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79,900. - 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

21 – 29 มิ.ย. 62 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 09 – 17 ส.ค. 62 

20 – 28 ก.ย. 62 11 – 19 ต.ค. 62 ** 18 – 26 ต.ค. 62 ** 

15 – 23 พ.ย. 62 5 – 14 ธ.ค. 62 ** 27 ธ.ค. – 04 ม.ค. 62 ** 

• เข้ำชมควำมงำม ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle)  

• เที่ยวเมืองฮัลสตัท (Hallstatt) เมอืงมรดกโลก 

• สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรำก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสำธำรณรัฐเชคโกสโลวำเกีย 

• ล่องเรือ แม่น  ำดำนูบ (Danube River) แม่น  ำยำวที่สุดในสหภำพยโุรปและยำวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป 

• ชื่นชมกับควำมงำมของพระรำชวังเชินบรุนน์  

• รวมรถรับส่งโรงแรม-สนำมบิน แบบส่วนตัว + ซิตี ทัวร์ในโปรแกรม , พักโรงแรมระดับ 4 ดำว   

• เที่ยวเมืองฮัลสตัท (Hallstatt) เมืองมรดกโลก 

• สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรำก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสำธำรณรัฐเชคโกสโลวำเกีย 
 

ยุโรปตะวันออก 9 วัน 
เยอรมนี – ออสเตรีย – สำธำรณรัฐเชค – ฮังกำร ี

Hallstatt, Austria 

 

วันท่ี  (1) กรุงเทพฯ – โดฮำ 
วันท่ี  (2) โดฮำ–มิวนิค–โฮเฮนชวำล์ฟเกำ–เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อินส์บรูก   
วันท่ี  (3) อินส์บรูก – ฮัลล์สตัท – ซำลส์บวร์ก  
วันท่ี  (4) ซำลส์บวร์ก – เชสกี  ครุมลอฟ - ปรำก 
วันท่ี  (5) กรุงปรำก – ปรำสำทปรำก  
วันท่ี  (6) กรุงปรำก – กรุงเวียนนำ – พระรำชวังเชิร์นบรุนน์  
วันท่ี  (7) กรุงเวียนนำ – พำร์นดอร์ฟ เอำท์เลท – บูดำเปสต์  
วันท่ี  (8) บูดำเปสต์ – ล่องเรือ แม่น  ำดำนูบ – โดฮำ  
วันท่ี  (9) โดฮำ – กรุงเทพฯ  
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วันที่ (1) กรุงเทพฯ – โดฮำ 
 

17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 7 แถว P เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์   
20.45 น. ออกเดินทางสู่ สนำ มบินโดฮำ โดยเท่ียวบิน QR 833 
23.55 น. เดินทางถึง สนำมบินโดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันที ่(2)  โดฮำ – มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวำล์ฟเกำ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – อินส์บูร์ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินมิวนิค (Munich) โดยเท่ียวบิน QR 059 
07.00 น. เดินทางถึง มิวนิค (Munich) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของแคว้น

บาวาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ท่ีมีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือช่ือ และเคยได้รับเกียรติใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972 

 เดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวำล์ฟเกำ (Hohenschwangau) เป็นเมืองท่ีน่าอยู่มากอากาศสดช่ืนบ้านเมือง
สวยงาม ต้ังเรียงรายอยู่รวมๆ กัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูขำหมูสูตรต้นต ำรับ 
บ่าย เข้าชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1869 ตามค าส่ังของ

พระเจ้าลุดวิกท่ี 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่า รำชันหงส์ขำว (Swan King) 
วอล์ทดีสนีย์จึงได้น าเอาปราสาทนี้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จ าลอง
ไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งท่ัวโลก 

 เดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรลประเทศออสเตรียเป็นเมืองเอก
ด้านการท่องเท่ียวของประเทศ
ออสเตรียต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าอินน์ซึ่ง
ค าว่า อินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพาน
แห่ งแม่น้ าอิน  มี ลักษณะแคบๆ
แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์
ครั้งอดีตอินส์บรูคเป็นเมืองท่ีรุ่งเรือง
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ท่ีสุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนท่ี 1 นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นก าเนิดของเครื่องแก้วคริสตัลช่ือ
ดังท่ีสุดในโลกอย่างชวารอฟสกี้  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Innsbruck หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่(3) อินส์บูร์ก – ฮัลส์ตัทท์ – ซำลส์บวร์ก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก world heritage เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีโอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่ท่ีน่ารักท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก   
น ำท่ำนเดินลัดเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบ See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
อีกด้านมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ท่ี
เก่าแก่ไม่ขาดสาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองซำลส์บวร์ก (Salzburg)  เมืองโรแมนติกเมืองหนึ่งของยุโรปท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางเนินเขาท่ี

ล้อมรอบได้ รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1996   
น าท่านชม สวนมิรำเบล (Mirabellgarten) ภายในบริเวณพระราชวังมิราเบล ซึ่งเป็นฉากถ่ายท า
ภาพยนตร์อมตะ The Sound of Music ฉากท่ีมีสวนดอกไม้สวยงาม เดิมเป็นปราสาทมีช่ือว่า Alteneau 
Castle สร้างขึ้นตามบัญชาของช้อป Wolf Dietrich Von Raiteneau  
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อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งท่ี ย่ำนถนนเกไทรเด มีร้านค้าต่างๆ มากมาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น
ร้านขายของท่ีระลึก ร้านขายเค้กขายกาแฟ ขายไข่อิสเตอร์ รวมท้ังยังเป็นท่ีต้ังของบ้านโมซาร์ทด้วย ป้าย
ร้านค้าเป็นรูปบ่งบอกถึงสินค้าท่ีขายกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Austria Trend Hotel Europa Salzburg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่(4) ซำลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – เชสกี  ครุมลอฟ (สำธำรณรัฐเชค) – ปรำก (พัก 2 คืน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเชสกี  ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ า 
วัลตาวาตอนต้นใกล้แหล่งก าเนิดของแม่น้ า ก่อนจะไหลต่อไปเป็นกระแสน้ าสายใหญ่ผ่านกรุงปราก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  ชม เมืองมรดกโลก สมญานามเพชรน้ าเอกแห่งโบเฮเมียเมืองนี้ต้ังอยู่ในหุบเขาใจกลางป่าเขามี  ท่ีต้ังซ่อน

ตัวอยู่ลึกลับประหนึ่งเมืองลับแล เมืองขนาดเล็กนี้มีแม่น้ าวัลตาว่าไหลผ่ากลางเมือง  
ชมเขตเมืองเก่ำครุมลอฟ (Krumlov Old Town) เดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณเขตเมืองเก่า  ท่ียังคง
เอกลักษณ์ด้ังเดิมไว้ได้ท้ังหมด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992  
แวะถ่ำยรูป ปรำสำทครุมลอฟ (Krumlov Castle)* มีอายุกว่า 700 ปี ผ่านการครอบครองของขุนนาง
ถึง 3 ตระกูล ท่ีใช้เป็นคฤหาสน์ส่วนตัว ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลในท่ีสุด *ปราสาทปิดทุกวันจันทร์*  

 เดินทางสู่ กรุงปรำก (Prague) ขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก ด้วยสถาปัตยกรรม 
 อันหลากหลายท่ีเก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Clarion Hotel Prague Old Town หรือเทียบเท่ำ 
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วันที ่(5)  ปรำสำทปรำก – สะพำนชำร์ลส์ – ย่ำนเมืองเก่ำสตำเร เมสโตร   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม ปรำสำทปรำก (Prague Castle) เคยเป็นปราสาทของกษัตริย์เชคในอดีต  ได้รับการรับรอง
จากกินเนสบุ๊คว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีพื้นท่ีครอบคลุม 70,000 ตารางเมตร 
(437.5 ไร่) ชม วิหำรเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) วิหารท่ีใหญ่และส าคัญท่ีสุดของกรุงปร๊าก 
โดยค าส่ังของพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 สร้างอุทิศให้กับ St. Vitus, St. Wenceslas และ St. Adalbert 
นักบุญชาวโบฮีเมียแห่งดินแดนเชค ชม สะพำนชำร์ลส์ (Charles Bridge) ท่ีมีประติมากรรมรูปปั้น
มากมายบนสะพานไม่ซ้ ากันประดับอยู่  
ชม อนุสำวรีย์ของจอห์น ฮุช (Jan Hus) ผู้ริเริ่มรับศาสนามาเผยแพร่อีกครั้ง หลังจากการหยุดห้าม
การนับถือศาสนาตามกฎของระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งเคยใช้บริหารประเทศ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  น าท่าน ชมเขตเมืองเก่ำ สตำเร เมสโตร (Stare Mesto หรือ Old Town Square) ชม หอนำฬิกำ

ดำรำศำสตร์โบรำณ ณ ศาลากลางเมือง ซึ่งอธิบายกาโคจรของดาว เคราะห์และ พระอาทิตย์รอบโลก 
(เป็นความเช่ือในสมัยนั้นว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของดาวพระเคราะห์) 
ช้อปปิ้งสินค้ำบริเวณย่ำนเมืองเก่ำ ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าจ าหน่ายแก้วเจียรนัยท่ีเรียกว่า โบฮีเมียน 
กลาส (Bohemian Glass) สินค้าท่ีมีช่ือสุดของประเทศ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Clarion Hotel Prague Old Town หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที ่(6)  ปรำก – เวียนนำ - พระรำชวังเชิร์นบรุนน์  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองแห่งการดนตรีวอลซ์ของโลก เวียนนา คือ โลกแห่งการดนตรี
คลาสสิกท่ีมวลมนุษย์ยกย่องสรรเสริญ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย  
บ่าย  เข้าชม พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก 

ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟท่ี 1 ปรารถนาท่ีจะสร้างพระราชวังแข่งขันกับพระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส ชม
ความวิจิตรตระการตาของต าหนักล่าสัตว์บนเนื้อท่ีกว้าง ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟท่ี 1 จะเนรมิตให้เป็นวิมาน
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จักรพรรดิแห่งท่ีสองรองจากพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์มีห้องท้ังหมด 1,200 ห้องเปิด
ให้ประชาชนเข้าชมเพียง 45 ห้อง    
ชม ถนนวงแหวน (Ring Stresses) ผ่านชม โรงอุปรำกรแห่งชำติ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ เปิดแสดงครั้งแรก
ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 1869 ด้วยดอน จิโอวานนี่ของโมซาร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก อาคารรัฐสภา 
ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย เวียนนา โบสถ์ประจ าเมือง ศาลสูง สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ 
อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทเพลงอมตะ    

  ชม โบสถ์เซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedrals) ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค อายุ
เก่าแก่กว่า 800 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147  
อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนคำร์ทเนอร์ 
(Kartner Strasse) เป็นถนนชอปปิ้งสายส าคัญ
ของเวียนนา ท่ีมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ 
มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อาทิ 
เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน เส้ือแบรนด์เนมยอด
นิยม และของท่ีระลึกต่างๆ เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Courtyard by Marriott Wien Schonbrunn หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที ่(7)  เวียนนำ – พำร์นดอร์ฟ เอำท์เลท – บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) – ล่องเรือแม่น  ำดำนูบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ง เอำท์เลท พำร์นดอร์ฟ (Parndorf Outlet) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศ

ออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ต้ังอยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ช่ือดัง
ต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เส้ือผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน 
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย  

เที่ยง  อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันภำยในเอำท์เลท เพื่อมีเวลำในกำรช้อปปิ้งภำยในเอำท์เลท  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองบูดำเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรม

อันล้ าค่า ริมสองฝ่ังแม่น้ าดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ าดานูป” 
  น าท่านชม จัตุรัสฮีโร่ (Hero’s Square)  
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น ำท่ำน ล่องเรือแม่น  ำดำนูบ (Danube River) แม่น้ ายาวท่ีสุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 
ของยุโรป มีต้นก าเนิดท่ีแถบป่าด าในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ าเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหล
มารวมกันเป็นแม่น้ าดานูบท่ีเมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่น้ าสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรป  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม NH Budapest City หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่(8)   บูดำเปสต์ – ป้อมขำวประมง – โบสถ์แมทเทียยำส – โดฮำ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ชม ป้อมชำวประมง (Fisherman Bastion) ป้อมปราการใหญ่โตท่ีท้ิงร่องรอยแห่งอดีต สร้างใน ปี

ค.ศ.1895 อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ าดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาต้ังแต่สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการ
ดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity square 
เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุสาวรีย์สร้างไว้เพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้ง
ใหญ่ในอดีต และมีรูปปั้นบนเสานี้ คือ Saint Stephen นอกจากนี้ มียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ 
ด้านข้างของลานนี้มีโบสถ์ Matyas มีจุดชมวิวเห็นความงามของเมือง  

  ผ่านชม โบสถ์แมทเทียยำส (Matthias Church) โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษท่ี 13 
หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบ้ืองสีลวดลายสวยงาม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านสู่ จุดชมวิว เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) เป็นจุดชมวิวท่ีมีความสูง 140 เมตร สามารถ

มองเห็นวิวได้จากท้ัง 2 ด้าน ท าให้เห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ได้โดยรอบแบบพาโนรามิค 360 
องศา ของเมืองปูดาเปสต์บริเวณก าแพงของทางขึ้น เนินเขาเกลเลิร์ต มีการจัดแสดงรูปภาพของกรุง
บูดาเปสต์ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองต้ังแต่อดีตจนมาถึงภาพท่ีทุกคนได้เห็นในปัจจุบัน   

  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
17.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR 200 
23.40 น.  เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันที ่(9)   โดฮำ – กรุงเทพฯ  
 

01.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 834 
12.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตรำค่ำบริกำรทัวรย์ุโรปตะวันออก 9 วัน (QR) 
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อัตรำนี รวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือข้ึนเคร่ือง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท / วัน (รวม 900 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย ์

21 – 29 มิ.ย. 62 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 09 – 17 ส.ค. 62 

20 – 28 ก.ย. 62 11 – 19 ต.ค. 62 ** 18 – 26 ต.ค. 62 ** 

15 – 23 พ.ย. 62 5 – 14 ธ.ค. 62 ** 27 ธ.ค. – 04 ม.ค. 62 ** 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ นไป รำคำ ** รำคำปกติ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   82,900.- 79,900.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   79,900.- 77,900.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  77,900.- 75,900.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000.- 12,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพ่ือ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากท่ีสุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ประเทศออสเตรยี  

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ ทัง้น้ีระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาข้ึนอยู่กบัดลุยพนิิจของสถานทูต ) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑูตไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในชว่งท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยื่นวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสอืเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเลม่เก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจุบนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย ส ีหน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สขีาว 
(อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พอ่และแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอม ซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ

อ าเภอเทา่นัน้ และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้

และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้

และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหนง่ ระยะเวลาการวา่จ้าง 

เงินเดือน ประเทศ และ วนัเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสอืรับรองจากหนว่ยงาน  
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- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ระบุชัน้ปีท่ีศกึษา  

9 หลักฐานการเงิน :  บัญชีออมทรัพย์ (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Statement 

เป็นบัญชีออมทรัพย์ ทัง้สองอย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสอืรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซา่ 

- Statement ย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซา่ มียอดเงินสดุท้ายไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท
ตอ่การรับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตุสมผลตอ่การยื่นวีซา่ และยอดแสดงในบญัชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณา
อบัเดทบญัชีกอ่นท าการขอ Statement  15 วนักอ่นยื่นวีซา่) 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุช่ือผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสติูบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนงัสอืรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 
 


