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ออกเดนิทางวันที่  29 มี.ค.-06 เม.ย.62 // 31 มี.ค.62 – 08 เม.ย.62 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

วันที1่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

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

23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา...โดยสายการบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026 

วันที2่ มิวนิค - นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – ไลพ์ซิก 
05.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา ประเทศออสเตรีย (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
09.25 น. ออกเดินทางสู่เกรุงมวินคิ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า LUFTHANSA เที่ยวบินที่ LH2327 
10.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากร น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก”(NUREMBERG) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้
บาวาเรีย ปัจจุบันมีประชากรราว 5 แสนคน 
เป็นเมืองเก่าท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1050 ยุค
จักรวรรดิโรมันเรืองอ  านาจ และเป็นเมือง
ศูนยก์ลางของชาวโรมนั มีร่องรอยของอาคาร 
ทางเดิน แบบชาวโรมนั เวลาต่อมาก็เป็นเมือง
ศูนยก์ลางทางการคา้ การอุตสาหกรรม ของ
ประเทศเยอรมนี เคยมีกษัตริย ์ปกครอง มี

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

ปราสาทแสนสวยบนเนินเขา เมื่อถึงยคุฮิตเลอร์ ผูน้  านาซีแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 ท่านผูน้  าก็ใชเ้มืองน้ีเป็น
ศูนยก์ลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเป็นหน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซีเปล่ียนเมืองแห่ง
เทพนิย ายให้กลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วงทศวรรษท่ี 1930 และไม่นานจากนั้นก็ถึงกาลล่มสลายแห่ง
อาณาจกัรไรชท่ี์ 3 เมืองน้ีถูกบอมบอ์ยา่งพินาศยอ่ยยบั ก็ในเม่ือเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร เหล่าพนัธมิตรก็
มุ่งโจมตีจนแทบจะสูญหายไปจากแผน่ท่ีประเทศ ปัจจุบนั ไดซ่้อมแซมข้ึนมาใหม่อยา่งสวยงาม น ำท่ำนชม
จตุรัสกลำงเมือง มีเวลาใหท่้านไดเ้ก็บภาพความงามอยา่งจุใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองไลพ์ซิก” (LEIPZIG) เป็นเมืองส ำคัญเมืองหน่ึงในรัฐซัคเซิน ในประเทศ

เยอรมนี มีประชำกร 515,110 คน ไลป์ซิกเป็นเมืองท่ีมีสถำปัตยกรรมท่ีโดดเด่นมำกมำย และมีนักปรำชญ์
ทั้งทำงดำ้นกวีและกำรแต่งเพลงมำอยูแ่ละท ำงำน อำทิ  ชิลเล่อร์,บ๊ำค,เมนโดลโซน และ เกอเธ่  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  ATLANTA HOTEL INTERNATIONAL LEIPZIG                            หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3     ไลพ์ซิก – พอสดัม– เบอร์ลิน – ก าแพงเบอร์ลิน  - ประตูชัยบราเดนเบิร์ก  
                 เดรสเดน - ชมสวนเดอะสวิงเกอร์  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทำงสู่“เมืองพอสดัม” (POSTDAM) เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์กทำงด้ำนตะวนัออกของ
ประเทศ เยอรมนี  ตั้ งอยู่บนแม่น ้ ำฮ ำเฟิ ล 
(Havel) 26 ก.ม. ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของ
เบอร์ลิน และเป็นส่วนหน่ึ งของเขตนคร
เบอร์ลิน มีประชำกรประมำณ 154,606 คน น ำ
ท่ำนชมเมือง พอทสดัม Potsdam ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จัก  จำกกำรเป็น ท่ีประทับของกษัตริย ์ป
รัสเซียหลำยพระองค์ ตั้ งแต่ ค.ศ. 1918 ตัว
เมืองประกอบด้วยทะเลสำบเช่ือมต่อกนัเป็น
จ ำนวนมำกและมีภูมิทัศน์ทำงวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพำะสวนและพระรำชวงัซ็องซูซี 
(Sanssouci Palace ไกลกงัวล) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี จำกนั้นน ำคณะออก
เดินทำงสู่ “กรุงเบอร์ลนิ” (Berlin) มหำนครอนัยิง่ใหญ่ท่ีไดรั้บกำรบูรณะซ่อมแซมใหส้วยงำมและดูยิง่ใหญ่
ดงัเดิม เท่ียวชมควำมสวยงำมของ 2 ฝ่ังนครเบอร์ลิน ทั้งตะวนัตกและตะวนัออก เก็บภำพก ำ  แพงเบอร์ลิน
อดีตแห่งกำรแบ่งแยกท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงไม่ก่ีกิโลเมตร เพื่อเก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ใหก้บัคนรุ่นหลงั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



  

 

บ่ำย น ำคณะชม  “เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี” จุดตรวจคนเขำ้ - ออก ระหว่ำง 2 ฝ่ังเบอร์ลิน ซ่ึงท่ำนจะได้เห็นภำพของ
ควำมพยำยำมในกำรหลบหนีของผูค้นจำกฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ังตะวนัตก และเป็นจุดท่ีใชแ้ลกตวัเชลยในช่วง
แบ่งแยกดินแดน ปัจจุบนัจดัเป็นจุดแสดงเร่ืองรำวของก ำแพงเบอร์ลิน ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงวนัท่ีผูค้นช่วยกนั
ทลำยก ำแพง น ำท่ำนผ่ำนชมพระรำชวัง 
“ชาล็อตเทนเบิร์ก” อันสวยงำม เดิมเป็นท่ี
ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระรำชินีโซเฟีย
ชำล็อต  ชม “โบสถไ์กเซอร์วิลเฮม เกต คนิส
เคิร์ช”  หรือ “ เมโมเรียลเชิร์ช ” Wilhelm 
Memorial Church ท่ีย ังคงร่องรอยควำม
เสียหำยจำกสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัไดมี้
กำรสร้ำงโบสถก์ระจกสีน ้ ำเงินครำมอยู่เคียง
ขำ้ง แวะให้ท่ำนบันทึกภำพ จำกนั้นผ่ำนชม “ประตูบรันเดนเบิร์ก” อดีตประตูเมืองท่ีถูกสร้ำงข้ึนใหม่
ในช่วงปลำยคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เป็นประตูชยัท่ีสร้ำงแบบสถำปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลำสสิก (Neoclassical) และ
ปัจจุบนัถือว่ำเป็นสถำนท่ีส ำคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยำ่งดีในกรุงเบอร์ลิน ประตู บรันเดนเบิร์กตั้งอยู่ฝ่ังตะวนั
ของใจกลำงกรุงเบอร์ลินบริเวณชุมทำงระหว่ำงถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter den Linden) กับ
ถนนอีบทัสทรำสเซ่ (Ebertstraße) และอยู่ทำงทิศตะวนัตกของจตุัรัสพำริเซอร์ (Pariser Platz) ห่ำงประตู
ออกไปทำงเหนือหน่ึงบลอ็ก เป็นท่ีตั้งของอำคำรรัฐสภำไรชส์ทำค น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเดรสเดน” 
(DRESDEN) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองและร ่ ำรวยมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ยโุรป รวมทั้งศิลปวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมทรงคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์จนไดรั้บฉำยำว่ำ 
“นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบ้” น ำคณะผ่ำนชมควำมสวยงำมของสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ภำยในเมือง 
ชมควำมสวยงำมอนัโดดเด่นของ “เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรำกรประจ ำเมือง สร้ำงเสร็จในปี
1878โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตำเลียนบำร็อคอำคำรหลงัน้ีมีควำมโดดเด่นอย่ำงเท่ำเทียมกันทั้ งด้ำน
สถำปัตยกรรม และดนตรี เพรำะตวัอำคำรออกแบบไดส้วยงำมสมส่วน เป็นท่ีจดัแสดงดนตรี และอุปรำกร
ในโอกำสส ำคญัๆ น ำคณะผำ่นชมสวนแสนสวย “เดอะสวงิเกอร์” (Zwinger) สวนประจ ำวงัท่ีสวยงำม 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  ACHAT PREMIUM DRESDEN                                                 หรือระดับใกล้เคียง 
วันที4่ เดรสเดน - คาร์โลวี วารี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คาร์โลววีาร่ี”เมือง
ตำกอำกำศท่ีน่ ำรัก  มี บ่อน ้ ำพุ ร้อนท่ี มี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดี สร้ำงข้ึนในสมัย
พระเจ้ำชำร์ลท่ี 4 ชมควำมสวยงำมของ
เมือง และควำมสวยงำมของ “แม่น ้ ำเท



  

 

ปลำ” ท่ีไหลผ่ำนใจกลำงเมืองซ่ึงช่วยเพ่ิมควำมงดงำมให้แก่ตวัเมืองแห่งน้ีมำกยิง่ข้ึน ชมโบสถป์ระจ ำเมือง
เล็กๆ ท่ีมีสัญลกัษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้ำโบสถ์ แลว้เดินลดัเลำะไปตำมล ำน ้ ำเทปลำท่ำมกลำงหุบเขำ
คลำ้ยสวิตเซอร์แลนดเ์ป็นอยำ่งมำก และมีเวลำใหท่้ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกมำกมำยตำมอธัยำศยั 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านคณะเดินทางสู่ กรุงปร๊าก พร้อมชมควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเร

บซีดสีเหลืองอร่ำม และหมู่บ้ำนชนบทอัน
เงี ยบ ส งบ  ต ลอด เส้ น ท ำงก ำร เดิ น ท ำง
จนกระทัง่เขำ้สู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของ
สำธำรณ รัฐเช็ค  ซ่ึงตั้ งอยู่ ริมสองฟำก ฝ่ัง
แม่น ้ ำวลัตำวำ น าท่านเดินทางข้าม “สะพาน
ชาร์ลส์” สะพำนสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีสร้ำง
ข้ำมแม่น ้ ำว ัลตำวำในช่วงศตวรรษท่ี14ด้วย
สถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมี
ประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รูปซ่ึงมีควำมงดงำมและไม่ซ ้ ำแบบ สัมผสัเหล่ำ
ศิลปินท่ีน ำผลงำนมำแสดงอยูริ่มสองขำ้งสะพำนน ำท่ำนเท่ียวชม “จตุัรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถำนท่ีนัด
พบของชำวปร๊ำก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำม
โดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้  ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีต ถูกเผำทั้งเป็นโดย 
ผูป้กครองของฝ่ำยคริสต์ศำสนจกัรโรมนัคำทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมี
ตุ๊กตำสำวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมำเดินผำ่นหนำ้ต่ำงเลก็ๆ ดำ้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณ
ใกลเ้คียงกันน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชำวยิวท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรปหลงั มีเวลำให้คณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิง
สินคำ้ท่ีระลึกพ้ืนเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ,ตุ๊กตำหุ่นกระบอก ,งำนผำ้ปัก
รวมถึงช้ินงำนแกะสลกัต่ำงรูปแบบ ฯลฯ 

ค า่                อสิระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกัที่:  DUO HOTEL / INTERNATIONALHOTEL                      หรือระดับใกล้เคียง 

วันที5่ กรุงปร๊าก -  ปราสาทปร๊าก - เชสกีค้ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง 

                 เชสกี ้บูเดอโจวิช 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าคณะถ่ายรูปคู่กบัความยิง่ใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจำ้ชำยบริโวจเดิม
ในสมัยกลำงเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย ์
สมยัต่ำงๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนัน้ีได้
ถูกใช้เป็นท ำเนียบรัฐบำลและเป็นท่ีพ  ำนัก
ของประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐเช็ค  น ำ

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


  

 

คณะเดินทำงเข้ำสู่ศูนยก์ลำงของปรำสำทท่ีแวดลอ้มไปด้วยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ650ปี ชมควำม
ใหญ่โตโอ่อ่ำของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถเ์ก่ำแก่สไตลโ์กธิกท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำ
วิหำรอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่ำอย่ำงยิง่ของชำวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองค์
ต่ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คุ
มลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใต้ของสำธำรณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจำก
สถำปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซ่ึง เขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ดว้ยท ำเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ ำลอ้มรอบ ท ำใหก้ลำยเป็นปรำกำรท่ีส ำคญัใน
กำรป้องกนัขำ้ศึก ในอดีตเคยเป็  นศูนยก์ลำงดำ้นกำรปกครอง กำรพิพำกษำคดีและกำรจดัเก็บภำษี ต่อมำใน
ปี ค.ศ.1963 ไดรั้บกำรประกำศว่ำเป็นเมืองท่ีไดรั้บกำรอนุรักษแ์ละภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคม
ของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ได้มีกำรบูรณะอำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูป
แบบเดิมไว้อย่ำงน่ำช่ืนชม จำกประวัติศำสตร์ท่ียำวนำน มีควำมส ำคัญและโดดเด่นในกำรอนุรักษ์
สถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำใหอ้งคก์ำรยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1992 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศำลำว่ำกำรเมืองอนัเก่ำแก่

และยงัคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่ำนได้
ถ่ ำย รูป ท่ี ระ ลึกภ ำยน อกของ “ป ราส าท
คุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปรำสำทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของประเทศรองจ  ำกปรำสำทปร๊ำกมีห้อง
ต่ำงๆ ถึง 40 ห้องลำนปรำสำท 5 แห่งและ
อุทยำนอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ 
ชมทศันียภำพของตวัเมืองจำกลำนหนำ้อุทยำน 
ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อย
หลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิง่นกั  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เชสก้ี 
บูเดอโจวิช 

ค า่                 อสิระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกัที่:   SPA HOTEL VITA                                                             หรือระดับใกล้เคียง 

วันที6่ เชสกี ้บูเดอโจวิช – ฮัลสตัทท์ - ชมเมือง - บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่ านออกเดินทางสู่  "เมืองฮัล ล์ชตัทท์" 
“Hallstatt” เมืองริมทะเ ลสำบท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก ตั้งอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสำบ

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


  

 

ฮลัล์ชตัทท์ “Lake Hallstatt” หรือ ฮลัล์ชตัทท์เทอร์ ซี “Hallstatter See” ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คัม
เมอร์กุท “Salzkammergut” และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมมำกเป็นอนัดบัต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัลช์ตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย “Upper Austria” ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปี เดินเล่นชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชม
สถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวิตชีวำ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราตสิลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวคั  รวมทั้งเป็น

เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรียและ
ฮังกำรี ใกล้กับพรมแดนสำธำรณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้ งอยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 
กิโลเมตร เป็นนครส ำคัญทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจและทำงวฒันธรรมของแควน้สโล
วำเกีย โบสถแ์ละสถำนท่ีส ำคัญต่ำง ๆ เช่น 
ปรำสำทท่ี เคยใช้เป็นป้อมปรำกำรสมัย
โบรำณ น ำท่ำนสมำชิกผ่ำนชม “หอคอย”บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า 
อำคำรยำ่นเมืองเก่ำน้ี มีหลงัคำสีเขียวเป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก และถนนหนทำงปูหินแบบเมืองหลวงเก่ำ
ของยุโรป เก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ใน
บริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) และมีเวลำใหท่้ำนเลือกซ้ือ
สินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:      HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA                                  หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่7     บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์  
                 คาสเซ่ิล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน - ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่นกลำงเมือง 
น าท่านชมความยิง่ใหญ่อลงัการของ “มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น” สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี 
ค.ศ.1905 ใชเ้วลำกว่ำ 54 ปีในกำรก่อสร้ำง มีควำมสูงถึง 96 เมตรถือว่ำเป็นอำคำรท่ีมีควำมสูงท่ีสุดใน
บูดำเปสต ์ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำดใหญ่ พร้อมชม “อนุสำวรียแ์ห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้ำง
ข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี 



  

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิช

เชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพ่ือระลึก
ถึงควำมกลำ้หำญของชำวประมงผูเ้สียสละ
ชีวิตเพื่อปกป้องบำ้นเมืองในช่วงท่ีถูกมอง
โกลรุ   กรำนในปี  ค .ศ.1241 -1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐม
กษัตริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็นสง่ำอยูห่น้ำป้อมปรำกำร ผ่ำนชม “สะพำนเชน” หรือสะพำนโซ่” 
สญัลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต ์น ำคณะ “ล่องเรือชมววิทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหล
ผำ่นหลำยประเทศ ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้ม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สญัลกัษณ์ของ
ประเทศ อำคำรน้ีถูกสร้ำงแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอำคำรบ้ำนเรือนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่
คู่บำ้นคู่เมือง  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั:  HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA                               หรือระดบัใกล้เคยีง 

วันที่8 บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - ย่านถนนคาร์ทเนอร์   
                 Outlet Parndorf – สนามบิน – เดินทางกลับ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จำกนั้นเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ น ำคณะ “ถ่ายรูปคู่กบัพระราชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระรำชวงั
ฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของรำชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระ
นางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิ
โรมนั ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีตในอดีตนั้น
พระรำชินีฝร่ั  งเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิต
ช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และโมสำร์ทยงั
เคยมำบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้
เสด็จมำประทบัอยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค์
จำกนั้นน ำท่ำนชม  “กรุงเวยีนนา” ผำ่นชม “ถนน
วงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลา
ว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จำกนั้นน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคาร์ท
เนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีหำ้งสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือ
หำของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคำ้   แบรนดเ์นมช่ือดงั
ของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิก
ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู่์บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 



  

 

เที่ยง              อสิระอาหารเทีย่ง เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” ให้

ท่ำนไดมี้เวลำเลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย
ใ น ร ำ ค ำ พิ เศ ษ  เ ช่ 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  

ค า่                 อสิระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติเวียนนำ เพ่ือผำ่นขั้นตอนกำรตรวจเช็คบตัรโดยสำรและท ำคืนภำษี 

23.20 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025  

วันที่9  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
14.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ **โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มีอ านาจตัดสินใจ 
ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 

  



  

 

 

อัตราค่าบริการ 

เดินทางโดยสารการบิน 

สายการบนิออสเตรียน 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / หอ้ง 
จ่ายเพิ่ม 

 

29 ม.ีค.- 06 เม.ย.62 
31 ม.ีค.- 08 เม.ย.62 

 

48,989 

 

48,989 

 

48,989 

  

15,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
 อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนำ-มิวนิค // เวียนนำ-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ  เน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั 

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้มำ  

 ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้
ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม(ทางบริษัทฯคดิค่าบริการย่ืนวซ่ีา 3,500.-) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  
 เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 



  

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้ับทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
- ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจ้งใหท้่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

  



  

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจำก
เดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำว่ำ TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต

พร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และ

หมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เดก็ตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได้ แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำย
ยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่ว่ำกำรอ  ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเน่ืองมำจำก
หลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรย่ืนขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกดิข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่ำนหลังจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของผูเ้ดินทำง
เป็นหลกั 


