
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

มิวนิค (เยอรมนี) – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เข้าชมพระราชวังลินเดอร์ฮอฟ – เบิร์ชเทสการ์เดน - ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) 
ฮัลสตัทท์ – น่ังรถรางสู่จุดชมวิว  SKY WALK – ล่องเรือชมทะเลสาบ - ฮลูโบกา นาด วตาวู – เข้าชมปราสาทฮลูโบกา  



 

เชสกี ้คลุมลอฟ (เช็ก) – ปราสาทคลุมลอฟ - ปร้าก – ปราสาทปร้าก - เวียนนา (ออสเตรีย) –โบสถ์เซนต์สตีเฟน  
ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – ชิมซ่ีโครงหมูเวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ –  ช้อปป้ิง Outlet Parndorf - บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

ล่องเรือรับประทานอาหารคํา่ ชมวิวแม่นํ้าดานูบ - คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – บราติสลาวา 
กําหนดการเดินทาง 

22-31 มี.ค.//06-15 เม.ย.//07-16 เม.ย.//26 เม.ย.-05 พ.ค.//17-26 พ.ค.//14-23 มิ.ย.//19-28 ก.ค. 
09-18 ส.ค.//13-22 ก.ย.//04-13 ต.ค.//18-27 .ต.ค. 2563 

( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
World Premium 

1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 
2. บริการอาหารเชา้ ในหอ้ง F.I.T. (ไม่ใช่หอ้งกรุ๊ป) 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ตาํรับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
5. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
6. รวมค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 
7.  บริการนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง 
 

Highlight 

1. ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลมุลอฟ , ปราสาทบราติสลาวา และ คาส
เซิลฮิลล์ 

2. เขา้ชมความสวยงาม ตระการตา ดา้นในของ พระราชวงัลนิเดอร์ฮอฟ , ปราสาทฮลโูบกา , ปราสาทปร๊าก 
และ พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ 

3. ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก  (เชก็ฯ ), ถนนคาร์ทเนอร์  และ  Parndorf 
Outlet (เวียนนา) 

4. ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบฮัลสตัทท์  พร้อมนัง่รถรางข้ึนชมความสวยงามของ “เมืองฮัลส
ตัทท์” เมืองริมทะเลสาบอนัข้ึนช่ือของประเทศออสเตรีย อยา่งเตม็อ่ิม  จากจุดชมววิ SKY WALK ท่ี
สูงสุดในทะเลสาบฮลัสตทัท ์

5. ล่องเรือชมแม่นํา้ดานูบ พร้อมรับประทานอาหารคํา่  ท่ามกลางบรรยากาศอนัสวยงามของแสงสีในเมือง
บูดาเปสต ์

6. บริการอาหารเลิศรส ท่ีคดัสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมนัแบบดั้งเดมิ เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมนั
รสเลศิ, ปราเทร้าส์สดๆ รสเลิศ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน  (หมู/ไก่/เน้ือ), กลูาซฮังกาเรียน , ซ่ีโครง
หมูเวยีนนา และอาหารไทยรสเลิศ 

 



 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สาย

การบินไทย (เคาน์เตอร์ D-E) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
วนัที่2         มิวนิค (เยอรมนี) – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เข้าชมพระราชวงัลนิเดอร์ฮอฟ 
 เบิร์ชเทสการ์เดน – ชิมขาหมูเยอรมัน  
00.50 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 
07.05 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นาํท่าน

เดินทางสู่  นาํท่านออกเดินทางสู่  “เมืองเอททัล ”  Ettal  (120 กม.) นาํท่าน  “เข้าชมสํานักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล” 
Kloster Ettal ไดรั้บการขึ้นทะเบียน 
UNESCOสาํนกัสงฆแ์ห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค .ศ. 
1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจาํปีของนกับุญวิ
ทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระ
เจา้หลุยส์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นนาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้
สู่ “เมือง โอเบอรามาเกา ” “Oberammergau” 
(5 กม .)  เมืองเล็กๆ ตวัเมืองยงังดงามดว้ย
ภาพเขียนสีบนผนงับา้นเรือนที่เก่ียวกบัคริสตศ์าสนาทัว่ทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆที่จาํหน่ายสินคา้ของที่ระลึก
สาํหรับศาสนิก เก็บภาพประทบัใจกบับรรยากาศที่คลาสสิก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านออก เดินทางสู่เมืองเอททาล  (5 กม.) นําท่าน  “เข้าชมพระราชวังลินเดอร์ฮอฟ ” Linderhof หรือ Royal 

Villa ของกษตัริยลุ์ดวกิที่ 2  พระราชวงัน้ี ใชเ้งิน
สร้างในสมยันั้น  เทียบเป็นมูลค่าปัจจุบนั  เกือบ  
3,000 ลา้นบาท  เป็นศิลปะแบบรอคโคโค  ใช้
เป็นที่พกัผอ่นยามออกล่าสตัวข์องพระเจา้ลุดวกิ
ที่ 2 มีตน้แบบมาจากมาพระราชวงัแวร์ซายส์   
ภายในพระราชวงัสะทอ้นถึงจินตนาการของ
กษตัริยน์กัฝันและเทคนิคลํ้ายคุในสมยันั้น  หลงั
อาหารเดินทางสู่  เมืองเบิ ร์ชเทสการ์ เด้นท ์(190 
กม.) 

คํา่ บริการอาหารมื้อ คํา่ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ !  “ขาหมูเยอรมัน ” รสชาติแบบต้นตํารับแท้ๆ เสิร์ฟพร้อม  “เบียร์
เยอรมัน” รสเลิศ 

พกัที่ :  Alpen Hotel   หรือระดบัใกล้เคยีง 
 



 

วนัที่3  เบิร์ชเทสการ์เดน – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)  –  เขตเมืองเก่า 
 ฮัลสตัทท์ – นั่งรถรางสู่จุดชมววิ  SKY WALK – ล่องเรือชมทะเลสาบ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นาํท่าน เดินทางสู่ เมืองเบิร์ ชเทสการ์เด้นท์  “Berchtesgaden” (35 กม.) เมืองเก่าที่เตม็ไปดว้ยศิลปะการสร้าง 

อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตกแต่งดว้ยลายปูนสไตลส์ตดัโกและในอดีตเคยเป็น
ฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต้  ชมสาบ
โคนิก (Konigsee Lake) หรือที่รู้จกักนัในนาม 
“ทะเลสาบกษตัริย์ ” เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขา 
แอลป์ และลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงชนัที่มีความสูงเหนือ
ระดบันํ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร จากนั้นนาํ ท่านเดิน
ทางเขา้สู่ “เมืองซาลส์บวร์ก ” (35 กม.) เมืองอนุรักษท์ี่
ต ั้งอยูส่องฝ่ังของแม่นํ้ าซาลซคั ระหวา่งเสน้ทางผา่นชม 
“ทะเลสาบมอนดเ์ซ ” ที่ใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์ออฟ มิวสิค ” ที่โด่งดงัไปทัว่โลก 
ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปป้ิง”  ที่มีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีกเสน้หน่ึงของโลก ถ่ายภาพที่
ระลึกหนา้ “บ้านพักโมสาร์ท ” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จัตุรัสโม
ซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  “เมืองฮัลส์ตัทท์ ” Hallstatt (72 กม.) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่

ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลช์ตทัท ์หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ไดรั้บความ
นิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย โดย
เมืองฮลัลช์ตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็ น 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรม
สืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี นาํท่านเดิน ทาง สู่
สถานีรถรางไฟฟ้า เพือ่  “น่ังรถรางไฟฟ้า ” Funicular  
ขึน้ สู่  “จุดชมวิว Sky Walk” ที่สามารถมองเห็น
ทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน  จากนั้น
นาํท่าน  “ล่องเรือชมทะเลสาบฮัลสตัทท์  Lake Hallstatt”  แสนสวยที่สุดของโลกที่นกัท่องเที่ยวใหก้ารยอมรับ   
อิสระกบัการเที่ยว ชมเมืองฮัลสตัทท์  ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเคร่ืองไม้และเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์จากจารีตประเพณทีี่ยังคงมีชีวิตชีวา เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พร้อมมันฝร่ังอบ รสเลิศ 

พกัที่:  Heritage Hotel, Seehotel Grüner Baum Hotel / เทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 
 **ห้องพักระดับ 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัทท์มีจํานวนห้องจํากัด ในกรณทีี่ห้องพักในเมืองฮัลสตัทท์เต็ม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ย้ายไปยังโรงแรม ริมทะเลสาบเซนต์วูฟกัง  ที่มบีรรยากาศใกล้เคยีงแทน 



 

วนัที่4 ฮัลสตัทท์  –  ฮลูโบกา นาด วตาวู – เข้าชมปราสาทฮลูโบกา เมืองมรดกโลก 
 เชสกี ้คลุมลอฟ (เช็ก) – ปราสาทคลุมลอฟ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านเดินทางสู่  “เมืองฮลูโบกา นาด วตาวู ”   Hluboka Nad Vltavou (232 กม.) ตั้งอยูใ่นแคว้นโบฮีเมียใต้  นาํ

ท่าน “เข้าชมความสวยงามของ ภายใน
ปราสาทฮลูโบกา ” Hluboka Castle 
ปราสาทที่สวยงามอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศสาธารณรัฐเชก สร้างขึ้นในสมยั
ศตวรรษที่ 13 แต่ต่อมาไดถู้กครอบครอง
โดย ตระกูลชวาเซนเบิร์ก 1 ใน 3 ตระกูลที่
ยิง่ใหญ่ ผูค้รอบครองและปรับปรุง
ปราสาทคลุมลอฟ สร้างโดยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิค แต่ถูกปรับปรุงเป็นแบบบารอก 
ในสมยัศตวรรษที่ 18 และถูกปรับปรุงใหเ้ป็นแบบนีโอ โกธิค อีกคร้ังใน ศตวรรษที่ 19 โดยไดรั้บแรงบบัดาลใจมา
จากพระราชวงัวนิเซอร์แห่งสหราชอาณาจกัร  ชมความสวยงามของหอ้งภายในปราสาทที่ไดรั้บการตกแต่งอยา่ง
หรูหรา โดยงานแกะสลกัไมอ้นัมีคุณค่า และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  มีเวลาอิสระใหท้่านไดช้ม ความสวยงามและ
ถ่ายรูปกบัสวนองักฤษที่ไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามและร่มร่ืน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ของโรงผลิตเบียร์บัดไวเซอร์  BUDVAR  
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” (34 กม.)  เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีแม่นํ้ าลอ้มรอบ อยู่

ในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง สาธารณรัฐเช็ก มี
ช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของ
เขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ  ดว้ย
ทาํเลที่ตั้งของตวัเมืองที่มีนํ้ าลอ้มรอบทาํให้
กลายเป็นปราการที่สาํคญัในการป้องกนั
ขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้น  การ
ปกครองการพพิากษาคดีและการจดัเก็บ
ภาษี ต่อมาในปี ค .ศ .1963 ไดรั้บการ
ประกาศวา่ เป็นเมืองที่ไดรั้บการอนุรักษ์
และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989  

คํา่ บริการอาหารมื้อ คํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  Mixed Grilled เน้ือสัตว์ 3 ชนิด (หมู เน้ือ ไก่ ) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟ
พร้อมเคร่ืองเคยีงสูตรโบฮีเมียนรสเลิศ 

ที่พกั :  Old Inn Hotel / Bellevue Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81


 

วนัที่5 เชสกี ้คลุมลอฟ – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านออกเดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (170 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าวลัตาวา  

นําท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ  “ปราสาทปร๊าก ” เข้าชม
ความใหญ่โตโอ่อ่าของ  “มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์
เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหาร
อันศักดิ์สิทธ์ิที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชค  ทุกคน
เน่ืองจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ  
อีกทั้งยงัเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาํขึ้นในสมยัพระเจา้
ชาร์ลส์ที่  4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดที่ทาํใหก้รุง
ปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัร
โบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ ต่างที่
ประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองค์
ต่างๆ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวหิารเก่าแก่อายกุวา่ 600 - 

700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส ” ผูน้าํฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอกรีต 
ถูกเผาทั้งเป็น นาํชม “สะพานชาร์ลส์ ” สะพานสัญลักษณ์
ของกรุงปร๊าก ที่สร้างขา้มแม่นํ้ าวลัตาวาในช่วงศตวรรษที่
14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป 
อิสระทุกท่าน ชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่
มีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซ่ึงทุก
ชัว่โมงจะมี รูปป้ันตุก๊ตาสาวกของพระเยซูคริสตท์ั้งสิบ
สองคนปรากฏโฉมออกมาใหเ้ห็น  (ตั้งแต่เวลา 09:00 - 
21:00) มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมสินคา้ที่ ระลึกพื้นเมือง
สไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ  หุ่นกระบอก งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกั ฯลฯ หากมี
เวลาท่านสามารถชม “โรงละคร” Municipal House อาคารที่ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ซ่ึงเคยเป็น
พระราชวงัของกษตัริยข์องแควน้โบฮีเมียระหวา่ง ค.ศ. 1905 – 1911 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Intercontinental Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 



 

วนัที่6  ปร้าก – เวยีนนา (ออสเตรีย) –โบสถ์เซนต์สตีเฟน  
 ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – ชิมซ่ีโครงหมูเวยีนนา 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “กรุงเวียนนา ” (333 กม.) นาํท่านผา่นชม 

“ถนนวงแหวน  ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่า
เฮาส์ ), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา , ศาลาว่าการ , 
มหาวิทยาลัยเวียนนา ,โบสถ์ประจําเมือง , ศาลสูง ฯลฯ   จากนั้น
นาํคณะเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสาธารณะ
อนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม  “อนุสาวรีย์  โยฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์ ” 
Johann Strauss ศิลปินที่มีช่ือเสียงกอ้งโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ที่ตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ 

มากมาย  พร้อมชม  “โบสถ์เซนต์สตีเฟน ” St.Stephen Cathedral เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกบัการเดินเที่ยวชมตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซ่ีโครงหมูเวียนนา 

พกัที่ :   Hilton Stadpark Hotel / Rainers Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7  เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์ –  ช้อปป้ิง Outlet Parndorf 

 บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือรับประทานอาหารคํา่ ชมววิแม่นํา้ดานูบ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นาํท่าน “เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวร์ก

ที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคข์อง 
“พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนั 
ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส 
มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วติช่วงวยัเด็ก ณ  พระราชวงัแ ห่งน้ี 
และโมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี  จกัพรรดินโปเลียนเคยได้
เสด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค์  เขา้ชมความ
งดงามอนัวจิิตรตระการตาภายในหอ้ง อาทิ ห้องทรงงาน  ห้อง
บรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้
จัดงานเต้นรํา หรือแสดงดนตรี  ปัจจุบันยั งมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว  ฯลฯ จากนั้น  นาํท่านออกเดินทางสู่ 
“Outlet Parndorf” (50 กม.) 

เที่ยง อิสระอาหารมื้อเที่ยง เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพเิศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla 
Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, 
Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas 
ฯลฯ จากนั้นนาํคณะออกเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์ ” 
(200 กม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี  เมืองที่มี
แม่นํ้ าดานูบไหลผา่นกลางเมือง  นําคณะชมความ
ยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ” สร้าง
ขึ้นในปี ค .ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค .ศ.1905 ใช้
เวลากวา่ 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่เป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต ์ไดเ้วลาอนัควร
นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่บนเรือ พิเศษท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือรับประทานอาหารคํา่ พร้อมชมวิวทิวทัศน์
สองฝากฝ่ังแม่นํ้าดานูบ ” แม่นํ้านานาชาติไหลผ่านหลาย
ประเทศ ในยามอากาศดีสายนํ้าสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดู
โดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรือท่านจะ
ได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป ” สัญลักษณ์
ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น 
ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝ่ังแม่นํ้าดานูบที่
สวยงามเกินคาํบรรยาย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดาเปสต์
ยามคํา่คืน  

พกัที่ :   Hinton Hotel  / Intercontinental Hotel   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน –บราติสลาวา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

 นาํท่านเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สียสละชีวติเพือ่ปกป้องบา้นเมืองในช่วงที่ถูกมองโก
ลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ” 
ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อม
ปราการ นาํ คณะชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ” ที่สร้างขึ้นเพือ่
เฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี ชม “ฮี
โร่สแควร์ ” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ จากนั้น นาํท่านผา่น
ชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สญัลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กูลาซฮังกาเรียน 



 

บ่าย นําท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (201 กม.)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค   รวมทั้ง
เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยโุรปกลาง มี
ประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยูบ่น
สองฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบั
ออสเตรียและฮงัการี ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ี
ตั้งอยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กิโลเมตร เป็นนครสาํคญั
ทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโลวา
เกีย โบสถแ์ละสถานที่สาํคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใชเ้ป็น
ป้อมปราการสมยัโบราณ ชม “ย่านเมืองเก่า” อาคารยา่นเมือง
เก่าน้ี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา  รอก และถนน
หนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยโุรป และมีเวลาใหท้่าน
เลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบื้อง ฯลฯ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   Sheraton Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9 บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – เวยีนนา – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

 นาํท่าน เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา ” อันเป็นสัญลักษณ์ของ กรุงบราติสลาวา  และแนว
เทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน ) ได้
เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวยีนนา (62 กม.) เพือ่ผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสาร
และทาํคืนภาษี  

14.35 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 937 

วนัที่10        กรุงเทพฯ 

05.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสิ นใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

มี.ค.-ต.ค. 2563 95,900 95,900 91,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / กรุงเทพฯ – มวินิค // เวยีนนา – กรุงเทพฯ หรือสลบัประเทศ ก่อน – หลงั 
 ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีชํ่านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ  12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํา่และราคา

โรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพักตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่าํให้ต้องมกีารปรับเปลีย่นย้ายเมือง โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็าม   
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนําทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์นําเทีย่ว  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกนิ 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลบั

พร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซ้ือประกนัเดี่ยวเพิ่ม ** 
 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก  มค่ีาใช้จ่าย

ในการจัดส่งคืน และอาจเกดิความล่าช้าหรือสูญหายได้ 
 *** บางโรงแรมมพีนักงานยกกระเป๋าไม่พอทาํให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถนําสัมภาระขึน้ห้องพักได้ด้วยตวัเอง *** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 นํ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั (10 วนั) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก  40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อม แฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า  หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิ ชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก ประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่า น
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้สํารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่า นจะตอ้งรอให้
คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกส ารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั 
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแ ก่
ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋เคร่ืองบิ น หรือ

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจา ก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
***กรณทีี่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์  ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสาร

พร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอม
หรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจาก
ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

 


