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เวยีนนา ฮัลสตัดซ์ ซาลซ์บูร์ก อทุยานมริาเบลล์ ช้อปป้ิงย่านถนนเกรไทเดร้ ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ 
คลมุลอฟ ปราสาทปร๊าก เขตเมืองเก่า บราติสลาวา บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น า้ดานูบ  

มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ คาสเซ่ิลฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน Outlet Parndorf 
พระราชวงัเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค โบสถ์เซนต์สตีเฟน ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์  

พกัเมืองริมทะเลสาบทีส่วยงามที่สุดในโลก “เมืองฮัลสตัทท์” 100%  
ล่องเรือรับประทานอาหารค า่ พร้อมชมววิทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ 



2 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
27 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2561 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและ
บัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย...โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่OS026  

วนัที่2       เวยีนน่า -  ซาลซ์บูร์ก  - ฮัลสตดัซ์ - อุทยานมิราเบลล์ - จตุัรัสโมซาร์ท 
05.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้าซาลซัค ระหวำ่งเส้นทำง
ผำ่นชม “ทะเลสำบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่ง
ดงัไปทัว่โลก ชม “อุทยานมิรา
เบลล์” อุทยำนของปรำสำทท่ีใช้
เป็นสถำนท่ีแต่งงำนท่ีจัดได้ว่ำ
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม
สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” 
และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮน
ซำลส์บวร์ก” เป็นฉำกหลังเพิ่ม
ควำมมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งน้ี 
จำกนั้นข้ำมสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนน
เกรไทเดร้ “ถนนชอ้ปป้ิง” ท่ีมีกำร
ตกแต่งไวอ้ยำ่งงดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลกถ่ำยภำพท่ีระลึกหนำ้ “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ี
ชำวออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในอำณำบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม “อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท” “มหา
วหิารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบำรอคในยคุตน้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ ำนเ ดินทำง สู่  "เ มือง ฮัลส

ตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวย
ทีสุ่ดในโลก ตั้งอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตก
เ ฉี ย งใต้ของทะ เลสำบฮัลล์ช
ตทัท ์” เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียว
ท่ีได้รับควำมนิย   มมำกเป็น
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อนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชม
สถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวติชีวำ  อิสระกบักำรถ่ำยรูปและเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      HERRITAGE HOTEL, HALLSTATT หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
***พกั Hallstatt 100 % *** 

วนัที่3        ฮัลสตทัท์ – โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “ เมืองโฮเฮนชวานเกา ” ในแควน้บำวำเรียของเยอรมนี   

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ! ลิม้รส“ขาหมูเยอรมัน”รสต้นต ารับ  
บ่ำย น ำท่ำนนัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ท่ีตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณีอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย รถมินิบสัอำจหยุด

ให้บริกำร เพื่อควำมปลอดภยัขอผูเ้ดินทำง ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดินเทำ้ข้ึนแทน) ซ่ึงเป็น
ป ร ำ ส ำ ท ตั้ ง อ ยู่ ใ น
เทือกเขำแอลป์ สร้ำงใน
สมัยพระเจ้ำ ลุดวิกท่ี  2 
แห่งบำวำ เ รีย  ในช่วง 
ค . ศ .  1 8 4 5 -8 6  เ ป็ น
ปรำสำทท่ีงดงำมมำก
ท่ี สุดอีกแห่งหน่ึงของ
โลก  ตัวปรำสำทตั้ งอยู่
บนบนหินผำขนำดใหญ่
ยกัษ์ สูงกว่ำ 200 เมตร 
เหนือออบแก่งของแม่น ้ำพอลลทั เป็นปรำสำทหลงัใหญ่สีขำว ตั้งอยูก่ลำงป่ำเขำล ำเนำไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลก
แปลง แตกต่ำงไปในแต่ละฤดูกำลได้ ปรำสำทหลงัน้ี เพิ่งไดรั้บขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียง
ภำยหลงัจำกท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ได้เสด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  น าท่านเข้าชมภายในปราสาท ชมห้อง
ต่ำงๆ อำทิ ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใชใ้นกำรแสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่รำชำ
กำร์ตูนอยำ่ง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้  ำลองแบบปรำสำทแห่งนีไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อนัเปรียบเสมือน
สัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองมิวนิค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     AZIMUT CITY EAST HOTEL / MERCURE HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
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วนัที่4      มิวนิค – จตุัรัสมาเรียนพลซัท์ – พสัเซา - เชสกีค้ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนชม “เมืองมิวนิค” อดีตนครหลวงแห่งอำณำจกัรบำวำเรียท่ียิ่งใหญ่ โดยเฉพำะในช่วงศตวรรษท่ี 16-
18 จำกนั้นน ำท่ำนผ่ำนชมบริเวณสนำมกีฬำโอลิมปิค ท่ีมิวนิคได ้  รับเกียรติให้เป็นเจำ้ภำพเม่ือปี ค.ศ.1972 
ก่ อนขับ ร ถพ ำ ชมสถ ำน ท่ี
ส ำคญัๆ อำทิ พระรำชวงัหลวง
เ รส ซิ เด้นท์  ฯลฯ  น ำ ท่ ำ น
เดินทำงสู่  “จัตุ รัสมาเรียน” 
MarienPlatz ย่ำนเมืองเก่ำท่ีมี
ส ถ ำ ปั ต ย ก ร ร ม อั น เ ป็ น
สัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของ มิวนิ
ค เ ซ่ น ศ ำ ล ำ ว่ ำ ก ำ ร เ ก่ ำ ใ น
รูปแบบศิลปะโกธิค หอคอย
ของโบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลำ้ยหวัหอมใหญ่ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองพสัเซำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใตข้อง

สำธำรณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่า
นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วย
ท ำเลท่ี  ตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ ำ
ล้อมรอบท ำ ให้ กล ำ ย เ ป็ น
ปรำกำรท่ีส ำคญัในกำรป้องกนั
ขำ้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลำง
ดำ้นกำรปกครองกำรพิพำกษำ
คดีและกำรจดัเก็บภำษี ต่อมำ
ในปี ค.ศ.1963 ได้รับกำร
ประกำศว่ำเป็นเมืองท่ีได้รับ
กำรอนุรักษแ์ละภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมของประเทศ  ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำร
บูรณะอำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ย่ำงน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ท่ี
ยำวนำน มีควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษส์ถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้องคก์ำรยูเนสโกไ้ดข้ึ้น
ทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 น ำท่ำนเดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัส
กลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศำลำว่ำกำรเมืองอนัเก่ำแก่และยงัคงใช้อยู่

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
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จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปท่ีระลึกภำยนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปรำสำทท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของประเทศรองจำกปรำสำทปร๊ำกมีห้องต่ำงๆ ถึง 40 ห้องลำนปรำสำท 5 แห่งและอุทยำนอีก 1 
แห่งท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ ชมทศันียภำพของตวัเมืองจำกลำนหน้ำอุทยำน ภาพที่ท่านเห็นคือ
บ้านเรือนหลงัเลก็หลงัน้อยหลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาทีส่วยงามยิง่นัก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :  MYLN  HOTEL / ZLATY ANDEL HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คีย     
*** เน่ืองจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมจี านวนจ ากดั และแต่ละโรงแรมจะมห้ีองพกัอาจจะไม่เพยีงพอส าหรับคณะ เพราะตั้งอยู่ใน
เขตเมืองเก่า ถ้าระหว่างช่วงทีท่่านเดนิทางห้องพกัภายในเมืองเก่าเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองเชสกีบู้เดโจวิช 
หรือเมืองใกล้เคยีงแทน  

วนัที่5       ปราสาทครุมลอฟ – ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะเดินทางสู่ กรุงปร๊าก พร้อมชมควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสี
เหลืองอร่ำม และหมู่บ้ำน
ชนบทอนัเงียบสงบ ตลอด
เ ส้ น ท ำ ง ก ำ ร เ ดิ น ท ำ ง
จน ก ร ะ ทั่ ง เ ข้ ำ สู่  “ก รุ ง
ป ร๊ าก” เ มื องหลวงของ
สำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่ม
สองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ 
น าคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่
ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึง
ถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885
โดยเจ้ำชำยบริโวจเดิมใน
สมยักลำงเคยเป็นท่ีประทบั
ของกษัตริย์สมัยต่ำงๆ ใน
จกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนั
น้ีได้ ถูก ใช้ เ ป็นท ำ เ นี ยบ
รัฐบำลและเป็นท่ีพ  ำนกัของ
ป ร ะ ธ ำ น ำ ธิ บ ดี แ ห่ ง
สำธำรณรัฐเช็ค น ำคณะเดิน
ทำงเขำ้สู่ศูนยก์ลำงของปรำสำทท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกวำ่650ปี ขำ้ชมควำมใหญ่โตโอ่
อ่ำของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำวิหำรอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่ำอยำ่งยิ่งของชำวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์ำงๆ อีก
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ทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4  จำกนั้นเดินชมอดีต“ หมู่บ้านช่างทอง ” เป็น
สถำนท่ีน่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง ภำยในหมู่บ้ำนแห่ งน้ีหน้ำบ้ำนแต่ละหลังไม่มีบ้ำนเลขท่ีบ้ำน หำกแต่ใช้
สัญลกัษณ์ต่ำงๆแทนเลขท่ีบำ้น นบัวำ่เป็นเร่ืองท่ีน่ำประหลำดใจเป็นอยำ่งยิ่ง เดินทำงขำ้ม “สะพานชาร์ลส์” 
สะพำนสัญลักษณ์ของเมืองท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำในช่วงศตวรรษท่ี14ด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก 
ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของนกับุญต่ำงๆ ถึง 30 รูปซ่ึงมีควำมงดงำมและไม่ซ ้ ำแบบ 
สัมผสัเหล่ำศิลปินท่ีน ำผลงำนมำแสดงอยูริ่มสองขำ้งสะพำน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนเท่ียวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถำนท่ีนดัพบของชำวปร๊ำก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็น

อำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 
600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำม
โดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยาน
ฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึง
ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีต 
ถูกเผำทั้ งเป็นโ ดย ผูป้กครอง
ของฝ่ำย  คริสตศ์ำสนจกัรโรมนั
คำทอลิค และ “หอนาฬิกาดารา
ศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมี
ตุ๊กตำสำวกพระคริสต์ (12 
Apostles) ออกมำเดินผำ่นหนำ้ต่ำงเล็กๆ ดำ้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้ง
ของชุมชนชำวยวิท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยโุรปหลงั มีเวลำให้คณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค 
และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ,ตุก๊ตำหุ่นกระบอก ,งำนผำ้ปักรวมถึงช้ินงำนแกะสลกัต่ำงรูปแบบ 
ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอำหำรน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัท่ี :      TOP PHAHA HOTEL / HOLIDAY INN CONGRESS  HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                          
วนัที่6       ปร้าก – บราตสิลาวา (สโลวาเกยี) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)   
                มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ – ล่องเรือดนิเนอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็น
เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรป
กลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติ
สลำวำตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้ำดำนูบ ท่ีบริเวณพรมแดน
ของสโลวำเกียกับออสเตรียแ ละฮังกำรี ใกล้กับ
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พรมแดนสำธำรณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยูห่่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครส ำคญัทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจและทำงวฒันธรรมของแควน้สโลวำเกีย โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่น ปรำสำทท่ีเคยใชเ้ป็น
ป้อมปรำกำรสมยัโบรำณ น ำท่ำนสมำชิกผำ่นชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชม
ย่านเมืองเก่า อำคำรยำ่นเมืองเก่ำน้ี มีหลงัคำสีเขียวเป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก และถนนหนทำงปูหินแบบ
เมืองหลวงเก่ำของยุโรป เก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขำคำร์เปเทียน
เร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) และมีเวลำให้ท่ำน
เลือกซ้ือสินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  “กรุงบูดาเปสต์”  เมืองหลวงของประเทศฮงักำรี เมืองท่ีมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่นกลำงเมือง 

น ำคณะชมควำมยิง่ใหญ่อลงักำรของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี 
ค.ศ.1905 ใช้เวลำกว่ำ 54 
ปีในกำรก่อสร้ำง มีควำม
สูงถึง 96 เมตรถื อว่ำเป็น
อำคำรท่ีมีควำมสูงท่ีสุดใน
บู ด ำ เ ปสต์  ชม  “ฮี โ ร่ ส
แควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่ง
กวำ้งขนำดใหญ่ พร้อมชม 
“อ นุ ส า ว รี ย์ แ ห่ ง
สหัสวรรษ” ท่ีสร้ำงข้ึน
เพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้ง
อำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี น ำคณะผ่ำนชม “สะพำนเชน” หรือสะพำนโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุง
บูดำเปสต์ ได้เวลำพอสมควรเดินทำงสู่ “ยอดเขากิลเลิร์ท” ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมจำกมุมสูงของกรุง
บูดำเปสต ์ซ่ึงบนยอดเขำแห่งน้ีเป็นจุดชมววิท่ีสวยงำม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ บนเรือ พเิศษ!!! ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบั “ล่องเรือรับประทานอาหารค ่า พร้อมชมวิว
ทวิทศัน์สองฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ” แม่น า้นานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน ้าสีฟ้าใสเปล่ง
ประกายให้ดูโดดเด่นววิทวิทศัน์ทีส่วยทีสุ่ด ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของ
ยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝ่ังแม่น ้าดานูบที่สวยงามเกินค า
บรรยาย ชมววิทวิทศัน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค ่าคืน      

พกัท่ี :      ACHAT PREMUIM HOTEL / MERCURE HOTEL, BUDAPEST หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
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วนัที่7       คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น า้ดานูบ  
                 Outlet Parndorf – เวยีนนา   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึงควำมกลำ้หำญของ
ชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบำ้นเมือง
ในช่วงท่ีถูกมองโกลรุก รำนในปีค.ศ.1241-
1242 ชม “อนุสำวรียข์องพระเจำ้สตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็นสง่ำอยู่
หน้ำป้อมปรำกำร ได้เวลำพอสมควรเดินทำง 
น ำคณะ “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ัง
แม่น ้าดานูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหลผ่ำนหลำย
ประเทศ ในยำมอำกำศดีสำยน ้ ำสีฟ้ำใสเปล่ง
ประกำยให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุด 
ระหวำ่งกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้ม “อาคารรัฐสภาทีส่วยที่สุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อำคำรน้ีถูก
สร้ำงแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอำคำรบำ้นเรือนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมืองและชีวิตควำม
เป็นอยูข่องผูค้นสองฟำกฝ่ังแม่น ้ำดำนูบท่ีสวยงำมเกินค ำบรรยำย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  “กรุงเวียนนา” เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ท่ีมัง่คัง่ดว้ยศิลปะและกำรดนตรี

ระดบัโลกช่ือเสียงน้ีเป็นผลมำจำกนกัประพนัธ์บทเพลงวอลทผ์ูย้ิ่งใหญ่ท่ีไดใ้ชช่้วงชีวิตท่ีเวียนนำและสร้ำง
ผลงำนฝำกไวท่ี้น่ี  เช่น 
โวล์ฟกงั อำมำเดอุส โม
ซำร์ท และ ลุดวิก ฟันเบ
โธเฟ่น  ระหวำ่งแวะชอ้ป
ป้ิงท่ี “Outlet Parndorf” 
ให้ท่ำนไดมี้เวลำเลือกซ้ือ
สิ น ค้ ำ แ บ ร น ด์ เ น ม
มำกมำยในรำคำพิ เศษ 
เช่น Lacoste, Samsonite, Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ  

อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พกัท่ี :     KAVALIER HOTEL, VIENNA หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง      

                                  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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วนัที8่       พระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค  
                โบสถ์เซนต์สตเีฟน – ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนผำ่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, 
อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  น ำท่ำน “เข้าชม
พระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace 
พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์
ฮปัสบวร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 
17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรีย
เทเรซ่า” จ ั  กรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนั
ท่ีตั้งพระทยัวำ่ จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้
มีความงดงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ใน
กรุงปารีส”  ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีต
เคยใชเ้ป็นท่ีล่ำสัตวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวน และ น ้ ำพุอยำ่งสวยงำม อนัเป็นท่ีมำของช่ือพระรำชวงัเชินบ
รุนนใ์นอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วติช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และ โมสำร์ท
ยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค ์ สัมผสั
ควำมงำมอนัวิจิตรตระกำรตำภำยในห้องต่ำง  ๆ กวำ่ 20 ห้อง อำทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, 
ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ัง
คราว ฯลฯ ท่ำมกลำงอุทยำนสวนดอกไมน้ำนำพนัธ์ุ  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” 
สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำงเมือง น ำชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงกอ้งโลก เจำ้ของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้

ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออสเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก 
และ สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์
เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้ำนคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่สนำมบิน 

23.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เทีย่วบินที่ OS025 

วนัที่9        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
15.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2561 79,900 79,900 75,900 18,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวยีนนำ // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝง 
ตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

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

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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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 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง 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 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


