมตน้ท่ี..... 
 
 

  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
   
 
 
 
 

109,900

.- 
 



 
 

2 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

กนัยำยน 15-24 กนัยำยน 2561 109,900 บำท 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบนิ เวลำ 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โดฮำ BKK-DOH QR 833 20.55-00.05+1 

วนัที่สอง โดฮำ-มิวนิก DOH-MUK QR 059 01.50-07.00 

วนัที่เกำ้ เวียนนำ-โดฮำ VIE-DOH QR 186 22.40-04.50+1 

วนัที่สิบ โดฮำ-กรุงเทพฯ DOH-BKK QR 832 08.00-19.00 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ  15 กนัยำยน 2061 

18.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี   

แถว Q สำยกำรบินกำรต์ำ้ แอรเ์วย ์(QR)  เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ  

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

20.55 น. “เหิรฟ้าสู่กรงุโดฮา" โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR833   

วนัที่สอง โดฮำ-มิวนิค-พำเซำ 16 กนัยำยน 2061 

00.05 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการต์า้ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

01.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรงุมวินิค" โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR059  

07.00 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค (MUNICH)  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 

 

 จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปท่ี จัตุรัสมำเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ 

Mary’s Square (จตุัรสัมาเรีย หรือ จัตุรสัแมร่ี) อยู่กลางใจเมืองของนคร

มิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแลว้)ตั้งแต่ยุโรปสมยักลาง (Middle 

Ages) เป็น ” หวัใจ ” ของเขตเมืองเก่า และเป็นท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรบัการเร่ิม

ชมเมือง ในยุคกลางท่ีน่ีเคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการจดังาน

ส าคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลาตซ์ มีส่ิงท่ีน่าชมมากมาย อาทิ 

Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเขาสูงศาลาว่าการเมืองใหม ่      

(Neuse Rathaus) ท่ีมีจุดเด่นอยู่ตรงท่ี หอระฆงั Glockenspiel  ท่ีมีตุ๊กตา

ออกมาเตน้ระบ า เวลา 11 โมงเชา้ในหนา้หนาว และ 5 โมงเย็นในหนา้รอ้น 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน   
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองพำเซำ (PASSAU) พาเซาเป็นเมืองท่ีติด

ชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจเพราะแม่น ้ าดานูบ 

แม่น ้าอินน์และแม่น ้าอิลซ์มาประจบกันท่ีน่ี ในอดีตแม่น ้ าดานูบไดใ้ชเ้ป็น

เสน้ทางการคา้กับชาวโบฮีเมียจนเมืองพาเซาไดก้ลายเป็นจุดส าคัญทาง

ยุทธศาสตรอ์ยา่งมาก   

 

16.00 น. เดินทำงถึงท่ำเรือเมืองพสัเซำ น ำท่ำนเชคอินบนเรือส ำรำญ A-ROSA  
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DONNA  

17.30 น. เรือออกจำกฝัง่มุ่งหนำ้สู่เวียนนำ ประเทศออสเตรีย  
18.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่สำม กรุงเวียนนำ 17 กนัยำยน 2061 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และสนุกและผ่อนคลายไป

กบักิจกรรมบนเรือ มีทั้งสระวา่ยน ้าบนดาดฟ้า หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ 

พรอ้มรบัลมท่ีพดัอ่อนๆ หรือมินิกอลฟ์ท่ีจะใหท่้านจดัการแข่งขนัเล็กๆ ได ้

และส าหรบัท่านใดท่ีอยากผ่อนคลายทั้งกายและใจ เรามีสปาใหบ้ริการซ่ึงมี

หลากหลายรปูแบบใหเ้ลือก 

 

12.00 น. เดินทำงถึง เวียนนำ(Vienna) ประเทศออสเตรีย เวียนนา เมืองหลวงของ

ออสเตรีย เมืองท่ีรูจ้กักันดีแห่งลุ่มแม่น ้าบลู ดานูบ  แต่ในปัจจุบนัน้ีแม่น ้า

สายหลกัไดแ้ยกออกจากแมน่ ้า 

 

12.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
13.30 น. น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถน์ักบุญฟรงัซิสแห่งอสัซีซี (St.Francis of Assisi 

Cathedral) โบสถ์อันสวยงามอีกแห่งของเวียนนาท่ีเหมือนปราสาทในเทพ

นิยาย ตั้งอยูใ่นยา่น Mexikoplatz อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมือง 

 

17.30 น. เดินทำงกลบัมำที่เรือและรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
วนัที่สี่ กรุงเวียนนำ – ฮงักำรี 18 กนัยำยน 2061 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
08.00 น. น าท่านถ่ายรูปกบั มหำวิหำรเซนตส์ตีเฟ่น (St’ Stephen Cathedral) มหา

วิหารโรมนัคาธอลิคท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนครเวียนนา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ณ 

จตุรสัสเตฟาน (Stephanplatz) สรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ.1137-1160 โดย

แรกเร่ิมเป็นสไตล์โรมาเนสก์ และต่อมาไดม้ีการปรับเปล่ียนตามยุคสมัย

และต่อเติมแบบสไตลโ์กธิค ทั้งน้ีไดม้ีการสรา้งหอคอยดา้นบนโบสถ์ความ

สูงกว่า 137 เมตร ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรปช่วงศตวรรษท่ี 

14 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอำคำรรฐัสภำ (Parliament Building)   ซ่ึงตั้งอยู่

ใกลพ้ระราชวงัฮอฟบวรก์และศาลยุติธรรม ตัวอาคารแบ่งเป็นสองอาคาร 

ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเน้ือท่ีราว 

13,500 ตารางเมตร หอ้งใชส้อยกว่า 100 หอ้ง ไม่ว่าจะเป็นหอ้งท างาน 

หอ้งประชุม หอ้งสมุด หอ้งพักผ่อน หอ้งอาหาร หอ้งออกก าลังกาย ฯลฯ 

ทั้งน้ีสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของอาคารรัฐสภาคือ น ้าพุและรูปป้ันเทพี

อาเธน่า ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา นับเป็นอีกหน่ึงจุด

ท่องเท่ียวท่ีมีคนแวะเวียนมามากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเวียนนา  

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั พระรำชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) หน่ึง

ในพระราชวังฤดูหนาวท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีปยุโรป 
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และยงัคงความคลาสสิกไวต้ั้งแต่ยุคสมยัศตวรรษท่ี 13 ถูกใชเ้ป็นศูนยก์ลาง

การปกครองของประเทศโดยราชวงศฮ์บับวรก์มานานกว่าเจ็ดทศวรรษ บน

พ้ืนท่ีอาณาเขตราชวงักวา่ 240,000 ตารางเมตร 

17.00 น. เดินทำงกลบัมำพรอ้มที่เรือเพื่อเตรียมตวัเดินทำงสู่เมืองเอสเตอรก์อม  
18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
18.30 น. เรือออกจำกท่ำเรือ และมุ่งหนำ้สู่เมืองเอสเตอรก์อม ประเทศฮงักำรี 

วนัที่หำ้ เอสเตอรก์อม – บูดำเปสต ์ 19 กนัยำยน 2061 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  

08.00 น. เดินทำงถึงเอสซเ์ตอรก์อม  (Esztergom) ประเทศฮงักำรี  

น าท่านเท่ียวชมกรุงบดูาเปสต ์เมืองหลวงของฮงัการีและเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของประเทศ 

บดูาเปสต์เป็นเมืองเด่ียวท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น ้าดานูบ 

ปัจจุบนับดูาเปสตเ์ป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 6 ของสหภาพยุโรป   

น าท่านถ่ายรปูกบั โบสถแ์ห่งเอสเตอรก์อม(Basilica of Esztergom) โบสถ์

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศฮังการี ตั้งอยู่เมืองเอสเตอรก์อม สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 

19 โดยพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 อุทิศให ้St. Adalbert เดิมท่ีเป็นสถาปัตยกรรม

แบบเรอเนสซองค์ แต่หลังจากท่ีมีสงครามกับพวกเติร์ก ตัวโบสถ์ไดถู้ก

ท าลายเป็นจ านวนมาก ภายหลงัจึงไดม้ีการบูรณะใหม่เป็นสถาปัตยกรรม

แบบนีโอ-คลาสสิคท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน โดดเด่น เป็นสง่า อยู่บนหน้าผา

เหนือแม่น ้าดานู้บ เชิญถ่ายรูปรอบๆ โบสถ์และชมวิวทิวทัศน์ของสายน ้า

ดานูบ้ท่ีเร่ิมตน้ไหลเขา้สู่ประเทศฮงัการี 

 

10.00 น. เดินทำงกลบัมำยงัท่ำเรือ  

10.30 น. เรือออกจำกท่ำมุ่งหนำ้สู่บูดำเปสต ์ท่ำนสำมำรถพกัผ่อนไดต้ำมอธัยำศยั  

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  

15.00 น. เดินทำงถึงบูดำเปสต ์(Budapest) ประเทศฮังกำรี บูดาเปสต์คือเมืองท่ี

รวม 3 ส่วนเขา้ดว้ยกัน นัน่คือ บูดา,โอบูดา และ เปสต์, บูดา เป็นเมือง

ประวติัศาสตรท่ี์ตั้งอยูท่างตอนเหนือ พ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดว้ยปราสาทมากมาย  

น าท่านสู่เนินเกลเลิรต์ ฮิลล ์(Gellert Hill)  สามารถมองเห็นไดจ้ากทุกท่ี

ในบูดาเปสต์ ท่ีประกอบไปดว้ย อนุสาวรียเ์สรีภาพท่ีตั้งอยู่บนยอดสุดของ

เนินเขา ท าให ้เกลเลิรต์ ฮิลล ์เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัของเมืองท่ีน่าจดจ า 

แรกเร่ิมอนุสาวรียส์ูง 14 เมตร สรา้งขึ้ นโดย Miklós Horthy เพ่ือเป็น

สถานท่ีระลึกถึงลูกชายของเขาท่ีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางเคร่ืองบินในช่วง

สงคราม หลังจากการเขา้มาของกองก าลัง รสัเซีย อนุสาวรียไ์ดม้ีรูปแบบ

เป็น กงัหนั ท่ีมีความหมายถึงการขึ้ นสู่สรวงสวรรค ์เป็นเปล่ียนเป็นใบของ

ตน้ปาลม์เพ่ือแสดงถึงการปลดปล่อยเป็นอิสรภาพจาก ระบบ ‘นาซี’ 
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 ในปัจจุบนั อีกหน่ึงจุดน่าสนใจบนเขาเกลเลิรต์ คือ อนุสำวรีย ์ชิตทำเดล

ล่ำ (Cittadella) เทพีถือใบมะกอก หรือท่ีรูจ้กักนัในนามของเทพีเสรีภาพ

ของประเทศฮงัการี อิสระใหท่้านเก็บภาพความสวยงามของนครบูดาเปสต์

ตามอธัยาศยั  

18.00 น. เดินทำงกลบัมำพรอ้มที่เรือ  

18.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัที่หก บูดำเปสต ์ 20 กนัยำยน 2061 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมกรุงบูดำเปสต ์เมืองหลวงของฮังการีและเป็นศูนยก์ลาง

การปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของ

ประเทศ บูดาเปสต์เป็นเมืองเด่ียวท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของ

แม่น ้ าดานูบ ปัจจุบันบูดาเปสต์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 6 ของ

สหภาพยุโรป  น าท่านถ่ายรูปกบัอาคารรฐัสภาฮงัการี  เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวอันตระการท่ีไม่ควรพลาดมาเท่ียวชม ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของ

ฮงัการี อาคารรฐัสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น ้าดานูบบนฝัง่เปสต์ เป็นอาคาร

รฐัสภาท่ีชาวฮงักาเร่ียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรฐัสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก เพราะ

ตวัอาคารมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคท่ีดูคลาสสิกดว้ย

หลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเร่ิมสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1885 และใชเ้วลา

กว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจาก

อาคารรฐัสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจกัร   

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั จตัุรสัวีรบุรุษ (Hero’s Square) มีอนุสาวรียข์อง

บุคคลส าคญัของประเทศฮังการีเป็นจ านวนมาก ความยิ่งใหญ่และสง่างาม

ของมนัคือตวัช้ีวดัความภาคภมูิใจของชาวฮงัการีทุกคนท่ีมีต่อประเทศ อิสระ

ใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบัมหำวิหำรแมททิอสั (Matthias Church) โบสถ์

เก่าแก่ท่ีไดร้บัผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั อาทิ ถูก

ดัดแปลงใหเ้ป็นมสัยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองดว้ยชาวเติรก์ ซ่ึงมีหลงัคาสลบัสี

อนัสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถ์น้ีเคยใชจ้ดัพิธีสวมมงกุฎให้

กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทธิอัส ซ่ึง

พระองคท์รงเป็นกษัตริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองค์

ถือว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอย่างแทจ้ริง ส่ิงก่อสรา้งท่ีงดงามเกิดขึ้ นมาก

ในเมืองหลวงและเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงโบสถน้ี์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยเูนสโกเ้รียบรอ้ยแลว้   

น าท่านเท่ียวชมฝัง่บูดา (Buda) น าท่านถ่ายรูปกบั พระรำชวงัหลวงบูดำ 

(Buda Royal Palace)  อาคารขนาดใหญ่โตตั้งอยู่ทางดา้นใตข้อง Castle 
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Hill เป็นพระราชวงัมาก่อน โดยการตกแต่งและออกแบบท่ีหลายหลาย

รูปแบบและมีการผสมผสานศิลปะหลายสมยัเขา้ไวด้ว้ยกัน พระราชวงัถูก

สรา้งขึ้ นเมื่อประมาณ คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 14 และไดร้บัการบรูณะขึ้ นมาใหม่

หลังจากเกิดความเสียหายอย่างหนักหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัจจุบัน 

พระราชวังหลวงบูดา ได้เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมือง

บดูาเปสต ์เป็นหอศิลป์แห่งชาติ และ หอสมุดแห่งชาติเซเชนยี (Szé chenyi) 

อีกดว้ย  

15.00 น. เดินทำงกลบัมำพรอ้มที่เรือเพื่อเตรียวตวัเดินทำงสู่เมืองบลำทิสลำวำ  
16.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่บลาทสิลาวา  

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
วนัที่เจ็ด บรำตสิลำวำ 21 กนัยำยน 2061 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
09.00 น. เดินทำงถึงบรำตสิลำวำ (Bratislava) ประเทศสโลวะเกีย  

น าท่านเท่ียวชมเมืองบรำติสลำวำ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษท่ี 20 ท่ี

ยงัคงสามารถพบเห็นไดเ้ป็นจ านวนมากในเขตย่านเมืองเก่ำบรำติสลำวำ 

(Old Town, Bratislava) โดยเมืองเก่าของบราติสลาวาน้ันถือว่าเป็น

ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ีเป็นท่ีตั้งของส่ิงปลูกสรา้งส าคญัๆมากมาย 

น าท่านถ่ายรูปกบัปรำสำทบรำติสลำวำ(Bratislava Castle)  โดยปราสาท

ประกอบไปดว้ยกลุ่มอาคารจ านวน 4 อาคาร ภายในมีการจัดแสดงเป็น

ส่วนต่างๆ ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบั “House of the Good Shepherd” 

เป็นอาคารสไตลร์อคโคโค (Rococo) หรือศิลปะแบบหลุยสท่ี์ 14 ตั้งอยู่ไม่

ไกลจากปราสาทบราติสลาวา เป็นหน่ึงในอาคารไม่ก่ีแห่งท่ีได้รับการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ปัจจุบันอาคารแห่งน้ีได้กลายไปเป็นพิพิธภัณฑ์

นำฬิกำ (Museum of Clocks) ซ่ึงภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการนาฬิกา

โบราณจากศตวรรษท่ี 17 – ศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบันอาคารแห่งน้ีได้

กลายเป็นหน่ึงในอาคารสไตลร์อคโคโคท่ีสวยท่ีสุดในยุโรปกลางอีกดว้ย    

ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบัอำคำรศำลำกลำงเก่ำ (Old Town Hall) อาคาร

เก่าแก่จากศตวรรษท่ี 14 ท่ีตั้งอยู่ในใจกลางของย่านเมืองเก่า เป็นหน่ึงใน

อาคารศาลากลางท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ โดยอาคารถูกสรา้งขึ้ นประมาณ

ปี 1370  

 

15.30 น. เดินทำงกลบัมำถึงที่ท่ำเรือเพื่อเตรียมตวัเดินทำงสู่วำเคำ  
16.30 น. เรือออกจำกท่ำมุ่งหนำ้สู่วำเคำ  
18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
วนัที่แปด วำเคำ-เมลค ์ 22 กนัยำยน 2061 
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01.00 น. เดินทำงถึงวำเคำ ประเทศออสเตรีย  
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค ์(Melk) เมืองเล็กๆทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ออสเตรียท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนในยุคเรเนซองส ์ท่ีมองดูราวกบัอยู่ในเมือง

แห่งเทพนิยาย เมืองเมลค์น้ีนับเป็นจุดศูนยก์ลางของวฒันธรรมและจิตใจ

ของชาวออสเตรีย เน่ืองจากเป็นจุดเร่ิมตน้ของการก าเนิดประเทศออสเตรีย 

น าท่าน เขา้ชมมหำวิหำรเมลค ์(Melk Abbey) มหาวิหารท่ีสรา้งโดดเด่น

เป็นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊คมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ ตัว

อาคารก่อสร้างขึ้ นในปี ค.ศ 976 และได้รับการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 

1701-1736 ตามการออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์ น าท่านชม 

หอ้งอิมพีเรียล ซ่ึงถูกจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ ์โดยเดินผ่านบนัไดอิมพีเรียลท่ี

มีรูปป้ันและค าขวญัประจ าใจของพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 6 ซ่ึงเป็นองค์อุปถัมภ์

ส านักสงฆแ์ห่งน้ีในอดีตกาล    

น าท่านชม หอ้งโถงหินอ่อน (Marble Hall)  ซ่ึงมีภาพเขียนสีเฟรสโกเ้ด่น

เป็นสง่าอยู่บนเพดาน น าท่านชม หอ้งสมุดแห่งส านักสงฆเ์มลค ์หอ้งสมุด

ขนาดใหญ่ท่ีมีกล่ินอายของยุคกลาง เคร่ืองตกแต่งท่ีท าดว้ยไมเ้กือบทั้งหมด

ผ่านการก่อสร้างมาอย่างประณีตบรรจง และภาพเขียนสีบนปูนเปียก

สไตลเ์ฟรสโกท่ี้วาดโดย พอล โทรเกอร ์ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง

วาเคา หรือท่ีรูจ้กักนัโดยทัว่ไปว่า หุบเขำวำเคำ ( Wachau Valley ) ซ่ึงกิน

อาณาเขตกวา้งขวางตัง่แต่เมลค์จนถึงเครมส์ เราเรียกรวมกันว่า หุบเขา

ดานูบ ในเขต Wachau – Nibelungengau ของรฐั ออสเตรีย ซ่ึงถือว่าเป็น

พ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีเด่นท่ีสุดของแควน้ออสเตรียตอนล่าง และเป็นดินแดนแห่ง

การปลูกองุ่นส าหรับบ่มเหล้าไวน์มาตัง่แต่สมัยโบราณและเต็มไปด้วย

รา้นอาหารท่ีเรียกว่า ฮอยริเก(้Heuriger) เป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาลุ่ม

แมน่ ้าดานูบ   

น าท่านเท่ียวชมเมืองวาเคา อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความ

สวยงามและความโรแมนติกของเมืองเล็กๆริมแม่น ้าดานูบแห่งน้ี 

 

18.00 น. เดินทำงกลบัมำถึงที่ท่ำเรือ  
18.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
24.00 น. เรือออกจำกท่ำมุ่งหนำ้สู่เมลค ์  
วนัที่เกำ้ แองเกิลฮำรต์เซล (พำเซำ) – ลินซ ์- กรุงเวียนนำ 23 กนัยำยน 2061 

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรบนเรือ  
08.00 น. น าท่านชม เมืองพำเซำ(Pazzau) เมืองติดชายแดนออสเตรียและมี

ทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจเพราะแมน่ ้าดานูบ แมน่ ้าอินน์และแม่น ้าอิลซม์า

ประจบกนัท่ีน่ี ในอดีตแม่น ้าดานูบไดใ้ชเ้ป็นเสน้ทางการคา้กบัชาวโบฮีเมีย
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จนเมืองพสัเซาไดก้ลายเป็นจุดส าคญัทางยุทธศาสตรอ์ย่างมาก เมืองเก่าแก่

แห่งน้ีมีโบสถ์บาร็อคและบา้นขุนนางในอดีตท่ียงัคงความสมบูรณ์ใหไ้ดช่ื้น

ชม การเปิดมหาวิทยาลยัในปี 1978 ท าใหพ้าเซามีอิทธิพลทางวฒันธรรม

มากขึ้ น  น าท่านถ่ายรูป วิหำรเซนตส์ตีเฟน (Stephen Cathedral) ผลงาน

มาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาลี ซ่ึงภายในวิหารแห่งน้ียังเป็นท่ีเก็บ

ออร์แกนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากน้ันน าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่ากับ

เมืองใหม่ เก็บภาพความคลาสสิคของตึกรามบา้นช่องของเขตเมืองเก่าทั้ง

โกธิคและบาร็อครวมไปถึง Veste Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ 

ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑป์ระจ าเมืองพาเซา อิสระใหท่้านได้

เก็บภาพเมืองน่ารกัแห่งน้ีตามอธัยาศยั   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ ์(Linz) เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคตอนบนของ

ออสเตรีย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้าดานูบ และแม่น ้าเอนไรส ์เป็นเมืองท่ีมีความ

งดงามมาก ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทิวทัศน์ของเทือกเขาท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่า

งดงามท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นแถบเทือกเขาแอลป์ทั้งหมด น าท่านชมโบสถ์

เก่าแก่อันสวยงามพรอ้มเดินเล่นภายในย่านเมืองเก่าชมจตุัรสั Hauptplaz 

ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมอนังดงาม  

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่เวียนนำ (Vienna)เมืองท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานนับพนั

ปี ท่ีมีความเจ ริญตั้ งแ ต่อดีตจนถึงปัจ จุบัน เ ป็นเมือง ท่ี เ ต็มไปด้วย

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคท่ีเป็นแบบของออสเตรียท่ีงดงาม

ท่ีสุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็น

ศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบนั และเป็นสถานท่ีรวมคีตกวีเอก

ของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮนัสเตราท ์เป็นตน้  

ช้อปป้ิงอย่างอิสระในย่าน ถนนคนเดินคำร์ทเนอร์สตรีท  (Karntner 

Street) ท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมนัง่จิบกาแฟตน้ต ารบัแท ้และชิมชดัเกอรเ์คก้

อันเล่ืองช่ือของเวียนนา พร้อมเลือกซ้ือสินคา้จากหา้งสรรพสินคา้และ

รา้นคา้มากมาย เชิญท่านเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เคร่ืองแกว้

สวาร็อฟสก้ี Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่

วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโม

สารท์ หรือแวะชิมของหวานท่ีรา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร่ี์ (เพื่อควำม

สะดวกในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ของท่ำน อำหำรค ำ่อิสระตำมอธัยำศยั) 

 

22.40 น. “เหิรฟ้าสู่กรงุโดฮา" โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR186  

วนัที่สิบ โดฮำ - กรุงเทพฯ                                                                                      24 กนัยำยน 2061 

04.50 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการต์า้ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
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08.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรงุเทพฯ" โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR832  
19.00 น.    

  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

      109,900.- 
13,900.- 
23,000.- 

2,300.- 
รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 2561 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 40,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-มิวนิค-โดฮาเวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ส 

แอรไ์ลน์ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
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 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศออสเตรีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 4 วนั คิดเป็น 20 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : ประเทศออสเตรีย 
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1เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ (ใชเ้วลำยื่น 15 วันท ำกำร)  

1. หนงัสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียด

เฉพาะใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) 

และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น/บตัรประชำชน หรือ ส  ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐำนกำรเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและมีอำยุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 20 ปี ขอส ำเนำสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 
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- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส  ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบหยำ่ หรือ ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสำรยืน่วีซ่ำอำจมีกำรปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

 

*** ทำงสถำนทูตไม่ใหด้ึงเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลกูคำ้จ  ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วงที่ยืน่วีซ่ำ
กรุป๊ ลกูคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่ำเด่ียวเท่ำนั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทำงก่อนหนำ้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถำนทูตรบัทรำบ ***1 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง
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ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. .................................. 

 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 40,000 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 
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กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่........................................ 


