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8 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ (Danube River) 
 

 

 
โปรโมช่ันพเิศษ....บินกลุ่มสตำร์อลัลแิอนซ์ (Star Alliance) 

7-14 เมษำยน 2560 / 12-19 เมษำยน 2560  

   79,900 บำท  
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(ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น / รวมทิปแล้ว / ห้องพกัแบบหน้ำต่ำง) 
 

มวินิก – พสัเซำ – เวยีนนำ – บูดำเปสต์ – บรำติสลำวำ – วำเคำ – มวินิก 

8 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ (Danube River) 
 

วนัแรก กรุงเทพ – อสิตันบูล 
 

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน 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 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง

เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

วนัทีส่อง  อสิตันบูล – มิวนิก 
 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1629 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

06.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินมิวนิก (MUC)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  

                     สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบิน มิวนิก น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองพัสเซา(Pazzau) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เมืองติดชายแดน

ออสเตรียและมีทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจเพราะแม่น ้ าดานูบ แม่น ้ าอินน์และแม่น ้ าอิลซ์มาประจบกนัท่ีน่ี ในอดีต
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แม่น ้ าดานูบไดใ้ชเ้ป็นเส้นทางการคา้กบัชาวโบฮีเมียจนเมืองพสัเซาไดก้ลายเป็นจุดส าคญัทางยทุธศาสตร์อยา่งมาก 
เมืองเก่าแก่แห่งน้ีมีโบสถบ์าร็อคและบา้นขนุนางในอดีตท่ียงัคงความสมบูรณ์ใหไ้ดช่ื้นชม การเปิดมหาวิทยาลยัใน
ปี 1978 ท าให้พสัเซามีอิทธิพลทางวฒันธรรมมากข้ึน  น าท่านเท่ียวชมวิหารเซนตส์ตีเฟน ผลงานมาสเตอร์พีซของ
ศิลปินชาวอิตาลี ซ่ึงภายในวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บออร์แกนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมเขต
เมืองเก่ากบัเมืองใหม่ เก็บภาพความคลาสสิคของตึกรามบา้นช่องของเขตเมืองเก่าทั้งโกธิคและบาร็อครวมไปถึง 
Veste Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑป์ระจ าเมืองพสัเซา อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพเมืองน่ารักแห่งน้ีตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองพสัเซา เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ DCS Amethyst 
 อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่นบนเรือส าราญท่ีจะน าท่านสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือแม่น ้ าดานูบ ลดัเลาะไปตามริม

ชายฝ่ังแม่น ้าสองขา้งทาง สัมผสับรรยากาศแปลกใหม่ กบัการเดินทางท่ีจะท าให้ท่านไดเ้ห็นทศันียภาพสองขา้ง ทั้ง
บา้นเรือนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น ้าดานูบ โดยเร่ิมจากเมืองพสัเซาแห่งน้ี 

 

16.00 น. เรือส าราญ DCS Amethyst ออกเดินทางจากเมืองพสัเซา มุ่งหนา้สู่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
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วนัทีส่ำม เวยีนนำ (ประเทศออสเตรีย) – เข้ำชมพระรำชวงัเบลเดแวร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความสวยงามสองริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีเรือส าราญค่อยๆล่องผ่าน ซ่ึงเป็น
ทศันียภาพท่ีแปลกตาไปจากการนั่งรถชมวิว เรียกไดว้่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีท าให้ท่านได้เห็นความสวยงามของ
บา้นเรือน ป่าไม ้แม่น ้ า สลบัทิวทศัน์ของภูเขา ตลอดจนป้อมปราสาทโบราณริมผาต่างๆท่ีไดมี้การสร้างข้ึนมาใน
สมยัก่อน ใหท้่านไดพ้กัผอ่นพร้อมเก็บภาพความสวยงามและความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

12.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือกรุงเวยีนนา 
 น าท่านเท่ียวชม นครเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่งประเทศออสเตรีย เวียนนาไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นนครแห่งศิลปะ

และดนตรี จนผูค้นมากมายได้ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกแต่แฝงไปด้วยความคลาสสิกของ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยัอนัทรงคุณค่า เวียนนานบัเป็นเมืองท่ีมีพรมแดนเป็นจุดเช่ือมต่อกบันานาประเทศในยุโรป
มากท่ีสุดเมืองหน่ึง ไม่วา่จะเป็น เยอรมนั อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐเชก ฮงัการี สโลวเีนีย สโลวาเกีย และ
ลิคเทนสไตน์ น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเบลเดแวร์ (Belvedere Palace) พระราชวงัสไตลบ์าโรกท่ีลอ้มรอบดว้ยสวน
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อนัสวยงาม ตั้ งอยู่บนเชิงเขาทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเวียนนา ในอดีตถูกใช้เป็นพระราชวงัฤดูร้อนของ
เจา้ชายยูจีนแห่งราชวงศ์ซาวอย วีรบุรุษแห่งออสเตรียผูข้บัไล่ชาวเติร์กท่ีเขา้มารุกล ้ าดินแดนเม่ือช่วงปี ค.ศ.1697 
โดยพระราชวงัน้ีปัจจุบนัถูกแบ่งการจดัแสดงเป็นสองส่วน คือ ต าหนักล่าง (Lower Belvedere) ซ่ึงไวเ้ก็บศิลปะ
สไตล์บาร๊อคของประเทศ ส่วนต าหนกับน (Upper Belvedere) ถูกใชเ้ป็นหอศิลป์ไวจ้ดัแสดงภาพเขียนของศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียงชาวออสเตรีย ภายนอกพระราชวงัถูกรายลอ้มดว้ยสระน ้ า น ้ าพุ สวนหญา้และไมป้ระดบันานาชนิด 
อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  (***หากพระราชวงัปิดให้เขา้ชมเน่ืองจากมีการประกอบ
พิธีกรรมหรือจดังานนิทรรศการต่างๆ บริษทัทวัร์ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนทดแทน***) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St’ Stephen Cathedral) มหาวิหารโรมนัคาทอลิกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนคร
เวียนนา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ณ จตุรัสสเตฟาน (Stephanplatz) สร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1137-1160 โดยแรกเร่ิมเป็น
สไตล์โรมาเนสก์ และต่อมาได้มีการปรับเปล่ียนตามยุคสมยัและต่อเติมแบบสไตล์โกธิค ทั้ งน้ีได้มีการสร้าง
หอคอยดา้นบนโบสถ์ความสูงกวา่ 137 เมตร ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรปช่วงศตวรรษท่ี 14 น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซ่ึงตั้งอยูใ่กลพ้ระราชวงัฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม ตวัอาคาร
แบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบดว้ย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเน้ือท่ีราว 13,500 ตารางเมตร ห้อง
ใชส้อยกวา่ 100 ห้อง ไม่วา่จะเป็นห้องท างาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพกัผอ่น ห้องอาหาร ห้องออกก าลงักาย 
ฯลฯ ทั้งน้ีสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของอาคารรัฐสภาคือ น ้ าพุและรูปป้ันเทพีอาเธน่า ท่ีตั้งตระหง่านอยูด่า้นหน้า
อาคารรัฐสภา นบัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีคนแวะเวียนมามากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเวียนนาจากนั้นน าท่าน
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ถ่ายรูปกบั พระราชวงัฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หน่ึงในพระราชวงัฤดูหนาวท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของทวีปยุโรป และยงัคงความคลาสสิกไวต้ั้งแต่ยุคสมยัศตวรรษท่ี 13 ถูกใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองของ
ประเทศโดยราชวงศฮ์บับวร์กมานานกวา่เจด็ทศวรรษ บนพื้นท่ีอาณาเขตราชวงักวา่ 240,000 ตารางเมตร  

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
18.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือกรุงเวยีนนา สู่ ท่าเทียบเรือบูดาเปสต ์
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 แนะน ำให้ท่ำนเกบ็ภำพควำมสวยงำมและแสงสียำมค ่ำคืนแห่งกรุงเวยีนนำ ประเทศออสเตรีย ซ่ึงมีควำมสวยงำมยิง่ 
 
วนัทีส่ี่ บูดำเปสต์ (ประเทศฮังกำรี) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือกรุงบูดาเปสต ์

น าท่านเท่ียวชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮงัการีและเป็นศูนยก์ลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และการคมนาคมขนส่งของประเทศ บูดาเปสต์เป็นเมืองเด่ียวท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทั้ ง 2 ฝ่ังของแม่น ้ า
ดานูบ ปัจจุบนับูดาเปสต์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 6 ของสหภาพยุโรป  น าท่านถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภา
ฮงัการี  เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวอนัตระการท่ีไม่ควรพลาดมาเท่ียวชม ถือวา่ป็นสัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคาร
รัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น ้ าดานูบบนฝ่ังเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาท่ีชาวฮงักาเร่ียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาท่ี
สวยท่ีสุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคท่ีดูคลาสสิกดว้ยหลงัคาสีแดง 
อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บ
อิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจกัร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั จตุัรัสวีรบุรุษ (Hero’s 
Square) มีอนุสาวรียข์องบุคคลส าคญัของประเทศฮงัการีเป็นจ านวนมาก ความยิ่งใหญ่และสง่างามของมนัคือ
ตวัช้ีวดัความภาคภูมิใจของชาวฮงัการีทุกคนท่ีมีต่อประเทศ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกบัมหาวิหารแมททิอสั (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุค
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แต่ละสมยั อาทิ ถูกดดัแปลงให้เป็นมสัยิดเม่ือคร้ังถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ซ่ึงมีหลงัคาสลบัสีอนัสวยงามของ 
สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถ์น้ีเคยใช้จดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือ
กษตัริยแ์มทธิอสั ซ่ึงพระองค์ทรงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองค์ถือว่าเป็นสมยั
ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอยา่งแทจ้ริง ส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามเกิดข้ึนมากในเมืองหลวงและเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงโบสถ์น้ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเรียบร้อยแลว้ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมฝ่ังบูดา (Buda) น าท่านเข้าชมพระราชวงัหลวงบูดา (Buda Royal Palace)  อาคารขนาดใหญ่โต
ตั้งอยูท่างดา้นใตข้อง Castle Hill เป็นพระราชวงัมาก่อน โดยการตกแต่งและออกแบบท่ีหลายหลายรูปแบบและมี
การผสมผสานศิลปะหลายสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนั พระราชวงัถูกสร้างข้ึนเม่ือประมาณ คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 14 และไดรั้บ
การบูรณะข้ึนมาใหม่หลงัจากเกิดความเสียหายอยา่งหนกัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนั พระราชวงัหลวงบูดา 
ได้เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ของเมืองบูดาเปสต์ เป็นหอศิลป์แห่งชาติ และ หอสมุดแห่งชาติเซเชนย ี
(Széchenyi) อีกด้วย ได้เวลาน าท่ าน สู่ เนิน เกลเลิ ร์ต ฮิลล์  (Gellert Hill)  สามารถมองเห็นได้จากทุกท่ีใน
บูดาเปสต์ ท่ีประกอบไปดว้ย อนุสาวรียเ์สรีภาพท่ีตั้งอยูบ่นยอดสุดของเนินเขา ท าให้ เกลเลิร์ต ฮิลล์ เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีส าคญัของเมืองท่ีน่าจดจ า แรกเร่ิมอนุสาวรียสู์ง 14 เมตร สร้างข้ึนโดย Miklós Horthy เพื่อเป็นสถานท่ี
ระลึกถึงลูกชายของเขาท่ีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางเคร่ืองบินในช่วงสงคราม หลงัจากการเขา้มาของกองก าลัง 
รัสเซีย อนุสาวรียไ์ดมี้รูปแบบเป็น กงัหนั ท่ีมีความหมายถึงการข้ึนสู่สรวงสวรรค ์เป็นเปล่ียนเป็นใบของตน้ปาล์ม
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เพื่อแสดงถึงการปลดปล่อยเป็นอิสรภาพจาก ระบบ 'นาซี' เหนือข้ึนไปจะเป็นป้อมปราการ Citadella สร้างโดย 
Habsburgs หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพในปี 1848-1849 ปัจจุบันป้อมปราการได้ถูกเปล่ียนไปเป็น 
พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ท่ีน าเสนอประวติัศาสตร์ของเนินเขาลูกน้ี  นอกจากน้ี เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) เป็นจุดชม
ววิท่ีมีความสูง 140 เมตร สามารถมองเห็นวิวไดจ้ากทั้ง 2 ดา้น เห็นทศันียภาพของกรุงบูดาเปสตไ์ดโ้ดยรอบแบบ
พาโนรามิค 360 องศาของเมืองบูดาเปสต์ บริเวณก าแพงของทางข้ึนเนินเขาเกลเลิร์ต มีการจดัแสดงรูปภาพของ
กรุงบูดาเปสต ์ให้เห็นถึงเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีตจนมาถึงภาพท่ีทุกคนไดเ้ห็นในปัจจุบนั อีกหน่ึงจุดน่าสนใจบน
เขาเกลเลิร์ต คือ อนุสาวรีย ์ชิตทาเดลล่า (Cittadella) เทพีถือใบมะกอก หรือท่ีรู้จกักนัในนามของเทพีเสรีภาพของ
ประเทศฮงัการี อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามของนครบูดาเปสตต์ามอธัยาศยั 

 

 
 

19.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
21.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือกรุงบูดาเปสต ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือกรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 แนะน ำให้ท่ำนเกบ็ภำพควำมสวยงำมและแสงสียำมค ่ำคืนแห่งกรุงบูดำเปสต์ ประเทศฮังกำรี ซ่ึงมีควำมสวยงำมยิง่ 
 
วนัทีห้่ำ บรำติสลำวำ (ประเทศสโลวำเกยี)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความสวยงามสองริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีเรือส าราญค่อยๆล่องผ่าน ซ่ึงเป็น
ทศันียภาพท่ีแปลกตาไปจากการนั่งรถชมวิว เรียกไดว้่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีท าให้ท่านได้เห็นความสวยงามของ
บา้นเรือน ป่าไม ้แม่น ้ า สลบัทิวทศัน์ของภูเขา ตลอดจนป้อมปราสาทโบราณริมผาต่างๆท่ีไดมี้การสร้างข้ึนมาใน
สมยัก่อน ใหท้่านไดพ้กัผอ่นพร้อมเก็บภาพความสวยงามและความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือกรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 
น าท่านเท่ียวชมเมืองบราติสลาวา ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอาคารยุค
กลางและอาคารศตวรรษท่ี 20 ท่ียงัคงสามารถพบเห็นไดเ้ป็นจ านวนมากในเขตย่านเมืองเก่าบราติสลาวา (Old 
Town, Bratislava) โดยเมืองเก่าของบราติสลาวานั้นถือวา่เป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ีเป็นท่ีตั้งของส่ิงปลูก
สร้างส าคญัๆมากมาย โดยท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเก่าแก่ท่ี
ตั้งอยูเ่หนือแม่น ้ าดานูบ (Danube River) ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทบราติสลาวา โดย
ปราสาทประกอบไปดว้ยกลุ่มอาคารจ านวน 4 อาคาร ภายในมีการจดัแสดงเป็นส่วนต่างๆ ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูป
กบั "House of the Good Shepherd" เป็นอาคารสไตล์รอคโคโค (Rococo) หรือศิลปะแบบหลุยส์ท่ี 14 ตั้งอยู่ไม่
ไกลจากปราสาทบราติสลาวา เป็นหน่ึงในอาคารไม่ก่ีแห่งท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ี
ได้กลายไปเป็นพิพิธภณัฑ์นาฬิกา (Museum of Clocks) ซ่ึงภายในมีการจดัแสดงนิทรรศการนาฬิกาโบราณจาก
ศตวรรษท่ี 17 - ศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในอาคารสไตล์รอคโคโคท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป
กลางอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบัอาคารศาลากลางเก่า (Old Town Hall) อาคารเก่าแก่จากศตวรรษท่ี 14 ท่ีตั้ง
อยู่ในใจกลางของย่านเมืองเก่า เป็นหน่ึงในอาคารศาลากลางท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ โดยอาคารถูกสร้างข้ึน
ประมาณปี 1370  

 

15.45 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
16.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือกรุงบราติสลาวา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือวาเคา ประเทศออสเตรีย 

เรือจะล่องในแม่น ้าดานูบ ซ่ึงจะผา่นบา้นเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝ่ัง แนะน าใหท้่านข้ึนไปชมววิบนชั้น
ดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผสับรรยากาศอาทิตยอ์ศัดง และ ทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าท่ีหลากหลายแปลกตายิง่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
  หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 

วนัทีห่ก วำเคำ (ประเทศออสเตรีย)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองวาเคา ประเทศออสเตรีย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค ์(Melk) (ระยะทาง 24 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆทางตะวนัตก
เฉียงใตข้องออสเตรียท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนในยคุเรเนอซองส์ ท่ีมองดูราวกบัอยูใ่นเมืองแห่งเทพนิยาย เมืองเมลค์
น้ีนบัเป็นจุดศูนยก์ลางของวฒันธรรมและจิตใจของชาวออสเตรีย เน่ืองจากเป็นจุดเร่ิมตน้ของการก าเนิดประเทศ
ออสเตรีย น าท่าน เขา้ชมมหาวหิารเมลค ์(Melk Abbey) มหาวหิารท่ีสร้างโดดเด่นเป็นสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
บาโรกมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ ตวัอาคารก่อสร้างข้ึนในปี ค.ศ 976 และไดรั้บการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1701-
1736 ตามการออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์ น าท่านชม ห้องอิมพีเรียล ซ่ึงถูกจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ โดย
เดินผา่นบนัไดอิมพีเรียลท่ีมีรูปป้ันและค าขวญัประจ าใจของพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 6 ซ่ึงเป็นองคอุ์ปถมัภส์ านกัสงฆแ์ห่ง
น้ีในอดีตกาล น าท่านชม ห้องโถงหินอ่อน (Marble Hall)  ซ่ึงมีภาพเขียนสีเฟรสโกเ้ด่นเป็นสง่าอยูบ่นเพดาน น า
ท่านชม ห้องสมุดแห่งส านักสงฆ์เมลค์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ท่ีมีกล่ินอายของยุคกลาง เคร่ืองตกแต่งท่ีท าดว้ยไม้
เกือบทั้งหมดผ่านการก่อสร้างมาอยา่งประณีตบรรจง และภาพเขียนสีบนปูนเปียกสไตล์เฟรสโกท่ี้วาดโดย พอล 
โทรเกอร์ ได้เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองวาเคา หรือท่ีรู้จกักันโดยทัว่ไปว่า หุบเขาวาเคาวาเกา ( Wachau 
Valley ) ซ่ึงกินอาณาเขตกวา้งขวางตัง่แต่เมลค์จนถึงเครมส์ เราเรียกรวมกนัว่า หุบเขาดานูบ ในเขต Wachau – 
Nibelungengau ของรัฐ ออสเตรีย ซ่ึงถือว่าเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวท่ีเด่นท่ีสุดของแควน้ออสเตรียตอนล่าง และเป็น
ดินแดนแห่งการปลูกองุ่นส าหรับบ่มเหลา้ไวน์มาตัง่แต่สมยัโบราณและเตม็ไปดว้ยร้านอาหารท่ีเรียกวา่ ฮอยริเก ้ 
(Heuriger) เป็นชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขาลุ่มแม่น ้ าดานูบ น าท่านเท่ียวชมเมืองวาเคา อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ
เก็บภาพความสวยงามและความโรแมนติกของเมืองเล็กๆริมแม่น ้าดานูบแห่งน้ี 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Prandtauer&action=edit&redlink=1
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.30 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองวาเคา มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองพสัเซา 
เรือจะล่องในแม่น ้าดานูบ ซ่ึงจะผา่นบา้นเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝ่ัง แนะน าใหท้่านข้ึนไปชมววิบนชั้น
ดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผสับรรยากาศอาทิตยอ์ศัดง และ ทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้าท่ีหลากหลายแปลกตายิง่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
  หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 

หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจาก
เรือ ท่านจะต้องจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก  เพราะ
เจา้หนา้ท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อน
ท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้ห้
หมายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

วนัทีเ่จ็ด      พสัเซำ – มิวนิก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 



 

 

www.wtravel.co.th 

10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองพสัเซา ประเทศเยอรมนี 
น าท่านเดินทางสู่ Outlet Ingolstadt Village (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชัว่โมง) ช้อปป้ิงเอาท์เล็ท
ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนม หรือ
จะช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชั้ นน าซ่ึงมี ร้านค้ามากมาย  อาทิ  VALENTINO, VERSACE, SWAROVSKI, 
LACOSTE, JIMMY CHOO, GUESS, CALVIN KLEIN, ASICS, BALLY และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดเ้วลา 

 

*** เพื่อใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงแบบจดัเตม็ อิสระใหท่้านรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั*** 
 

17.30 น. น าท่านสู่สนามบินมิวนิก เพื่อเชคอิน และท า Tax Refund 
20.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมิวนิก สู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK1636 

สายการบินมีอาหารวา่งบริการระหวา่งเท่ียวบิน 
 
วนัทีแ่ปด  กรุงเทพฯ 
 

01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 9.30 ชัว่โมง) 
 สายการบินบริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
14.50 น. เท่ียวบินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK68) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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8 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ (Danube River) 
7-14 เมษำยน 2560 / 12-19 เมษำยน 2560  
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อตัราค่าบริการ สงกรานต ์2560 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู)่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หอ้งหนา้ต่าง (Ocean View) ท่านละ 79,900 

พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์  ห้องหนา้ต่าง (Ocean View) ท่านละ  15,000 
อพัเกรดเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียง (French Balcony Cabin) 13,000 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  75,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 90,000 

ราคาทวัร์ land only ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (BKK-MUC-BKK) 54,900 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2559) ** 

ข้อแนะน ำและแจ้งเพ่ือทรำบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

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

โปรแกรมล่องเรือดำนูบ (ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร) อตัรำนี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LH/ TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./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) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือส าราญ) 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประเทศเยอรมนี ประมาณ 3,000 บาท 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

กำรช ำระเงิน  
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 50,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ :  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคธรรมดา  
กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้
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 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
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 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นเยอรมนี 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
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(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉำกหลังรูปต้องเป็นพืน้สีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพืน้เป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวม

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

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

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 

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 
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- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
 

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

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น 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 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่ำน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
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 ระบุ

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

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
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กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 แบบฟอร์มกำรส ำรองที่น่ัง  
8 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ (Danube River) 
(ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น / รวมทิปแล้ว / ห้องพกัแบบหน้ำต่ำง) 

มวินิก – พสัเซำ – เวยีนนำ – บูดำเปสต์ – บรำติสลำวำ – วำเคำ – มวินิก 

รำคำทัวร์ 79,900 บำท            7-14 เมษำยน 2560  
   12-19 เมษำยน 2560  

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล (ภำษำองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อำหำร 
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ช่ือผู้ส ำรองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์............................................................................. 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์.................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณำส่งแฟกซ์ส ำรองทีน่ั่ง และ หน้ำพำสปอร์ต มำที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้ำหน้ำที ่: จิ๊บ, หนุก, จูน, มิน้, แต้ว, มอส, ออย, อำร์ม โทร 02 635 1415 

     

     

     

     


