
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12154 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
คณะพเิศษ 07-16 เมษำยน 2562 

( กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

 
วันที1่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
21.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำน์เตอร์

สำยกำรบินไทย (เคำน์เตอร์ D-E) พร้อมเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

  
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที2่ มิวนิค– จัตุรัสมำเรียนพลัทซ์ – โฮเฮนชวำนเกำ  
 ปรำสำทนอยชวำนสไตน์– เคมพ์เทิน 
00.50 ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำตมิวินิค ประเทศเยอรมนั โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 
07.05 เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว 

เดินทางสู่ใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนคร
ห ลว งแ ห่ งอ าณ าจัก รบ าว า เรี ย ท่ี ยิ่ ง ให ญ่ 
โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษท่ี 16-18 ก่อนขบัรถ
พาชมสถานท่ีส าคัญๆ อาทิ พระราชวงัหลวง  
เรสซิ เด้นท์  ฯลฯ น า ท่ าน เดินทางสู่บ ริเวณ 

“จัตุ รัสมำเรียนพลัทซ์” ย่านเมืองเก่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

มิวนิคเซ่นศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ 

อิสระกบัการเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวำนเกำ” เมืองท่ีตั้งอยู่ทาง
แควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของ
ขุนเขา...สู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายโรแมนติก 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบสัข้ึนสู่ยอดเขา (ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ  านวย รถมินิบสัอาจหยุด

ใหบ้ริการเพื่อความปลอดภยั ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการน าท่านเดินเทา้ข้ึนแทน) พร้อมทั้งน ำ
ท่ำน “เข้ำชมภำยในปรำสำทนอยชวำนชไตน์” 
ปราสาทท่ีไดช่ื้อว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาท
เทพนิยายของเจา้หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด ์ซ่ึง
ได้ถูกตกแต่งไวอ้ย่างอลงัการ ตั้งอยู่ในเทือกเขา
แอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้าง
ในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง 
ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น ้ า
พอลลทั  ไดเ้วลาอนัควรน าคณะออกเดินทางสู่เมืองเคมพเ์ทิน     

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :  BIGBOX HOTEL                                                                          หรือระดับใกล้เคียง 
วันที3่  เคมพ์เทิน- เอททัล – เบิร์ชเทสกำร์เดน – ทะเลสำบเคอนิกซี - ซอลซ์เบิร์ก 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง เอททัล ( Ettal ) น ำท่ำนเข้ำชมส ำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal 

ไดรั้บการข้ึนทะเบียน UNESCOส านักสงฆแ์ห่งน้ี 
ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกับวนัสมโภชประจ าปี
ของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) 
โดยพระเจ้าหลุยส์ท่ี  4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ น าท่านเดินทางสู่เมือง เบิร์ชเทสกำร์เดน 
(Berchtesgaden) ตั้งอยูใ่นภูมิภาคเบิร์ชเทสกาเดน้
เนอร์ แลนด์  ในเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย 
ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย โดยอยู่ห่างจากเมืองซาลซบ์วร์คไปทางใตร้าว 30 กิโลเมตร และอยูห่่างจาก
นครมิวนิกไปทางตะวนัออกเฉียงใตร้าว 18  0 กิโลเมตร หลงัจากนั้นให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบัทะเลสาบเคอนิกซี  
หรือ ทะเลสาบกษตัริย ์เป็นทะเลสาบตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งในช่วงสุดทา้ยของยุค
น ้ าแข็ง อยูท่างตอนใตเ้มืองเบิร์ชเทสการ์เดนไปประมาณ 3 ไมล ์เป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ เป็น
ทะเลสาบท่ีใสท่ีสุด สะอาดท่ีสุด และอยูสู่งท่ีสุดในประเทศเยอรมนี 



 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย หลงัจำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงถงึเมือง “ ซำลส์บวร์ก ” Salzburg  เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ำ้ซำล

ซัค หลงัอาหารน าท่านเข้าชมความสวยงามของ 
“อุทยำนมิรำเบลล์” Mirabel Garden อุทยานของ
ปราสาทท่ีใช้เป็นสถานท่ีแต่งงานท่ีจดัได้ว่าสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เยีย่มชม สวนแคระ “ซแวร์
เกิล กำร์เท่น” ท่ีแปลกตา การจัดดอกไมป้ระดับ
อย่างงามตา สวนวงกต โรงละครในแมกไม้ท่ี
ตกแต่งดว้ยพนัธุ์ไมห้ลากหลายสีสัน และทิวทศัน์
ของ “ ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” Hohensalzburg Fortress เป็นฉากหลงัเพ่ิมความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งน้ี...
จากนั้นถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า บ้ำนพักโมสำร์ท ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ชม “จตุรัสโม
ซำร์ท” “อนุสำวรีย์ของโมสำร์ท” “มหำวิหำรแห่งซำลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอคในยุคตน้ ท่ีสร้างจากความ
ร ่ ารวยท่ีเกิดจากการท าเหมืองเกลือ…ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้“ถนนช้อปป้ิง” 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :   BEST WESTERNL SALZBURG                                                  หรือระดับใกล้เคียง 
 
 

วันที่4 ซอลซ์เบิร์ก – เซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลสตัทท์ - เชสกี ้บูเดอโจวิช 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง ริมทะเลสาบแสนสวย ข้ึนช่ืออีกเมืองหน่ึงให้ท่านได้เก็บภาพความ

ประทับใจ และจำกนั้ นเดินทำงสู่ "เมืองฮัลส
ตทัท์" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก
ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลช์
ตทัท์ ” หรือ ฮลัลช์ตทัท์เทอร์ ซีเป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอนัดบัต้นๆ 
ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัลช์ตทัท์นั้นอยู่
ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรียดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอด
ต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮลัสตทัท์ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไม้
และเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวา  อิสระกบัการถ่ายรูปและเท่ียวชมเมืองตาม
อธัยาศยั 

เที่ยง อสิระอำหำรม้ือเที่ยง เพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินเล่นชมเมือง 

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


 

บ่ำย  หลงัจากนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเมืองเชสกี ้บูเดอโจวชิ มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมเขตเมืองเก่า และมี
เวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:     GRAND HOTEL ZVON                                                               ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที5่  เชสกี ้บูเดอโจวิช - เชสกี ้คลุมลอฟ – ปร้ำก – ปรำสำทปร้ำก – ชมเมืองเก่ำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง
สาธารณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและ
ศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ  ซ่ึง 
เขตเมืองเก่ำนีไ้ด้รับกำรขึน้ทะเบยีนจำกยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกน ำท่ำนเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ 
ชม “จตุ รัสกลำงเมือง” Old Town Square ที่
สวยงำม  ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของศาลาว่าการเมืองอัน
เก่าแก่และยงัคงใชอ้ยู่จนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปท่ีระลึกภายนอกของ “ปรำสำทครุ
มลอฟ” ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจากปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลาน
ปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหน้า
อุทยาน ภำพที่ท่ำนเห็นคือบ้ำนเรือนหลงัเลก็หลงัน้อยหลงัคำสีส้มเรียงรำยกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้ำนตุ๊กตำที่
สวยงำมยิง่นักไดเ้วลาอนัควร 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงปร้ำก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา เข้ำชมควำม

ยิง่ใหญ่ของ “ปรำสำทปร้ำก”   เขา้ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวหิารเซนต์วิตัส” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิก
ท่ีส ร้าง ข้ึน ในปี  ค .ศ .1929 เป็นมหาวิหารอัน
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน
เน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองค์
ต่างๆ อีกทั้ งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนใน
สมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4  น าคณะเขา้สู่เขตเมืองเก่า 
น าชม “สะพำนชำร์ลส์” สะพำนสัญลักษณ์ของ
กรุงป ร้ำก  ท่ีส ร้างข้ามแม่น ้ าว ัลตาวาใน ช่วง
ศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอด
ราวสะพานมี ประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” 
บริเวณโดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายกุว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์
ยำนฮุส” ผูน้  าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็นชม “หอนำฬิกำดำรำ

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


 

ศำสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ดา้นบน
จากนั้นอิสระกบัการเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพ้ืนเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สี
ต่างๆ ตุ๊กตาหุ่นกระบอก 

ค ำ่ บริกำรอำหำรม้ือค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL                           ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที6่  ปร้ำก - บูดำเปสต์ – เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมแม่น ้ำดำนูบ   

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่  “กรุงบูดำเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผา่นกลางเมือง น า

ท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่อลงัการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี 
ค.ศ.1905 ใชเ้วลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต ์
ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรียแ์ห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิม
ฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการี ครบรอบ 1,000 ปี จากนั้นเดินทางขา้ม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สู่ฝ่ัง
บูดา น าคณะข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล”์ ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพ่ือปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์
ของพระเจา้สตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อมปราการ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าคณะ “ล่องเรือชมววิทิวทัศน์สองฝำกฝ่ังแม่น ำ้ดำนูบ” แม่น ้ านานาชาติไหลผา่นหลายประเทศ ในยามอากาศ

ดีสายน ้ าสี ฟ้าใสเปล่งประกายให้ ดูโดดเด่นวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุด ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชม “อำคำรรัฐสภำที่สวยที่สุดของยโุรป” สญัลกัษณ์
ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนั
โดดเด่น ชมอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่
คู่บา้นคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟาก
ฝ่ังแม่น ้ าดานูบท่ีสวยงามเกินค าบรรยาย ได้เวลา
พอสมควรเดินทางสู่ยอดเขา กิลเลิร์ท ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามจากมุมสูงของกรุงบูดาเปสต ์ซ่ึงบนยอดเขาแห่ง
น้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:     MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL                            ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที7่  บูดำเปสต์ - ช้อปป้ิง Outlet Parndorf - เวียนนำ - ย่ำนถนนคำร์ทเนอร์ - บรำติสลำวำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

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

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


 

เที่ยง อสิระอำหำรม้ือเที่ยง เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ี

ตั้ งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ 
มากมาย  อิสระกับการเดินเท่ียวชมตามอธัยาศยั  ไดเ้วลา
อนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:      IBIS BRATISLAVA CANTRUM                                                ที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันท่ี8   บรำติสลำวำ – ปรำสำทบรำติสลำวำ – เวียนนำ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - เที่ยวชมเมือง 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   

 น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบรำติสลำวำ”  เมืองหลวง
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั รวมทั้งเป็น
เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรป
กลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติ
สลาวาตั้ งอยู่บนสอง ฝ่ังแม่น ้ าด านูบ  ท่ี บ ริ เวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียแ ละฮงัการี ใกล้
กบัพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจากกรุง
เวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย 
โบสถแ์ละสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ น าท่านสมาชิกผ่านชม 
“หอคอย” บรำตสิลำวำอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงเวียนนำ” น าท่านผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ำนชม โรงอุปรำกร 

(โอเปร่ำเฮำส์) , พระรำชวังฮอฟบวร์ก , อำคำร
รัฐสภำ, ศำลำว่ำกำร, มหำวิทยำลัยเวียนนำ,โบสถ์
ประจ ำเมือง , ศำลสูง ฯลฯ   น าท่านเดินทางสู่ 
“สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค” สวนสาธารณะอนัร่ม
ร่ืนใจกลางเมือง น าชม “อนุสำวรีย์ โยฮันสเตร้ำส์ 
จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก 
เจ้ าข อ งบ ท เพ ล งอม ต ะ  By the beautiful blue 
Danube พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” St.Stephen Cathedral เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู่์บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ บรา
ติสลาวา 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่:      IBIS BRATISLAVA CANTRUM                                                ที่พกัระดับใกล้เคียง 

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


 

วันท่ี9 บรำติสลำวำ – เวียนนำ - เข้ำชมพระรำชวังเชินบรุนน์ – เดินทำงกลับ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั   

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เข้ำชมพระรำชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของ
ราชวงศ์ฮัปสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนำงมำเรียเทเรซ่ำ” 
จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของ
พระราชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มา
รีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงั
แห่งน้ี และโมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จักพร
รดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยู่กบัพระราช
โอรสของพระองค์ เข้าชมความงดงามอนัวิจิตร
ตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงำน  ห้อง
บรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมลิเลีย่น, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จดังำนเต้นร ำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยงัมกีำร
ใช้งำนอยู่เป็นคร้ังครำว ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพ่ือผา่นขั้นตอน
การตรวจเช็คบตัรโดยสารและท าคืนภาษี  

14.35 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG 937 
 

วันที1่0 กรุงเทพฯ 

05.35 เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้  าทัวร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง 
 

 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่ำนเดียว / ห้อง 
จ่ำยเพิ่ม 

 

 วันที่ 07-16 เม.ย. 19 72,900 72,900 72,900  15,900 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ 
อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินไป / กลับ / กรุงเทพฯ – มิวนิค // เวียนนำ – กรุงเทพฯ(หรือสลับก่อน-หลัง) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน  12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมที่พักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล    หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปล่ียนย้ำย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็
ตำม  

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยว และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทำงไปและ
กลับพร้อมกรุ๊ป ท่ำนต้องซ้ือประกันเดี่ยวเพิ่ม ** 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยโุรปท่ำนละ 16 ยโูร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวัน (10 วัน)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท ์คา่ซักรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  



 

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงควิวีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 120 วนั 
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือ

พำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำ ก

โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

 
 



 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตมีดัจ ำกบัสำยกำร
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มกีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดนิทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ  าเภอ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  



 

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำร
พร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอม
หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจาก
ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 


