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แฟรงค์เฟิร์ต – มวินิค– โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมนั - ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ - ซาลส์บวร์ก 
อุทยานมริาเบลล์ – ฮัลสตทัท์  - เชสกี ้บูเดอโจวชิ – เชสกีค้ลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - คาร์โลว ีวารี – เข้าชมภายในปราสาทปร๊าก 

เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์– ปราสาทบราตสิลาวา - บูดาเปสต์ – มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น  
 ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น า้ดานูบ - ช้อปป้ิง Outlet Parndorf  – เวยีนนา  
เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค - ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตเีฟน 

ก าหนดการเดินทาง 

01-09 เม.ย. //07-15 เม.ย. //26 เม.ย. -04 พ.ค.2562 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินบินลุฟท์ฮันซ่า พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

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

23.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต...โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า lufthansa เที่ยวบินที่ LH773 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน – ปราสาทนอยชวาน 
                 ชไตน์ – ฟุสเซ่น / มิวนิค  
05.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงมวินิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า lufthansa เที่ยวบินที่ LH094 
08.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตมิวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากร  

http://bit.ly/2NMk5YE


    

 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฮเฮนชวานเกา” (130 กม.) เมืองท่ีตั้ งอยู่ทางแควน้บา
วาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไป
ดว้ยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่
บนถนนสายโรแมนติก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! ขาหมูเยอรมนัรสเลศิ 
บ่าย น าท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณีอากาศไม่

เอื้ออ านวย เพ่ือความปลอดภัยขอผู้ เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน า
ท่านเดินเท้าขึ้นแทน) ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง 
ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูง
กว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้ าพอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ลางป่าเขาล  าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสัน
แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ี 
เพ่ิงไดรั้บขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงั
จากท่ี กษัตริยลุ์ดวิกท่ี 2 ได้เสด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  
แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง “วอลท์ดิสนีย”์ ยงัไดจ้  าลองแบบ
ป ราส าท แ ห่ ง นี ไป เป็ น ป ราส าท ใน เท พ นิ ย าย  อัน
เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ ไดเ้วลาอนัควรน า
ท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงมิวนิค (130 กม.) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  AZIMUT HOTEL / LEONARDO HOTEL     หรือที่พกัระดับใกล้เคียง        
  

 

วันที่ 3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ 
    เชสกี ้บูเดอโจวิช (เช็ก)                                                               
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (144 กม.) 
เมืองอนุรักษ์ท่ีตั้ งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ าซาลซัค 
ระหว่างเสน้ทางผา่นชม “ทะเลสาบมอนดเ์ซ” ท่ีใช้
เป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์
ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ชม “อุทยานมริา
เบลล์” อุทยานของปราสาทท่ีใช้เป็นสถานท่ี
แต่งงานท่ีจดัไดว้่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม
สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และทิวทศัน์ของ 



    

 

“ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็นฉากหลงัเพ่ิมความมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ี…ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ 
ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างงดงามอีกเสน้หน่ึงของโลก จากนั้นถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า “บา้นพกัโมสาร์ท” ซ่ึง
เป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหา
วิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์” (87 กม.) เมืองริม

ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตก
เฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลช์ตทัท์ ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอนัดับตน้ๆ
ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัลช์ตทัท์นั้นอยู่
ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอด
ต่อกนัมานานถึง  3,500 ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮาลส
ตดัซ ์ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณี
ท่ียงัคงมีชีวิตชีวา ไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสก้ี บูเดอโจวิช (193 กม.) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  SPA HOTEL VISTA / MALY PIVOVAR HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
 
วันที่ 4 เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ – คารืโลวี วารี  

ปร๊าก  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมือง
มรดกโลก)” (25 กม.) เป็นเมืองขนาดเลก็ในภูมิภาค
โบฮีเมียใต้ของสาธารณ รัฐเช็กมี ช่ือ เสียงจาก
สถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและ
ปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกดว้ยท าเลท่ีตั้ง
ของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าใหก้ลายเป็นปราการ
ท่ีส าคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศว่าเป็นเมืองท่ี

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


    

 

ไดรั้บการอนุรักษ์และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ  ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดม้ีการ
บูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มี
ความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าให้องค์การยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุ
มลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992  น าท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” เป็นปราสาทท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองคาร์โลวีวาร่ี” (241 

กม.) เมืองตากอากาศท่ีน่ารัก  มีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดี สร้างข้ึนในสมยัพระเจ้า
ชาร์ลท่ี 4 ชมความสวยงามของเมือง และความ
สวยงามของ “แม่น ้ าเทปลา” ท่ีไหลผ่านใจกลาง
เมืองซ่ึงช่วยเพ่ิมความงดงามให้แก่ตวัเมืองแห่งน้ี
ม าก ยิ่ ง ข้ึ น  ชมโบสถ์ป ระจ า เมื อ ง เล็ก ๆ  ท่ี มี
สัญลกัษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ แลว้เดิน
ลดัเลาะไปตามล าน ้ าเทปลาท่ามกลางหุบเขาคลา้ย
สวิตเซอร์แลนดเ์ป็นอย่างมาก และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกมากมายตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“กรุงปร๊าก” (127 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
วันที่ 5 ปร๊าก - เข้าชมภายในปราสาทปร๊าก -  เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเข้าชมความยิง่ใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” 

ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล ์ 
โกธิค สร้างข้ึนโดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลาง
เคยเป็น ท่ีประทับของกษัต ริย ์สมัย ต่ างๆ  ใน
จกัรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานบัเป็นศูนยก์ลางอ านาจ
ทางการเมืองของกรุงปร๊ากมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี
12  ปัจจุบนัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็น
ท่ีพ  านั กของประธานาธิบ ดีแห่ งสาธารณ รัฐ
เช็ค จากนั้ นน าคณะท่านเดินทางเข้าสู่ศูนยก์ลาง
ของปราสาทท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่อายกุว่า650ปี “เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของมหาวหิารเซนต์วติัส 
” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิค ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่าท่ีสุดอยา่งยิง่ของชาว

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


    

 

เช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของก ษตัริยพ์ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยั
พระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัร
โบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหน้าต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์
ต่างๆ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า น าชม “สะพานชาร์ลส์” 

สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก  ท่ีสร้างข้าม
แ ม่ น ้ า ว ั ล ต า ว า ใน ช่ ว งศ ต ว ร ร ษ ท่ี 14 ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนักบุญต่างๆ ถึง 
30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณ
โดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายกุว่า 
600 - 700 ปี  ท่ี มี ค ว าม งด ง าม โ ด ด เด่ น  ช ม 
“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้  าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูก
กล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระ
คริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ดา้นบนจากนั้นอิสระกบัการเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ี
ระลึกพ้ืนเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่ 6 ปร๊าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหาร
เซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์  

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทาง “กรุงบราตสิลาวา” (332 กม.) 

เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโล
วคั  รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุด
ใน ภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 
450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้ งอยู่บนสองฝ่ัง
แม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบั
อ อ ส เต รี ย แ ล ะ ฮั ง ก า รี  ใก ล้ กั บ พ ร ม แด น
สาธารณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนา
เพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย โบสถ์และสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อม
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ปราการสมยัโบราณ น าท่านเก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราตสิลาวา” อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองและแนว
เทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน)  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการี (194 กม.) เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบ
ไหลผ่านกลางเมือง  น าท่านชมความยิ่งใหญ่
อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 
เมต รถือว่ าเป็ น อาคาร ท่ี มี คว าม สู ง ท่ี สุ ด ใน
บูดาเปสต์ ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้ง
ขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรียแ์ห่งสหัสวรรษ” 
ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร “เมนูพเิศษกูลาส ฮังกาเรียน พร้อมฟังดนตรีพ้ืนเมือง” 

พกัที่: MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL     หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

วันที่ 7       คาสเซ่ิล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน - ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ - ช้อปป้ิง Outlet Parndorf   
เวียนนา 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์

แมนบาสเตยีน” ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงความกลา้
หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้อง
บา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุ  กรานในปี ค.ศ.
1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” 
ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่า
อยู่หน้าป้อมปราการ ผ่านชม “สะพานเชน” หรือ
สะพานโซ่” สญัลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์น าคณะ 
“ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” 
แม่น ้ านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” 
สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่
คู่บา้นคู่เมือง  



    

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” 

(195 กม.) ใหท่้านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์
เน ม ม าก ม าย ใน ร าค าพิ เศ ษ  เช่ น  Lacoste, 
Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, 
Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, 
Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, 
Adidas ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” (48 
กม.) 

*** อสิระอาหารม้ือค า่ เพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย *** 

พกัที่ :  MERCURE HOTEL WESTBAHNHOF / KAVALIER HOTEL      หรือที่พกัระดับ
ใกล้เคยีง       

 
 
 
 

วันที ่8       เวียนนา (ออสเตรีย) – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ช้อปป้ิงย่าน
ถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน – เดินทางกลับ 

    เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 น าท่าน“ เข้าชมภายในพระราชวัง เชินบรุนน์” 

Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่
ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กท่ี ถูกสร้างข้ึนในปลาย
ศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมา
เรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมนัท่ีตั้ ง
พระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ ให้มีความ
งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  
ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีล่าสัตว์
ปัจจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวนและ น ้ าพุอย่างสวยงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินี
ฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดิน
โปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค์ เขา้ชมความงดงามอนัวิจิตรตระการตาภายในหอ้ง 
อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดง

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


    

 

ดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ชมอุทยานและสวนดอกไมน้านาพนัธุ์ จากนั้นน าท่านชม  
“กรุงเวยีนนา” ผา่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, 
อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง,ศาลสูง ฯลฯ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“สวนสาธารณะสตดัปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann 
Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลาง
เมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้
เจียระไน , คริสตัล ของท่ีระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St. 
Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู่์บา้นคู่เมืองของ
ประเทศออสเตรีย ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อท า Tax Refund 

23.20 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025 (บินตรง) 

วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
14.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ทางการ

เมืองในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหน้าทัวร์ผูน้  าทวัร์ มี
อ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

 
 
 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

01-09 เม.ย.62 59,900 59,900 59,900 16,900 

07-15 เม.ย.62 62,900 62,900 62,900 16,900 

26 เม.ย.-04 พ.ค.62 62,900 62,900 62,900 16,900 
ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – แฟร้งคเ์ฟิร์ต-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าและ 
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง 1 ท่าน  



    

 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *** ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม ์***  หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดไ้ปหรือ
กลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่
พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพจิารณาหรือไม่กต็าม (ทางบริษัทฯคดิค่าบริการย่ืนวซ่ีา 4,000.-) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน 
ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัท

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 



    

 

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

  



    

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสาร
พร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่า
ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


