ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ปราสาททีไ่ ด้ ชื่อว่ า เป็ นปราสาทต้ นแบบของ

ปราสาทดิสนีย์แลนด์ “ปราสาทปร๊ าก” ยิง่ ใหญ่ อลังการเป็ นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่ างๆ ในจักรวรรดิ
โบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ ชื่อว่าใหญ่ เป็ นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊ าก
“คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ปราสาทอันสวยงามแห่ งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์
ช้ อปปิ้ ง สินค้าแบรนด์ เนมมากมายที่ Outlet Parndorf

กาหนดการเดินทาง

06-14 พ.ย. // 06-14 ธ.ค. // 29 ม.ค.-06 ก.พ. // 25 ก.พ.-05 มี.ค. // 21-29 มี.ค. 2562
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

18.00 น.

สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกั น ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
21.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR835

วันที่2

มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่ น

00.05 น.
02.10 น.
06.30 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู่ กรุ งมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR059
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมื อง และด่ าน
ศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองมิวนิค ชมอดีตนครหลวงแห่ งอำณำจักรบำวำเรี ยที่ยงิ่ ใหญ่
โดยเฉพำะในช่ วงศตวรรษที่ 16-18 ก่ อนขับ รถพำชม
สถำนที่ ส ำคัญ ๆ อำทิ พระรำชวังหลวง เรสซิ เด้น ท์
ฯลฯ นำท่ำนสู่ บริ เวณ “จัตุรัสมาเรี ยนพลัทซ์ ” ย่ำนเมือง
เก่ ำที่ มี ส ถำปั ตยกรรมอัน เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ ส ำคัญ ของ
มิ ว นิ ค เซ่ น ศำลำว่ ำ กำรเก่ ำ ในรู ปแบบศิ ล ปะโกธิ ค

เทีย่ ง
บ่ าย

หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ำยหัวหอมใหญ่ อิสระกับกำรเที่ยวชมเมืองตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ “เมื องฟุสเซ่ น-โฮเฮนชวานเกา” เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต้ งั อยู่สุดถนนสำยโรแมนติก เมือง
ตั้งอยู่ทำงแคว้นบำวำเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยควำม
เขียวขจีของขุนเขำ จำกนั่นนำคณะท่ำนเปลี่ ยน
กำรเดิ นทำงโดย นั่งรถมิ นิบสั ขึ้ นสู่ ยอดเขำ (ใน
กรณี ที่ อ ำกำศไม่ เอื้ อ อ ำนวย รถมิ นิ บ ัส อำจปิ ด
บริ กำรเพื่อควำมปลอดภัย ทำงบริ ษทั ขอสงวน
สิ ท ธิ์ ในกำรน ำท่ ำนเดิ นเท้ำขึ้ นแทน) น าท่ าน

เข้ าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานช
ไตน์ ” ปรำสำทที่ได้ชื่อว่ำเป็ นต้นแบบกำรสร้ำง

ค่า

พักที่ :
วันที่3
เช้ า

ปรำสำทเทพนิยำยของเจ้ำหญิงนิ ทรำแห่ งดีสนี ยแ์ ลนด์ ซึ่ งได้ถูกตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร ตั้งอยูใ่ นเทือกเขำ
แอลป์ แถบแคว้นบำวำเรี ย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมัยพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 แห่ งบำวำเรี ย ในช่วง ค.ศ. 184586 ตัวปรำสำทตั้งอยูบ่ นบนหิ นผำขนำดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่ำ 200 เมตรจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ที่พกั
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

EURO PARK HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง
ฟุสเซ่ น – ซาลส์ บวร์ ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ บูเดอโจวิช
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาลส์ บวร์ ก” เมืองอนุรักษ์ที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งของแม่น้ ำซำลซัค ระหว่ำงเส้นทำงผ่ำนชม
“ทะเลสำบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็ นฉำกถ่ำยทำตอนหนึ่ งในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิ ค ” ที่โด่งดังไปทัว่
โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์ ” อุทยำนของ
ปรำสำทที่ใช้เป็ นสถำนที่แต่งงำนที่จดั ได้
ว่ำ สวยที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของโลก ชมสวน
แคระ “ซแวร์ เกิ ล กำร์ เท่น” และทิวทัศน์
ของ “ป้ อมโฮเฮนซำลส์ บ วร์ ก ” เป็ นฉำก
หลังเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กบั สวนแห่งนี้จำ
กนั้น ถ่ ำ ยภำพที่ ระลึ ก หน้ ำ “บ้ า นพั ก โม
สาร์ ท ” ซึ่ งเป็ น นั ก ดน ตรี เอก ที่ ชำว
ออสเตรี ยภำคภูมิใจ เดิ นเล่นในบริ เวณ “จัตุรัสโมซาร์ ท” ชม อนุ สำวรี ยข์ องโมสำร์ ท มหำวิหำรแห่ งซำลส์
บวร์ ก ศิลปะแบบบำรอคในยุคต้น…ข้ำมสู่ ฝั่งเมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ งที่มีกำรตกแต่งไว้อย่ำง
งดงำมอีกเส้นหนึ่งของโลก

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่า

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทำงสู่ "เมื อ งฮั ล ล์ ส ตัท ท์ " เมื องริ ม ทะเลสำบที่ ส วยที่ สุ ดในโลก ตั้งอยู่ท ำงฝั่ ง ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ข อง
ทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมั เมอร์ กุท และยังเป็ นหนึ่ งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับ
ควำมนิ ยมมำกเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของ
ประเทศออสเตรี ย โดยเมื อ งฮัล ล์ช ตัท ท์
นั้นอยู่ในรั ฐอัป เปอร์ ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1
ใน 9 รั ฐของประเทศออสเตรี ย ดิ น แดน
ซึ่ งมี วฒั นธรรมสื บทอดต่อกันมำนำนถึ ง
3,500 ปี เดิน เล่นชมเมือง ฮำลสตัดซ์ ชม
สถำปั ตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพำะตัวด้วยกำร
ป ร ะ ดั บ เค รื่ อ ง ไ ม้ แ ล ะ เก็ บ เกี่ ย ว
ประสบกำรณ์จำกจำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมี
ชีวิตชีวำ ได้ เวลาอันควร นาท่ านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช เมืองใหญ่ที่สุดในเขตเซำท์โบฮีเมีย ตั้งอยู่
บนฝั่งแม่น้ ำวัลตำวำ เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อรำว ค.ศ. 1265 เป็ นเมืองต้นกำเนิดของเบียร์ บดั ไวเซอร์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

SPA HOTEL VISTA / CLARION CONGRESS HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)
ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์ โลวี วารี - มาเรียนสเก้ ลาสเน่

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็ นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใต้ของ
สำธำรณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจำกสถำปั ตยกรรมและศิล ปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุ มลอฟซึ่ งเขตเมือง
เก่ านี้ได้ รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลกด้วยทำเลที่ต้ งั ของตัวเมืองที่
มี น้ ำ ล้อ มรอบท ำให้ ก ลำยเป็ นปรำกำรที่
สำคัญในกำรป้ องกันข้ำศึกในอดี ตเคยเป็ น
ศูน ย์ก ลำงด้ำนกำรปกครองกำรพิ พ ำกษำ
ค ดี แ ล ะ ก ำรจั ด เก็ บ ภ ำษี ต่ อ ม ำใ น ปี
ค.ศ.1963 ได้รับกำรประกำศว่ำเป็ นเมืองที่
ได้รับ กำรอนุ รัก ษ์และภำยหลังจำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ได้มีกำรบูรณะอำคำรและปรำสำทครั้งใหญ่
โดยยังคงรักษำรู ปแบบเดิมไว้อย่ำงน่ำชื่นชม จำกประวัติศำสตร์ ที่ยำวนำน มีควำมสำคัญและโดดเด่นในกำร

ค่า

อนุ รักษ์สถำปั ตยกรรมอันทรงคุณค่ำ ทำให้องค์กำรยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ.1992
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร “เมนูเป็ ด สไตล์ โบฮีเมียน”
นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ เมื อง “คาร์ โลวีวารี่ ” เมื องตำกอำกำศที่ น่ำรั ก มี บ่อน้ ำพุ ร้อนที่ มีชื่ อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั กันดี
สร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำชำร์ ลที่ 4 ชมควำม
สวยงำมของเมือง และควำมสวยงำมของ
“แม่น้ ำเทปลำ” ที่ไหลผ่ำนใจกลำงเมืองซึ่ ง
ช่ วยเพิ่ ม ควำมงดงำมให้แก่ ตวั เมื องแห่ ง นี้
มำกยิ่งขึ้น ชมโบสถ์ประจำเมื องเล็กๆ ที่ มี
สั ญ ลักษณ์ ข องเมื องอยู่บ ริ เวณหน้ำโบสถ์
แล้ ว เดิ น ลั ด เล ำะไป ตำมล ำน้ ำเท ปล ำ
ท่ำมกลำงหุ บเขำคล้ำยสวิตเซอร์ แลนด์เป็ น
อย่ำงมำก และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ำที่ระลึกมำกมำยตำมอัธยำศัย จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ เมือง“มา
เรียนสเก้ ลาสเน่ ”
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

OREA SPA HOTEL PALACE ZVON ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่5

มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - ปร๊ าก – ปราสาทปร๊ าก
เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ ลส์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มสองฟำกฝั่งแม่น้ ำวัลตำวำนำ
คณะท่ำนเข้ำชมควำมยิ่งใหญ่ตระกำรตำของ “ปราสาทปร๊ าก” ปรำสำทนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.885เป็ นศิลปะ
สไตล์ โกธิ ค สร้ ำ งขึ้ น โดยเจ้ำชำยบริ โวจเดิ ม ใน
สมัยกลำงเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่ำงๆ
ในจัก รวรรดิ โบฮีเมี ย ตลอดมำนับเป็ นศู นย์ก ลำง
อ ำนำจทำงกำรเมื อ งของกรุ งปร๊ ำกมำตั้ งแต่
ศตวรรษที่ 12 ปั จ จุ บ ั น นี้ ได้ ถู ก ใช้ เป็ นท ำเนี ย บ
รัฐบำล และเป็ นที่ พ ำนักของประธำนำธิ บ ดี แห่ ง
สำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้นนำคณะท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่
ศูนย์กลำงของปรำสำทที่แวดล้อมไปด้วยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ650ปี เข้ำชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ
“ มหาวิหารเซนต์ วติ ัส ” โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิ ค ที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหำวิหำรอันศักดิ์สิทธิ์ และ
ทรงคุณค่ำที่สุดอย่ำงยิง่ ของชำวเช็ค ทุกคนเนื่องจำกใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยัง
เป็ นที่ เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้ำชำร์ ลส์ ที่ 4 กษัตริ ยผ์ ูส้ ร้ำงควำมเจริ ญสู งสุ ดที่ทำให้กรุ งปร๊ ำก

เทีย่ ง
บ่ าย

เทีย่ ง
บ่ าย

พักที่ :
วันที่6
เช้ า

กลำยเป็ นเมื องหลวงอัน ยิ่งใหญ่ ข องอำณำจัก รโบฮี เมี ย และจัก รวรรดิ โรมัน อันศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ชมหน้ำต่ ำงที่
ประดับด้วยกระจกสี อนั งดงำมเป็ นรู ปภำพของนักบุญองค์ต่ำงๆ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำสู่ เขตเมืองเก่ำ นำชม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสั ญลักษณ์ ของกรุ งปร๊ าก ที่สร้ำงข้ำมแม่น้ ำวัลตำ
วำในช่ วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถำปั ต ยกรรมแบบ
โกธิ ก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหิ นทรำย
รู ปปั้ นของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รู ป ชม “จัตุรัสเมือง
เก่าสตาเรเมสโต” บริ เวณโดยรอบ ล้วนเป็ นอำคำร
และวิ ห ำรเก่ ำ แก่ อ ำยุ ก ว่ ำ 600 - 700 ปี ที่ มี ค วำม
งดงำมโดดเด่ น ชม “อนุ ส าวรี ย์ยานฮุ ส” ผูน้ ำฝ่ ำย
ปฏิ รูป ศำสนำซึ่ งถู ก กล่ ำ วหำว่ำเป็ นพวกนอกรี ต
และถู กเผำทั้งเป็ นชม “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริ สต์ (12 Apostles)
ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบนจำกนั้นอิสระกับกำรเดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้ำที่ระลึกพื้นเมืองไตล์
เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่ำงๆ ตุก๊ ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ

อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง
ปร๊ าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดินทำง “กรุ งบราติสลาวา” เมื องหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ น
เมืองที่มีประชำกรหนำแน่นที่สุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุ งบรำติสลำวำ
ตั้ง อยู่ บ นสองฝั่ ง แม่ น้ ำดำนู บ ที่ บ ริ เวณ
พรมแดนของสโลวำเกี ยกับออสเตรี ยและ
ฮัง กำรี ใกล้ก ับ พรมแดนสำธำรณรั ฐ เชก
เมื องนี้ ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุ งเวีย นนำเพี ย ง 50
กิ โ ลเมตร เป็ นนครส ำคัญ ทำงกำรเมื อ ง
เศรษฐกิ จ และทำงวัฒ นธรรมของแคว้น
สโลวำเกี ย โบสถ์และสถำนที่สำคัญต่ำง ๆ
เช่น ปรำสำทที่เคยใช้เป็ นป้ อมปรำกำรสมัย
โบรำณ นำท่ำนสมำชิ กผ่ำนชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็ นสั ญลักษณ์ ของเมื อง ผ่ านชมย่ านเมื องเก่ า
อำคำรย่ำนเมืองเก่ำนี้ มีหลังคำสี เขียวเป็ นสถำปั ตยกกรมบำ รอก และถนนหนทำงปูหินแบบเมืองหลวงเก่ำ
ของยุโรป เก็ บ ภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทื อกเขำคำร์ เปเที ยนเริ่ ม ต้นใน

ค่า

บริ เวณเมืองนี้ดว้ ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์ เปเทียน (ส่ วนหนึ่งของเทือกเขำคำร์ เปเทียน) และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้ อ
สิ นค้ำของที่ระลึกซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผ้ำลูกไม้, เครื่ องกระเบื้อง ฯลฯ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ “กรุ งบูดาเปสต์ ” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ ำดำนู บไหลผ่ำนกลำงเมือง
น าคณะเข้ าชมความยิ่งใหญ่ อ ลังการของ
“มหาวิห ารเซนต์ ส ตี เฟ่ น” สร้ ำงขึ้ น ในปี
ค.ศ.1851 เสร็ จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลำกว่ำ 54 ปี ในกำรก่อสร้ำง มีควำมสู งถึง
96 เมตรถื อว่ำเป็ นอำคำรที่ มี ควำมสู งที่ สุ ด
ในบูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่งเป็ นลำน
โล่งกว้ำงขนำดใหญ่ พร้ อมชม “อนุ สาวรี ย์
แห่ งสหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
กำรก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ 1,000 ปี
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร “เมนูพเิ ศษกูลาส ฮังกาเรียน พร้ อมฟังดนตรีพืน้ เมือง”

พักที่ :

MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่7

คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิ ชเชอร์ แมน – ล่องเรื อชมแม่ นา้ ดานูบ
Outlet Parndorf – เวียนนา

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงควำมกล้ำหำญของ
ชำวประมงผูเ้ สี ย สละชี วิตเพื่ อปกป้ องบ้ำนเมื องในช่ วงที่ ถู ก มองโกลรุ กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม
“อนุ สาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ น” ปฐม
กษัตริ ยข์ องชำวแมกยำร์ ทรงม้ำเด่นเป็ น
สง่ ำ อยู่ ห น้ ำ ป้ อมปรำกำร ผ่ ำ นชม
“ส ะ พ ำน เช น ” ห รื อ ส ะ พ ำน โซ่ ”
สัญลักษณ์ ของกรุ งบูดำเปสต์ นำคณะ
“ล่ อ งเรื อ ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ สองฝากฝั่ ง
แม่ นา้ ดานูบ” แม่น้ ำนำนำชำติไหลผ่ำน
หลำยประเทศ ระหว่ำงกำรล่องเรื อท่ำน
จะได้ช ม “อาคารรั ฐ สภาที่ ส วยที่ สุ ด
ของยุโรป” สั ญ ลัก ษณ์ ข องประเทศ อำคำรนี้ ถู ก สร้ ำงแบบ นี โอโกธิ ค อันโดดเด่ น ชมอำคำรบ้ำนเรื อน
สถำปั ตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้ นคู่เมือง

เทีย่ ง
บ่ำย

เทีย่ ง
บ่ำย

พักที่ :

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น ำท่ ำ นออกเดิ น ทำงเข้ ำ สู่ “Outlet
Parndorf” ให้ ท่ ำ นได้มี เวลำเลื อกซื้ อ
สิ นค้ำ แบรนด์ เนมมำกมำยในรำคำ
พิ เ ศ ษ เ ช่ น Lacoste, Samsonite,
McGregor, Ulla Popken, G aastra,
Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren,
Geox, Bally, Armani, Burberry,
Camel, Timberland, Vans, Levi’s,
Diesel, Nike, Adidas ฯ ล ฯ จ ำ ก นั้ น
เดินทำงสู่ กรุ งเวียนนำ

อิสระอาหารมื้อคา่ เพื่อให้ ทุกท่ านได้ เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่8

พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค – โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน
ช้ อปปิ้ งย่ านถนนคาร์ ทเนอร์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ าน “เข้ าชมพระราชวังเชิ นบรุ นน์ ” Schonbrunn Palace พระรำชวังฤดู ร้อนอันยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์ฮปั
สบวร์ กที่ ถูกสร้ ำงขึ้นในปลำยศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรี ยเทเรซ่ า ” จักรพรรดิ นี
แห่ งจักรวรรดิโรมัน ด้ำนหลังของพระรำชวังในอดีตในอดีตนั้นพระรำชิ นีฝรั่งเศส มำรี องั ตัวเนต ได้เคยใช้
ชีวติ ช่วงวัยเด็ก ณ พระรำชวังแห่ งนี้ และโม
สำร์ ทยังเคยมำบรรเลงดนตรี จักพรรดินโป
เลี ยนเคยได้เสด็จมำประทับอยู่กบั พระรำช
โอรสของพระองค์ เข้ำชมควำมงดงำมอัน
วิจิตรตระกำรตำภำยในห้อง อำทิ ห้ องทรง
งาน ห้ อ งบรรทม ห้ อ งแกลลอรี่ , ห้ อ งมิ ล
เลี่ ย น, ไชนี ส รู ม ห้ องบอลลู ม ใช้ จั ด งาน
เต้ นรา หรื อแสดงดนตรี ปั จจุบันยังมีการใช้
งานอยู่เป็ นครั้งคราว ฯลฯ จำกนั้นนำท่ำนชม “กรุ งเวียนนา” ผ่ำนชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ าน
ชม โรงอุปรากร (โอเปร่ าเฮาส์ ), พระราชวังฮอฟบวร์ ก, อาคารรั ฐสภา, ศาลาว่ าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,

16.30
23.25

โบสถ์ ประจาเมือง, ศาลสู ง ฯลฯ เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค ” สวนสำธำรณะอันร่ มรื่ นใจกลำง
เมือง ชม “อนุสาวรี ย์ โยฮันสเตร้ าส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก จำกนั้นนำคณะเดิน
ทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ ท เนอร์ ” ย่ำนถนนกำรค้ำที่ ต้ งั อยู่ใจกลำงเมื อง มี ห้ ำงสรรพสิ นค้ำและร้ ำนค้ำต่ ำงๆ
มำกมำย เชิ ญท่ำนเลื อกซื้ อหำของฝำกจำกออ สเตรี ย อำทิ เช่ น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึ ก
และ สิ นค้ำแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์
เก่ ำแก่ ส ร้ ำงในศิ ล ปะโกธิ กตั้งแต่ คริ ส ต์ศตวรรษที่ 13 ถื อเป็ นโบสถ์คู่บ ้ำนคู่ เมื องของประเทศออสเตรี ย
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ สนำมบิน
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR184
เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง

วันที่9

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

02.15
12.55

เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR980
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่ นส์ ได้ มอบหมายให้ หั วหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
เดินทางโดยสารการบิน
สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์

6-14 พ.ย.61
6-14 ธ.ค.61
29 ม.ค.-6 ก.พ.62
25 ก.พ.-5 มี.ค.62
21-29 มี.ค.62

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )
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ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค // เวียนนำ-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำรพร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก

ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทำงไป
และกลับพร้อมคณะ ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)
ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 14 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
 ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ู สารองที่ นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทู ต เนื่ องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ
ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยืน่ วีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยืน่ วี
ซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษท
ั ทัวร์เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์
จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัท เริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่ สนามบิน สุ วรรณภู มิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะส ารองตั๋ ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ าย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการ
บิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำน
จะถูกปฏิ เสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนี ยมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนี ยม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุ ภำพ ทั้งนี้ ท ำงบริ ษ ทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทู ตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่ องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในกำรคืนเงิ น โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดิ นทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดิ นทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

