
AEU83-06  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
น ำท่ำนสัมผัสดินแดน 5 ปรำสำทงำม **เข้ำชมควำมงดงำมภำยในของ  “ปรำสำทนอยชวำนสไตน์”  ปรำสำทต้นแบบของปรำสำท
ดิสนีย์แลนด์ “ปรำสำทปร๊ำก” อันยิ่งใหญ่อลังกำรเป็นทีป่ระทับของกษัตริย์สมยัต่ำงๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย  “พระรำชวังเชิร์นบ

รุนน์” พระรำชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์ฮัปสบวร์ก  ***ชมควำมงำมของ “ปรำสำทครุมลอฟ” ปรำสำทที่ได้ช่ือว่ำใหญ่เป็น
อันดับ 2 รองจำกปรำสำทปร๊ำก “คำสเซ่ิลฮิลล์” ปรำสำทอันสวยงำมแห่งหน่ึงของกรุงบูดำเปสต์  ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย
ที่ “Outlet Parndorf”   “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น ้ำดำนูบ” อิ่มอร่อยกับอำหำรเลิศรสทุกมือ้ อำทิ “ขำหมูเยอรมัน เสิร์ฟ

พร้อมเบียร์เยอรมนั // ปลำเทร้ำส์รสเลิศ // เป็ดโบฮีเมีย // อำหำรไทย และ ซ่ีโครงหมูเวยีนนำ  ** พักเมืองฮัลสตัทท์**  
 

รหสัทวัร ์AEU84-06 
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วนัที่1      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
20.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำน์เตอร์

สำยกำรบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พร้อมเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
วนัที่2      มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวำนเกำ – ชิมขำหมูเยอรมัน                       
 เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – ฟุสเซ่น 
00.50 น. ออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิค...โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่TG924 (บินตรง) 
07.05 น.   เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่ง
ห น้ ำ สู่  “เ มื อ ง โ อ เ บ อ ร ำ ม ำ เ ก ำ ” 
Oberammergau (90 กม.) เมืองเล็กๆ ตัวเมือง
ยังงดงำมด้วยภำพเขียนสีบนผนังบ้ำนเรือนที่
เกี่ยวกับคริสต์ศำสนำทั่วทั้ งเมือง  มีร้ำนรวง
เล็กๆที่จ  ำหน่ำยสินคำ้ของที่ระลึกส ำหรับศำ
สนิก  เก็บภำพประทับใจกับบรรยำกำศที่
คลำสสิกจำกนั่นน ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ 
“เมืองโฮเฮนชวำนเกำ”  Hohenschwangau 
(45 กม.) 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษขำหมูเยอรมันเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ 
บ่ำย น ำท่ำนน่ังรถมินิบัสขึ้นสู่ที่ต้ังของ “ปรำสำทนอยชวำนสไตน์” (กรณีอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย เพ่ือควำมปลอดภัย

ขอผู้เดินทำง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดินเท้ำขึ้นแทน) น ำท่ำน “เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนส
ไตน์” ซ่ึงเป็นปรำสำทตั้งอยูใ่นเทือกเขำแอลป์ 
สร้ำงในสมัยพระเจำ้ลุดวิกที่ 2 แห่งบำวำเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปรำสำทที่งดงำม
มำกที่สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  ตวัปรำสำท
ตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกว่ำ 200 
เมตร เหนือเกำะแก่งของแม่น ้ ำพอลลัท เป็น
ปรำสำทหลังใหญ่ สีขำว ตั้ งอยู่กลำงป่ำเขำ
ล ำเนำไพร ที่ซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่ำง
ไปในแต่ละฤดูกำลได ้ปรำสำทหลงัน้ี เพิง่ไดรั้บขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียงภำยหลงัจำกที่ กษตัริย ์
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ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886  แม้กระทั่งรำชำกำร์ตูนอย่ำง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัได้จ  ำลองแบบ
ปรำสำทแห่งนีไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์**กรณคีวิกำรเข้ำชม 
ปรำสำทนอยชวำนชไตน์เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนไปถ่ำยรูปคู่กับปรำสำทนอยชวำนชไตน์ 
(ภำยนอก) และน ำท่ำนเข้ำชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน** ไดเ้วลำอนัควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองฟุส
เซ่น” (4 กม.)  ในแควน้บำวำเรียของเยอรมนี เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก ที่ตั้งอยูท่ำงแควน้บำวำเรีย
ตอนใตข้องเยอรมนี ติดชำยแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงที่เตม็ไปดว้ยควำมเขียวขจีของขนุเขำ อิสระกับ
กำรเดินเที่ยวชมย่ำนเขตเมืองเก่ำและบริเวณถนนคนเดินตำมอัธยำศัย 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่ :  Best Western Hotel / Euro Park Hotel  หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  ฟุสเซ่น – ซำลส์บวร์ก  – อุทยำนมิรำเบลล์ - ฮัลสตัทท์ – พกัเมืองฮัลสตัทท์  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซำลส์บวร์ก” Salzburg (213 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ต ั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซัค 

ระหว่ำงเส้นทำงผ่ำนชม “ทะเลสำบมอนด์
เซ ” ที่ ใช้ เป็ นฉำก ถ่ำยท ำตอนห น่ึ งใน
ภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่ง
ดังไปทั่วโลก น ำท่ำนชม “อุทยำนมิรำ
เบล ล์” อุทยำนของปรำสำทที่ ใช้ เป็ น
สถำนที่แต่งงำนที่จดัได้ว่ำสวยที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล 
กำร์เท่น” และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮน
ซำลส์บวร์ก” เป็นฉำกหลงัเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ี…ขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ป
ป้ิงที่มีกำรตกแต่งไวอ้ยำ่งงดงำมอีกเสน้หน่ึงของโลก 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จำกนั้ นถ่ำยภำพที่ระลึกหน้ำ “บ้ำนพักโม

ส ำ ร์ท ”  ซ่ึ ง เป็ นนั ก ดน ต รี เอ ก  ที่ ช ำว
ออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ 
“จัตุรัสโมซำร์ท” ชม อนุสำวรียข์องโม
สำร์ท มหำวิหำรแห่งซำลส์บวร์ก ศิลปะ
แบบบำรอคในยุคต้น  จำกนั้ นน ำท่ ำน
เดินทำงสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์” Hallstatt 
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(71 กม.) เมืองริมทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสำบฮลัลช์ตทัท ์ทะเลสำบ
ในเขตภูมิภำคซำลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ไดรั้บควำมนิยมมำกเป็นอนัดบัตน้ๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง  3,500 ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชมสถำปัตยกรรมที่มี
เสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวิตชีวำ อิสระ
กบักำรเดินเที่ยวชมเมือง หรือถ่ำยรูปอยำ่งเตม็อ่ิม 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ ปลำเทร้ำส์สดๆ รสเลิศ  

พกัที่ :  Heritage Hotel / See Hotel, Hallstatt หรือที่พักระดับใกล้เคียง *** ห้องพักระดับ 4 ดำวริม

ทะเลสำบฮัลสตัทท์มีจ ำนวนห้องจ ำกัด ในกรณทีี่ห้องพักในเมืองฮัลสตัทท์เต็ม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ย้ำย
ไปยังโรงแรม ริมทะเลสำบเซนต์วูฟกัง ที่มีบรรยำกำศใกล้เคยีงแทน *** 

วนัที่4 ฮัลสตัทท์  – เมืองมรดกโลกเชสกีค้ลุมลอฟ – ปรำสำทคลุมลอฟ 
 เขตเมืองเก่ำ – ปร้ำก –  เขตเมืองเก่ำ – สะพำนชำร์ลส์  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คลมุลอฟ”(เมืองมรดกโลก) (209 กม.) เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมีย

ใตข้องสำธำรณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟซ่ึงเขต
เมืองเก่ำนี้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลก น ำท่ำนชมเมืองเชสก้ี คลุมลอฟ 
ดว้ยท ำเลที่ตั้งของตวัเมืองที่มีน ้ ำลอ้มรอบท ำให้
กลำยเป็นปรำกำรที่ส ำคญัในกำรป้องกนัขำ้ศึก
ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลำงดำ้นกำรปกครองกำร
พิพำกษำคดีและกำรจัดเก็บภำษี ต่อมำในปี 
ค .ศ .1963 ได้รับกำรประกำศว่ำเป็น เมืองที่
ได้รับกำรอนุ รักษ์และภำยหลังจำกมีกำร
เปล่ียนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะอำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดย
ยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ยำ่งน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ที่ยำวนำน มีควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษ์
สถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท  ำให้องคก์ำรยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1992 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษเป็ดโบฮีเมีย   
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บ่ำย น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “ปรำสำทครุมลอฟ” เป็นปรำสำทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของสำธำรณรัฐเช็ครอง
จำกปรำสำทปร๊ำก จำกนั้ นน ำท่ำนชมควำม
สวยงำมของ “ย่ำนเขตเมืองเก่ำ”  อิสระกบักำร
เที่ยวชมเมืองจำมอัธยำศัย จำกนั้ นน ำท่ ำน
เดินทำงสู่ “กรุงปร๊ำก” (172 กม.)เมืองหลวง
ของสำธำรณรัฐเช็ค  ซ่ึงตั้ งอยู่ริมสองฟำกฝ่ัง
แม่น ้ ำวลัตำวำ น ำท่ำนเขำ้สู่เขตเมืองเก่ำ น ำชม 
“สะพำนชำร์ลส์” สะพำนสัญลักษณ์ของกรุง
ป ร๊ำก  ที่ ส ร้ ำงข้ำมแ ม่น ้ ำว ัลตำวำใน ช่วง
ศตวรรษที่14 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของนกับุญต่ำงๆ 
ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้นเป็นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยกุว่ำ 600 - 
700 ปี ที่มีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอก
รีตและถูกเผำทั้งเป็น ชม “หอนำฬิกำดำรำศำสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต ์(12 Apostles) 
ออกมำเดินผำ่นหนำ้ต่ำงเล็กๆ ดำ้นบนจำกนั้นอิสระกบักำรเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคำ้ที่ระลึกพื้นเมืองไตลเ์ช็ค
และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ตุก๊ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระอำหำรมื้อค ำ่เพ่ือให้ทุกท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอัธยำศัย 

พกัที่ :  Duo Hotel / International Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 ปร้ำก – เข้ำชมภำยในปรำสำทปร้ำก – บรำติสลำวำ(สโลวำเกยี) -  ปรำสำทบรำติสลำวำ 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำน “เข้ำชมควำมยิ่งใหญ่ของปรำสำทปร๊ำก ” ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล ์ โกธิค 

สร้ำงขึ้นโดยเจำ้ชำยบริโวจเดิมในสมยักลำงเคยเป็นที่ประทบัของกษตัริยส์มยัต่ำงๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมียตลอด
มำนับเป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจทำงกำรเมืองของ
กรุงปร๊ำกมำตั้งแต่ศตวรรษที่12  ปัจจุบันน้ีได้
ถูกใช้เป็นท ำเนียบรัฐบำลและเป็นที่พ  ำนักของ
ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้นน ำ
คณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ศูนยก์ลำงของปรำสำทที่
แวดลอ้มไปดว้ยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยกุวำ่650
ปี “เข้ำชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของมหำวิหำร
เซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิค ที่สร้ำง
ขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำวหิำรอนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่ำที่สุดอยำ่งยิง่ของชำวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นที่
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เก็บพระศพของก ษตัริยพ์ระองคต่์ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท  ำขึ้นในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ที่ 4 กษตัริย ์
ผูส้ร้ำงควำมเจริญสูงสุดที่ท  ำให้กรุงปร๊ำกกลำยเป็นเมืองหลวงอนัยิง่ใหญ่ของอำณำจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนำ้ต่ำงที่ประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงำมเป็นรูปภำพของนกับุญองคต่์ำงๆ  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   เมนูพิเศษ อำหำรไทยรสเลิศ  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบรำติสลำวำ” Bratislava  (332 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ส โลวั ค   รวมทั้ ง เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระชำกร
หน ำแน่ นที่ สุ ดใน ภู มิ ภ ำคยุโรปกลำง มี
ประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำ
วำตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ที่ บ ริเวณ
พรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรียและ
ฮงักำรี ใกลก้บัพรมแดนสำธำรณรัฐเชก เมืองน้ี
ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร 
เป็นนครส ำคญัทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและทำง
วฒันธรรมของแควน้สโลวำเกีย โบสถ์และสถำนที่ส ำคญัต่ำง ๆ เช่น ปรำสำทที่เคยใชเ้ป็นป้อมปรำกำรสมัย
โบรำณ น ำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและแนว
เทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :  Holiday Inn Hotel  /  Mercure Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6       บรำติสลำวำ –  บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) – มหำวหิำรเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์ 
 ล่องเรือชมแม่น ำ้ดำนูบ – คำสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่  “กรุงบูดำเปสต์” Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี (200 กม.) เมืองที่มีแม่น ้ ำดำนูบ

ไหลผ่ำนกลำงเมือง  น ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่
อลังกำรของ “มหำวิหำรเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงขึ้น
ในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลำกว่ำ 54 ปีในกำรก่อสร้ำง มีควำมสูงถึง 96 
เมตรถื อว่ ำ เป็ นอ ำคำรที่ มี ค วำม สู งที่ สุ ด ใน
บูดำเปสต ์ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้ง
ขนำดใหญ่ พร้อมชม “อนุสำวรีย์แห่งสหัสวรรษ” 
ที่สร้ำงขึ้นเพือ่เฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี 
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เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำน “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝำกฝ่ังแม่น ้ำดำนูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหลผ่ำนหลำยประเทศ ในยำมอำกำศ

ดีสำยน ้ ำสีฟ้ำใสเปล่งประกำยให้ดูโดดเด่นวิว
ทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำน
จะไดช้ม “อำคำรรัฐสภำที่สวยที่สุดของยุโรป” 
สัญลกัษณ์ของประเทศ อำคำรน้ีถูกสร้ำงแบบ  
นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอำคำรบ้ำนเรือน
สถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บ้ำนคู่เมืองและชีวิต
ควำมเป็นอยูข่องผูค้นสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ
ที่สวยงำมเกินค ำบรรยำย ชมวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบูดำเปสตอ์นัสวยงำม น ำคณะขึ้นสู่ “คำส
เซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบำสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงควำมกลำ้หำญของชำวประมงผูเ้สียสละ
ชีวิตเพื่อปกป้องบำ้นเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุ  กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตี
เฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็นสง่ำอยูห่นำ้ป้อมปรำกำร ผำ่นชม “สะพำนเชน” หรือสะพำน
โซ่” สญัลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต ์

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ กูลำซ ฮังกำเรียน 

พกัที่ :  Novotel Hotel  / Mercure Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

วนัที่7 บูดำเปสต์ – ช้อปป้ิงOutlet Parndorf – เวยีนนำ(ออสเตรีย) 
 เข้ำชมพระรำชวงัเชินบรุนน์ – ช้อปป้ิงย่ำนถนนคำร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ ระหว่ำงทำง น ำ

ท่ำนแวะ ช้อปป้ิง  “Outlet Parndorf” (195 กม.) 
ให้ท่ำนไดมี้เวลำเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย
ในรำคำพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, 
Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael 
Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, 
Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, 
Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ   

เที่ยง อิสระอำหำรมื้อเที่ยงเพ่ือให้ทุกท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอัธยำศัย 
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บ่ำย น ำทำงเดินทำงเขำ้สู่ “กรุงเวียนนำ” Vienna  (48 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่ำนชม “ถนนวง
แหวน  ” Ring Strasse,  โรงอุปรำกร (โอเปร่ำเฮำส์), พระรำชวังฮอฟบวร์ก , อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว่ำกำร , 
มหำวิทยำลัยเวียนนำ,โบสถ์ประจ ำเมือง, ศำลสูง ฯลฯ    
น ำท่ ำน  “เข้ำชมภำยในพระรำชวังเชินบรุนน์” 
Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่
ของรำชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ ถูกส ร้ำงขึ้ น ในปลำย
ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนำงมำเรีย
เทเรซ่ำ” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัที่ตั้งพระทยั
ว่ำ จะสร้ำงพระรำชวังแห่งนี้ให้มีควำมงดงำมไม่แพ้
พระรำชวังแวร์ซำยส์ในกรุงปำรีส”  ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีตเคยใชเ้ป็นที่ล่ำสัตวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็น
สวนและ น ้ ำพุอยำ่งสวยงำม อนัเป็นที่มำของช่ือพระรำชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวั
เนต ไดเ้คยใชชี้วติช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และ โมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคย
ไดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค ์
เขำ้ชมควำมงดงำมอันวิจิตรตระกำรตำภำยในห้อง 
อำทิ ห้องทรงงำน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิล
เลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงำนเต้นร ำ หรือ
แสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีกำรใช้งำนอยู่เป็นคร้ังครำว 
ฯลฯ ชมอุทยำนและสวนดอกไมน้ำนำพนัธุ์ น ำคณะ
เดินทำงเขำ้ สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ที่
ตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ สเตรีย 
อำทิเช่น เคร่ืองแก้วเจียระไน, คริสตลั ของที่ระลึก และ สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัของยโุรป พร้อมชม  “โบสถ์
เซนต์สตีเฟน” St. Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถือเป็น
โบสถคู์่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษซ่ีโครงหมูเวียนนำรสเลิศ  
พกัที่ :  Austria Trend Hotel / Mercure Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8      สวนสตัดปำร์ค – อนุสำวรีย์โยฮันสเตร้ำส์ – เดนิทำงกลบั 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค” สวนสำธำรณะอันร่มร่ืนใจกลำงเมือง ชม “อนุสำวรีย์ โย

ฮันสเตร้ำส์ จูเนียร์” Johann Strauss Junior  ศิลปินที่มีช่ือเสียงก้องโลกได้เวลำอันควรน ำท่ำนเดินทำงสู่
สนำมบินนำนำชำติเวยีนนำ เพือ่ท  ำ Tax Refund 
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14.35 น.   เหิรฟ้ำกลับสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG937 (บินตรง) 
วนัที่9         ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
05.35 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจ
ตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
16-24 ม.ีค.//25 เม.ย.-03 พ.ค.//11-19 พ.ค.//31 พ.ค.-08 ม.ิย.//05-13 ม.ิย.//11-19 ม.ิย. 

01-09 ก.ค.//22-30 ก.ค.//05-13 ส.ค.//23-31 ส.ค.//12-20 ก.ย.//19-27 ก.ย.//10-18 ต.ค.//21-29 ต.ค. 2563 
(กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง  ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

ก.พ.- ต.ค. 2563 69,900 69,900 69,900 19,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / กรุงเทพฯ – มิวนิค//เวียนนำ – กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ

รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง 
โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียว และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไปและ

กลบัพร้อมกรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่กต็ำม  
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน / วนั (900 บำท) 
 ค่ำธรรมเนียมทปิพนักงำนขับรถ 2 ยูโร / ท่ำน  / วนั (14 ยูโร) 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั 

และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน)  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระ 35,000.- ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ี

เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้

ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 
หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผดิชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น 
กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
• ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ำรองทีน่ั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

• กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 



AEU83-06  

-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในกำรเข้ำพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และ
มีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่ำงประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำเป็นส ำคญั) 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   

หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่ักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
o หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
o รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
o หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

• *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
o  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร

แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมดุเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

o กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่วำ่กำรอ ำเภอ 

o ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
o ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
o ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
o ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
o  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวี

ซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
o หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง

บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

o กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะ
เดินทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำน้ัน กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่
ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 
วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


