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เวยีนนา - ฮัลสตดัซ์ - ซาลซ์บูร์ก - มิวนิค - จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์  
คลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก - บราตสิลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 

มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตยีน - พระราชวงัเชินบรุนน์   
 โบสถ์เซนต์สตเีฟ่น - ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ - Outlet Parndorf 



     

 

ก าหนดการเดนิทาง 

28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัศุกร์ที่ 28 ธ.ค.61 (1)  กรุงเทพฯ – เวยีนนา (ออสเตรีย) 
20.30 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines โดย

มีเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา โดยเทีย่วบินที ่OS026 (บินตรง) สะสมไมล์การบินไทย 
วนัเสาร์ที่ 29 ธ.ค.61 (2)  เวยีนนา – ซาลซ์บูร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ถนนเกรไทเดร้ 
    บ้านโมซาร์ท – ฮัลสตทัท์ 
05.25 ถึงสนามบินเมืองเวยีนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (295 ก.ม.) เมืองอนุรักษ์ท่ีตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซัค ระหว่ำง
เส้นทำงผำ่นชม “ทะเลสำบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด ์ออฟ มิวสิค” 
ท่ีโด่งดังไปทัว่โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยำนของ
ปรำสำทท่ีใชเ้ป็นสถำนท่ีแต่งงำนท่ีจดัไดว้่ำสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และ
ทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” เป็นฉำกหลงัเพิ่ม

http://bit.ly/2NMk5YE


     

 

ควำมมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ี น ำท่ำนขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้ “ถนนชอ้ปป้ิง” ท่ีมีกำรตกแต่งไว้
อย่ำงงดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลกถ่ำยภำพท่ีระลึกหน้ำ “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชำว
ออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในอำณำบริเวณ “จตุรัสโมซาร์ท” ชม “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหาวิหาร
แห่งซาลส์บวร์ก”ศิลปะแบบบำรอคในยคุตน้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ "เมืองฮัลสตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (87 ก.ม.)  ตั้งอยูท่ำง
ฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสำบฮลัล์ชตทัท ์” หรือ ฮลัล์ช
ตทัทเ์ทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควำมนิยม
มำกเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ช
ตทัท์นั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนั
มำนำนถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชมสถำปัตยกรรม
ท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวำ 
อิสระกบักำรถ่ำยรูปและเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ***เมนู ปลาเทราท์ รสเลศิจากทะเลสาบ*** 

พกัที่:  HERRITAGE HOTEL, HALLSTATT พกัฮัลสตทัท์ 100% 
 *** กรุณาเตรียมเส้ือผ้าพร้อมของใช้จ าเป็นใส่กระเป๋าใบเลก็ส าหรับค้างคืน 1 คืน ทีเ่มืองฮัลสตัทท์ เน่ืองจาก

รถโค้ชไม่สามารถเข้าในเขตเมืองเก่าได้ และบางโรงแรมอาจไม่มีลฟิท์บริการ*** 

วนัอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค.61(3)   ฮัลสตทัท์ – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (330 ก.ม.) เมืองท่ีตั้งอยูท่ำงแควน้บำวำเรียตอนใตข้องเยอรมนี 
ติดชำยแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงท่ีเต็มไปดว้ยควำมเขียวขจีของขุนเขำ  เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่
บนถนนสำยโรแมนติก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านน่ังรถมินิบัสขึ้นสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณีอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย เพื่อควำม
ปลอดภยัขอผูเ้ดินทำง ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดินเทำ้ข้ึนแทน) ซ่ึงเป็นปรำสำทตั้งอยู่ใน
เทือกเขำแอลป์ สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวิกท่ี 2 แห่ง
บำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปรำสำทท่ีงดงำม
มำกท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่น
บนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกวำ่ 200 เมตร เหนือออ
บแก่งของแม่น ้ ำพอลลัท เป็นปรำสำทหลังใหญ่สี
ขำว ตั้งอยู่กลำงป่ำเขำล ำเนำไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลก



     

 

แปลง แตกต่ำงไปในแต่ละฤดูกำลได ้ปรำสำทหลงัน้ี เพิ่งไดรั้บขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียง

ภำยหลงัจำกท่ี กษตัริยลุ์ดวกิท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  น าท่านเข้าชมภายในปราสาท ชมหอ้ง
ต่ำงๆ อำทิ ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในกำรแสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่รำชำ
กำร์ตูนอยำ่ง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้  ำลองแบบปรำสำทแห่งนีไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อนัเปรียบเสมือน

สัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองมวินิค” (120 ก.ม.) 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร ***บริการขาหมูเยอรมัน สไตล์บาวาเรียน*** 

พกัที่:  NH MUNCHEN MESSE    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัจนัทร์ที่ 31 ธ.ค.61(4)   มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลซัท์ – เชสกีค้ลุมลอฟ 
                                                  เมืองมรดกโลก (เชกฯ) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น ำท่ำนชม “เมืองมิวนิค” อดีตนครหลวงแห่ง
อำณำจกัรบำวำเรียท่ียิ่งใหญ่ โดยเฉพำะในช่วง
ศตวรรษท่ี 16-18 จำกนั้นน ำท่ำนผ่ำนชมบริเวณ
สนำมกีฬำโอลิมปิค ท่ีมิวนิคไดรั้บเกียรติให้เป็น
เจำ้ภำพเม่ือปี ค.ศ.1972 ก่อนขบัรถพำชมสถำนท่ี
ส ำคญัๆ อำทิ พระรำชวงัหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ 
น ำท่ำนสู่บริเวณจตุรัสมำเรียน ย่ำนเมืองเก่ำท่ีมีสถำปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของ มิวนิคเซ่น
ศำลำวำ่กำรเก่ำในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลำ้ยหวัหอมใหญ่  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก)  (296 ก.ม.) เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำค

โบฮีเมียใตข้องสำธำรณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจำก
สถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำ
และปรำสำทครุมลอฟ  ซ่ึ งเขตเมืองเก่านี้
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกด้วยท ำเลท่ีตั้ งของตวัเมืองท่ีมีน ้ ำ
ลอ้มรอบท ำให้กลำยเป็นปรำกำรท่ีส ำคญัใน
กำรป้องกนัข้ำศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลำง
ด้ำนกำรปกครองกำรพิพำกษำคดีและกำร
จดัเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับกำร
ประกำศวำ่เป็นเมืองท่ีไดรั้บกำรอนุรักษ์และ
ภำยหลังจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม
ของประเทศ ในตอนป  ลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้

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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


     

 

กำรบูรณะอำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ย่ำงน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ท่ี
ยำวนำน มีควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้องค์กำรยูเนสโกไ้ด้

ข้ึนทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ “ชม
จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศำลำวำ่กำรเมืองอนัเก่ำแก่และยงัคง
ใชอ้ยู่จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปท่ีระลึกภำยนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปรำสำทท่ี
ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศรองจำกปรำสำทปร๊ำกมีห้องต่ำงๆ ถึง 40 ห้องลำนปรำสำท 5 แห่งและ
อุทยำนอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ ชมทศันียภำพของตวัเมืองจำกลำนหน้ำอุทยำน ภาพที่ท่าน
เห็นคือบ้านเรือนหลงัเลก็หลงัน้อยหลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาทีส่วยงามยิง่นัก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  HOTEL MLYN CESKY KRUMLOV  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 ***กรุณาเตรียมเส้ือผ้าพร้อมของใช้จ าเป็นใส่กระเป๋าใบเล็กส าหรับค้างคืน 1 คืน ที่เมืองเชสกี ้คลุมลอฟ 

เน่ืองจากรถโค้ชไม่สามารถเข้าในเขตเมืองเก่าได้ และบางโรงแรมอาจไม่มีลฟิท์บริการ*** 
 
 

วนัองัคารที่ 1 ม.ค.62 (5) เชสกี ้คลุมลอฟ – ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” (170 ก.ม.)  เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลั

ตำวำ เมืองอนัแสนโรแมนติกขอสำธำรณรัฐเช็ก  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น า ท่ าน เข้ าช ม ค ว าม ยิ่ ง ให ญ่ ข อ ง 

“ปราสาทปร๊าก”   เข้ำชมควำมใหญ่โต
โอ่อ่ำของ “มหาวหิารเซนต์วิตัส” โบสถ์
เก่ำแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.
1929 เป็นมหำวิหำรอันศักด์ิ สิทธ์ิ ท่ี มี
คุณ ค่ ำอ ย่ ำงยิ่ งข อ งช ำว เช ค ทุ กคน
เน่ื องจำกใช้ เป็น ท่ี เก็ บพระศพของ
กษัตริย์พระองค์ต่ำงๆ อีกทั้ งยงัเป็นท่ี
เก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจ้ำ
ช ำ ร์ ล ส์ ท่ี  4  จ ำก นั้ น เดิ น ช ม อ ดี ต 
“หมู่บ้านช่างทอง” ภำยในหมู่บำ้นแห่ง
น้ีหน้ำบ้ำนแต่ละหลังไม่มีบ้ำนเลขท่ี
บ้ำน หำกแต่ใช้สัญลักษณ์ต่ำงๆ แทน

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


     

 

เลขท่ีบำ้น น าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของเมืองท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำในช่วงศตวรรษท่ี
14 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของนกับุญต่ำงๆ ถึง 30 
รูป ชม“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถำนท่ีนดัพบของชำวปร๊ำก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอำคำร และ
วหิำรเก่ำแก่อำยกุวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึง
ถูกกล่ำวหำวำ่เป็นพวกนอกรีต ถูกเผำทั้งเป็นโดยผูป้กครองของฝ่ำยคริสตศ์ำสนจกัรโรมนัคำทอลิค และ ชม 
“หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมำเดินผ่ำน
หน้ำต่ำงเล็กๆ ดำ้นบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชำวยิวท่ีเก่ำแก่
ท่ีสุดในยุโรปหลงั จำกนั้นเดินเล่น    ชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ือง
แกว้สีต่ำงๆ ตุก๊ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  NH PRAGUE CITY หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 

วนัพุธที่ 2 ธ.ค.62 (6) ปร้าก – บราตสิลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) 
   มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงบราติสลาวา” (329 ก.ม.)  เมือง
หลวงของประเทศสโลวคั ซ่ึงตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้ำดำนูบ 

ชม “หอคอยบราติสลาวา” อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 
“ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบรำติสลำวำ” จำกเนิน
ปรำสำท ซ่ึงถือว่ำเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงำมท่ีสุดของตัว
เมือง  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (200 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่น

กลำงเมือง น ำคณะชมควำมยิ่งใหญ่อลงักำรของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จ
สมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลำกวำ่ 54 ปีในกำรก่อสร้ำง 
มีควำมสูงถึง 96 เมตรถือวำ่เป็นอำคำรท่ีมีควำมสูงท่ีสุดใน
บูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำด
ใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้ำงข้ึน
เพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 
ปี  น ำคณะผ่ำนชม  “สะพำน เชน ” หรือสะพำนโซ่” 
สัญลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต ์ไดเ้วลำพอสมควรเดินทำงสู่ “ยอดเขากิลเลิร์ท” ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมจำก

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


     

 

มุมสูงของกรุงบูดำเปสต ์ซ่ึงบนยอดเขำแห่งน้ีเป็นจุดชมววิท่ีสวยงำม 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า บนเรือ พิเศษ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ “ล่องเรือรับประทานอาหารค ่า พร้อมชมวิว

ทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” แม่น ้านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน ้าสีฟ้าใส
เปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวย
ที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝ่ังแม่น ้าดานูบที่สวยงามเกินค า
บรรยาย ชมววิทวิทศัน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค ่าคืน  

 
 
 
 
 
 
 

พกัที่:  NH BUDAPEST CITY หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัพฤหัสบดทีี่ 3 ธ.ค.62 (7)       คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน - Outlet Parndorf  - เวยีนนา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบา

สเตี ยน” ท่ี ส ร้ำงข้ึน เพื่ อระลึกถึงควำมกล้ำห ำญของ
ชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบำ้นเมืองในช่วงท่ีถูก
มองโกลรุกรำนในปีค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสำวรียข์องพระ
เจ้ำสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงม้ำเด่นเป็น
สง่ำอยูห่นำ้ป้อมปรำกำร ไดเ้วลำพอสมควรเดินทำง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ “กรุงเวียนนา” Vienna (243 ก.ม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรียแวะ ชอ้ปป้ิง

ท่ี “Outlet Parndorf” ให้ท่ำนได้มีเวลำเลือกซ้ือ
สินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยในรำคำพิ เศษ เช่น 
Lacoste, Samsonite, Lacoste, Samsonite, 
McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, 
Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, 
Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ 

*** อสิระรับประทานอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 



     

 

ที่พกั: AUSTRIA TREND PARK HOTEL SCHONBRUNN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัศุกร์ที่ 4 ม.ค.62 (8) พระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค  
   โบสถ์เซนต์สตเีฟน – ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ – กรุงเทพฯ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, 

อ า ค า ร รั ฐ ส ภ า , ศ า ล า ว่ า ก า ร , 
มหาวิทยาลัยเวียนนา ,โบสถ์ประจ า

เมือง, ศาลสูง ฯลฯ  น าคณะเข้าชม 
“พ ร ะ ร า ช วั ง เ ชิ น บ รุ น น์ ” 
Schonbrunn Palace พระรำชวัง
ฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์ฮปัสบ
วร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 
17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระทยัวำ่ จะสร้าง
พระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ดำ้นหลงัของพระรำชวงัใน
อดีตเคยใช้เป็นท่ี ล่ำสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน  และ น ้ ำพุอย่ำงสวยงำม อันเป็นท่ีมำของช่ือ
พระรำชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงั
แห่งน้ี และ โมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัพระรำชโอรส
ของพระองค์ สัมผสัควำมงำมอนัวิจิตรตระกำรตำภำยในห้องต่ำงๆ กว่ำ 20 ห้อง อำทิ ห้องทรงงาน ห้อง
บรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลีย่น, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมี
การใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ท่ำมกลำงอุทยำนสวนดอกไม้นำนำพันธ์ุ จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 

“สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำงเมือง น ำชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ 
จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจำ้ของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่ำนถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้
และร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำน
เลือกซ้ือหำของฝำกจำกออสเตรีย 
อ ำทิ เช่ น  เค ร่ือ งแก้ ว เจี ย ระไน , 
คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคำ้แบ
รนด์เนมช่ือดังของยุโรป พร้อมชม 

“โ บ ส ถ์ เซ น ต์ ส ตี เฟ น ” 
(St.Stephen Cathedral) เ ป็ น



     

 

โบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้ำนคู่เมืองของประเทศ
ออสเตรีย   สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่สนำมบิน 

23.20 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เทีย่วบิน OS015 (บินตรง) 

วนัเสำร์ท่ี 5 ม.ค.62 (9)  กรุงเทพฯ 

15.20 ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ) โดยสวสัดิภาพ 
*** หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ทำงกำร

เมืองในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหนำ้ทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มี
อ ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2562 77,900 77,900 73,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - เวยีนนำ - กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให ้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ 
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะ ผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่
ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 หวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร เดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  *** ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม ์***  หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดไ้ปหรือ
กลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ระหวำ่งกำรท่องเท่ียวในยโุรป โดยเฉล่ีย 2 ยโูร / ท่ำน / วนั 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัล่ะ 100 บำท / ท่ำน / วนั  



     

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม

เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยดุงำน ภยั
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่ำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 



     

 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

  



     

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสาร
พร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ
ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


