
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาททีไ่ด้ช่ือว่า เป็นปราสาทต้นแบบของ

ปราสาทดสินีย์แลนด์  “ปราสาทปร๊าก” ยิง่ใหญ่อลงัการเป็นที่ประทบัของกษตัริย์สมัยต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ช่ือว่าใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากปราสาทปร๊าก 

“คาสเซ่ิลฮิลล์” ปราสาทอนัสวยงามแห่งหน่ึงของกรุงบูดาเปสต์ 
ช้อปป้ิง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที ่Outlet Parndorf 



  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

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 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR835 

วนัที่2       มิวนิค – จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น  
00.05 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR059   
06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิค ชมอดีตนครหลวงแห่งอำณำจกัรบำวำเรียท่ียิง่ใหญ่ 
โดยเฉพำะในช่วงศตวรรษท่ี 16-18 ก่อนขบัรถพำชม
สถำนท่ีส ำคัญๆ อำทิ พระรำชวงัหลวง   เรสซิเด้นท ์
ฯลฯ น ำท่ำนสู่บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์” ยำ่นเมือง
เก่ำท่ีมีสถำปัตยกรรมอนัเป็นสัญลักษณ์ท่ีส ำคญัของ
มิวนิคเซ่นศำลำว่ำกำรเก่ำในรูปแบบศิลปะโกธิค 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

 

หอคอยของโบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลำ้ยหวัหอมใหญ่ อิสระกบักำรเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา” เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่สุดถนนสำยโรแมนติก เมือง

ตั้งอยู่ทำงแควน้บำวำเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชำยแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงท่ีเต็มไปดว้ยควำม
เขียวขจีของขุนเขำ จำกนั่นน ำคณะท่ำนเปล่ียน
กำรเดินทำงโดย นั่งรถมินิบสัข้ึนสู่ยอดเขำ (ใน
กรณีท่ีอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย รถมินิบัสอำจปิด
บริกำรเพื่อควำมปลอดภยั ทำงบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดินเท้ำข้ึนแทน) น าท่าน
เข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานช
ไตน์” ปรำสำทท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นตน้แบบกำรสร้ำง
ปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยำ่งอลงักำร  ตั้งอยูใ่นเทือกเขำ
แอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวกิท่ี 2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-
86 ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกวำ่ 200 เมตรจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      EURO PARK HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่3       ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตทัท์ – เชสกี ้บูเดอโจวชิ                                                               
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ำซำลซคั ระหวำ่งเส้นทำงผำ่นชม 
“ทะเลสำบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยำนของ
ปรำสำทท่ีใชเ้ป็นสถำนท่ีแต่งงำนท่ีจดัได้
ว่ำสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมสวน
แคระ “ซแวร์เกิล กำร์เท่น” และทิวทศัน์
ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” เป็นฉำก
หลงัเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ีจำ  
กนั้ นถ่ำยภำพท่ีระลึกหน้ำ “บ้านพักโม
สาร์ท ”  ซ่ึ ง เป็ นนักดนต รี เอก  ท่ี ช ำว
ออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่งซำลส์
บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยคุตน้…ขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีกำรตกแต่งไวอ้ยำ่ง
งดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก 

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


  

 

 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย เดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้ งอยู่ทำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของ

ทะเลสำบฮลัล์ชตทัท์ ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ควำม นิยมมำก เป็นอันดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตทัท์
นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดน
ซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง  
3,500 ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชม
สถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำร
ป ร ะ ดั บ เค ร่ื อ ง ไ ม้ แ ล ะ เก็ บ เ ก่ี ย ว
ประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมี
ชีวิตชีวำ ได้เวลาอันควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ้บูเดอโจวิช เมืองใหญ่ท่ีสุดในเขตเซำท์โบฮีเมีย ตั้งอยู่
บนฝ่ังแม่น ้ำวลัตำวำ เมืองน้ีก่อตั้งข้ึนเม่ือรำว ค.ศ. 1265 เป็นเมืองตน้ก ำเนิดของเบียร์บดัไวเซอร์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      SPA HOTEL VISTA / CLARION CONGRESS HOTEL   ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่4       เชสกี ้บูเดอโจวชิ – เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)   
 ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลว ีวารี - มาเรียนสเก้ ลาสเน่  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใตข้อง

สำธำรณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟซ่ึงเขตเมือง
เก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกดว้ยท ำเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ี
มีน ้ ำล้อมรอบท ำให้กลำยเป็นปรำกำรท่ี
ส ำคญัในกำรป้องกนัขำ้ศึกในอดีตเคยเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรปกครองกำรพิพำกษำ
ค ดี แล ะก ำรจัด เก็ บ ภ ำ ษี  ต่ อ ม ำใน ปี 
ค.ศ.1963 ไดรั้บกำรประกำศว่ำเป็นเมืองท่ี
ได้รับกำรอนุรักษ์และภำยหลังจำกมีกำร
เปล่ียนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะอำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่
โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ยำ่งน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน มีควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำร

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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


  

 

 

อนุรักษส์ถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำใหอ้งคก์ำรยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ.1992  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร “เมนูเป็ด สไตล์โบฮีเมียน”  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คาร์โลวีวาร่ี” เมืองตำกอำกำศท่ีน่ำรัก มีบ่อน ้ ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี 

สร้ำงข้ึนในสมยัพระเจำ้ชำร์ลท่ี 4 ชมควำม
สวยงำมของเมือง และควำมสวยงำมของ 
“แม่น ้ ำเทปลำ” ท่ีไหลผ่ำนใจกลำงเมืองซ่ึง
ช่วยเพิ่มควำมงดงำมให้แก่ตวัเมืองแห่งน้ี
มำกยิ่งข้ึน ชมโบสถ์ประจ ำเมืองเล็กๆ ท่ีมี
สัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้ำโบสถ ์
แล้ว เดินลัด เล ำะไปตำมล ำน ้ ำ เทปล ำ
ท่ำมกลำงหุบเขำคลำ้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็น
อยำ่งมำก และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกมำกมำยตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง“มา
เรียนสเก้ ลาสเน่” 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :   OREA SPA HOTEL PALACE ZVON ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่5       มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก  
 เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำน ำ

คณะท่ำนเขำ้ชมควำมยิ่งใหญ่ตระกำรตำของ “ปราสาทปร๊าก” ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะ
สไตล์โกธิค สร้ำงข้ึนโดยเจ้ำชำยบริโวจเดิมใน
สมยักลำงเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่ำงๆ 
ในจกัรวรรดิโบฮีเมียตลอดมำนับเป็นศูนย์กลำง
อ ำนำจทำงกำรเมืองของก รุงป ร๊ำกมำตั้ งแ ต่
ศตวรรษท่ี12  ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นท ำเนียบ
รัฐบำล และเป็นท่ีพ  ำนักของประธำนำธิบดีแห่ง
สำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่
ศูนยก์ลำงของปรำสำทท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ650ปี เขำ้ชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ 
“ มหาวหิารเซนต์วติัส ” โบสถ์เก่ำแก่สไตลโ์กธิค ท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำวหิำรอนัศกัด์ิสิทธ์ิและ
ทรงคุณค่ำท่ีสุดอยำ่งยิง่ของชำวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์ำงๆ อีกทั้งยงั
เป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้ำงควำมเจริญสูงสุดท่ีท ำให้กรุงปร๊ำก
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กลำยเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอำณำจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหน้ำต่ำงท่ี
ประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงำมเป็นรูปภำพของนกับุญองคต่์ำงๆ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น ำท่ำนเขำ้สู่เขตเมืองเก่ำ น ำชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำ

วำในช่วงศตวรรษท่ี14 ด้วยสถำปัตยกรรมแบบ
โกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำย
รูปป้ันของนกับุญต่ำงๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมือง
เก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้นเป็นอำคำร 
และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี  ท่ี มีควำม
งดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ำย
ปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีต
และถูกเผำทั้งเป็นชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต ์(12 Apostles) 
ออกมำเดินผำ่นหนำ้ต่ำงเล็กๆ ดำ้นบนจำกนั้นอิสระกบักำรเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์
เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ตุก๊ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ 

อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัท่ี :   DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่6   ปร๊าก – บราตสิลาวา – หอคอยบราตสิลาวา - บูดาเปสต์  
 มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็น

เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวำเกียกบัออสเตรียและ
ฮังกำรี ใกล้กับพรมแดนสำธำรณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้ งอยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 
กิโลเมตร เป็นนครส ำคัญทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจและทำงวฒันธรรมของแคว้น
สโลวำเกีย โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ 
เช่น ปรำสำทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปรำกำรสมยั
โบรำณ น ำท่ำนสมำชิกผ่ำนชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า  
อำคำรยำ่นเมืองเก่ำน้ี มีหลงัคำสีเขียวเป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก และถนนหนทำงปูหินแบบเมืองหลวงเก่ำ
ของยุโรป เก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมต้นใน
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บริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) และมีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือ
สินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่น ้ำดำนูบไหลผำ่นกลำงเมือง 

น าคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ 
“มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงข้ึนในปี 
ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลำกวำ่ 54 ปีในกำรก่อสร้ำง มีควำมสูงถึง 
96 เมตรถือว่ำเป็นอำคำรท่ีมีควำมสูงท่ีสุด
ในบูดำเปสต ์ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำน
โล่งกวำ้งขนำดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์
แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง
กำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร “เมนูพเิศษกูลาส ฮังกาเรียน พร้อมฟังดนตรีพืน้เมือง” 
พกัท่ี :      MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่7       คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น า้ดานูบ   
 Outlet Parndorf – เวยีนนา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึงควำมกลำ้หำญของ

ชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุ  กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็น
ส ง่ำอยู่หน้ ำป้ อมปรำกำร ผ่ ำนชม 
“ส ะพ ำน เชน ” ห รือส ะพ ำน โ ซ่ ” 
สัญลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต์ น ำคณะ 
“ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ัง
แม่น า้ดานูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหลผำ่น
หลำยประเทศ ระหวำ่งกำรล่องเรือท่ำน
จะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุด
ของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อำคำรน้ีถูกสร้ำงแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอำคำรบ้ำนเรือน
สถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมือง  
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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ ำนออกเดินทำงเข้ำสู่   “Outlet 

Parndorf” ให้ท่ำนได้มีเวลำเลือกซ้ือ
สินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยในรำคำ
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 ำก นั้ น
เดินทำงสู่กรุงเวยีนนำ  

อสิระอาหารม้ือค า่ เพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย 

พกัท่ี :      FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

 

 

 

วนัที่8        พระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตเีฟน 
 ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่าน “เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์ฮปั

สบวร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินี
แห่งจกัรวรรดิโรมนั ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้
ชีวติช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และโม
สำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโป
เลียนเคยได้เสด็จมำประทบัอยู่กบัพระรำช
โอรสของพระองค์ เข้ำชมควำมงดงำมอนั
วิจิตรตระกำรตำภำยในห้อง อำทิ ห้องทรง
งาน  ห้องบรรทม  ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิล
เลี่ยน , ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงาน
เต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้
งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ จำกนั้นน ำท่ำนชม  “กรุงเวียนนา” ผำ่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่าน
ชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,
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โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำง
เมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก จำกนั้นน ำคณะเดิน
ทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่ำนถนนกำรค้ำท่ีตั้ งอยู่ใจกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแก้วเจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก 
และ สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์
เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้ำนคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่สนำมบิน 

16.30 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR184 
23.25 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  

วนัที่9       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
02.15 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR980 
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน  และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทางโดยสารการบิน 

สายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วย ์
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

6-14 พ.ย.61 49,900 49,900 49,900 15,900 
6-14 ธ.ค.61 51,900 51,900 51,900 15,900 

29 ม.ค.-6 ก.พ.62 51,900 51,900 51,900 15,900 
25 ก.พ.-5 มี.ค.62 49,900 49,900 49,900 15,900 
21-29 มี.ค.62 49,900 49,900 49,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำรพร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ

ต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  



  

 

 

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไป

และกลบัพร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม **  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 4,000 บาท 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 
   ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 

และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ 
ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วี
ซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์
จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 

ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรช้ีแจงใหท้่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ

บิน   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 ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

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

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง 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 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร

ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


