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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

26 ก.ค.-03 ส.ค. // 11-19 ส.ค. 2561 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 
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รวมค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีำ  เพ่ือควำมสดวกของลูกค้ำ 

***** เมืองขึน้ช่ือแห่งยุโรปตะวนัออก ***** 
กรุงปร๊ำก เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ดนิแดนแห่งประวตัิศำสตร์ 

กรุงบูดำเปสต์ ประวัตศิำสตร์สองฝำกฝ่ังแห่งแม่น ำ้ดำนูบ 
กรุงเวยีนนำ  นครแห่งศิลปะและดนตรี 

เมือง ซำลซ์บูร์ก   ดินแดนบ้ำนเกดิของโมซำร์ท และช้อปป้ิงถนนเกรไทเดร้ 
เมืองฮัลล์ชตทัท์  เมืองริมทะเลสำบที่ขึน้ช่ือว่ำสวยที่สุดในโลก 

เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เขตเมืองเก่ำนีไ้ด้รับกำรขึน้ทะเบียนจำกยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก) 
เมืองคำร์โลว ีวำร่ี เมืองท่ำมกลำงหุบเขำและน ำ้พรุ้อน แห่งยุโรป 

***** สุดพเิศษ เข้ำชมภำยใน ***** 
เข้ำชมภำยใน ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ปรำสำทต้นแบบของปรำสำทดสินีย์แลนด์ 

เข้ำชมควำมยิง่ใหญ่ของ ปรำสำทปร๊ำกและเข้ำชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ มหำวหิำรเซนต์วิตัส 

เข้ำชมควำมยิง่ใหญ่อลงักำรของ “มหำวหิำรแห่งกรุงบูดำเปสต์ เซนต์สตีเฟ่น” 
สุดพเิศษล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝำกฝ่ังแม่น ำ้ดำนูบ กรุงบูดำเปสต์ 

เข้ำชมภำยในพระรำชวงัเชินบรุนน์ พระรำชวงัฤดูร้อนอันยิง่ใหญ่ของรำชวงศ์ฮัปสบวร์ก 

***** เมนูพเิศษ ที่ไปไม่ควรพลำดไปแล้วต้องได้ชิมสักคร้ัง ***** 
น ำทุกท่ำนเพิม่น ำ้หนักกบัเมนูพเิศษ ขำหมูเยอรมัน สไตล์บำวำเรียน 

อำหำรพืน้สไตล์ ป้ิงย่ำง ของชำวเมืองเชสกี ้คุมลอฟ  3 ผสำน เน้ือสัตว์ 3 ชนิด (หมู ไก่ ปลำ) 
มำแล้วต้องมำลองชิม เมนูขึน้ช่ือ  ซีโครงหมูเวยีนนำ แท้ๆ  

ทำนอำหำรพืน้ในสไตล์ฮังกำเรียน  เมนูกูลำส พร้อมกบัเสียงดนตรีพืน้เมือง 
เมนู คดิถึงบ้ำน  กบัเมนูอำหำรไทยในแดนยุโรป ภัตตำคำรอำหำรไทยในกรุงปร๊ำก 

ช้อปป้ิง สินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยที ่Outlet Parndorf 
 

 

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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วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
17.30น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำร์

เตอร์สำยกำรกำร์ตำร์แอร์เวย์ (เคำเตอร์ Q) พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
20.55น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำร์ ประเทศกำร์ตำร์...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 
23.40น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลำเปลีย่นเคร่ืองประมำณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       มิวนิค – ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – จตุัรัสมำเรียนพลทัซ์  
01.50น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิวนิค...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR059 
07.00น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้วน ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวำนเกำ” เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยูสุ่ดถนน
สำยโรแมนติก เมืองตั้งอยู่ทำงแควน้บำวำเรีย
ตอนใต้ของ เยอรมนีติดชำยแดน ชมกับ
ทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงท่ีเต็มไปด้วยควำม
เขียวขจีของขุนเขำ จำกนัน่น ำคณะท่ำนเปล่ี  
ยนกำรเดินทำงโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอดเขำ 

พร้อมทั้งน ำคณะท่ำนเข้ำชมภำยใน 
“ ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ ”ปรำสำท
ท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไว้
อยำ่งอลงักำร  ตั้งอยูใ่นเทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวิกท่ี 2 
แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกวำ่ 200 เมตร  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  เมนูพเิศษ ! ชิมรส “ขำหมูเยอรมนั” สูตรต้นต ำหรับ 
บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิค ชมอดีตนครหลวงแห่งอำณำจกัรบำวำเรียท่ียิ่งใหญ่ โดยเฉพำะในช่วง

ศตวรรษท่ี 16-18 ก่อนขับรถพำชมสถำนท่ี
ส ำคญัๆ อำทิ พระรำชวงัหลวง  เรสซิเด้นท ์
ฯลฯ น ำท่ำนสู่บริเวณ “จัตุรัสมำเรียนพลัทซ์” 
ย่ ำน เ มือ ง เ ก่ ำ ท่ี มี สถ ำ ปัตยกรรมอัน เ ป็น
สัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของมิวนิคเซ่นศำลำว่ำกำร
เก่ำในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์
แม่พระท่ีมีรูปแบบคลำ้ยหวัหอมใหญ่ อิสระกบั
กำรเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัท่ี :     AZIMUT HOTEL / LEONARDO HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง     

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่3       มิวนิค – ซำลส์บวร์ก – อุทยำนมิรำเบลล์ – ฮัลสตทัท์ – พสัเซำ                                                               
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซำลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซคั ระหวำ่งเส้นทำงผำ่นชม 
“ทะเลสำบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก ชม “อุทยำนมิรำเบลล์” อุทยำน
ของปร ำส ำท ท่ี ใ ช้ เ ป็ นสถ ำน ท่ี
แต่งงำนท่ีจดัไดว้ำ่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล 
กำร์เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮ
เฮนซำลส์บวร์ก” เป็นฉำกหลงัเพิ่ม
ควำมมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งน้ีจำ  
กนั้นถ่ำยภำพท่ีระลึกหน้ำ “บ้ำนพัก
โมสำร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชำว
ออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซำร์ท” ชม อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่งซำลส์
บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยุคตน้…ขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปป้ิงท่ีมีกำรตกแต่งไวอ้ย่ำง
งดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

บ่ำย เดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ทำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ทะเลสำบฮลัล์ชตทัท ์ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ควำมนิยมมำกเป็นอันดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ช
ตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย 
ซ่ึ ง เ ป็น 1  ใน 9  รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรม
สืบทอดต่อกันมำนำนถึง  3,500 ปี 
เดิน  เล่นชมเมือง ฮำลสตัดซ์ ชม
สถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตัว
ด้วยกำรประดับเคร่ืองไม้และเก็บ
เก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวำ ไดเ้วลำอนัควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองพสัเซำ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร    

พกัท่ี :     IBB HOTEL PASSAU SUD ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง               

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่4      พสัเซำ – เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)     
               ปรำสำทคลุมลอฟ – คำร์โลว ีวำรี – ปร้ำก 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใตข้อง
สำธำรณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่ำ
นี้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกดว้ยท ำเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ ำ
ล้อมรอบท ำให้กลำยเป็นปรำกำรท่ีส ำคญั
ในกำร ป้องกันข้ำ ศึกในอดีต เคย เ ป็น
ศูนยก์ลำงดำ้นกำรปกครองกำรพิพำกษำคดี
และกำรจดัเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 
ไดรั้บกำรประกำศว่ำเป็นเมืองท่ีได้รับกำร
อนุรักษแ์ละภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลง
ทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี 
ค.ศ.1989 ได้มีกำรบูรณะอำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ย่ำงน่ำช่ืนชม จำก
ประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน มีควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้
องคก์ำรยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992   

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง Mix Grill 3 ผสำน เน้ือสัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลำ) 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คำร์โลวีวำร่ี” เมืองตำกอำกำศท่ีน่ำรัก มีบ่อน ้ ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้ำง

ข้ึนในสมัยพระเจ้ำชำ ร์ล ท่ี  4 ชมควำม
สวยงำมของเมือง และควำมสวยงำมของ 
“แม่น ้ ำเทปลำ” ท่ีไหลผำ่นใจกลำงเมืองซ่ึง
ช่วยเพิ่มควำมงดงำมให้แก่ตวัเมืองแห่งน้ี
มำกยิ่งข้ึน ชมโบสถ์ประจ ำเมืองเล็กๆ ท่ีมี
สัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้ำโบสถ ์
แล้ว เ ดินลัด เลำะไปตำมล ำน ้ ำ เทปลำ
ท่ำมกลำงหุบเขำคลำ้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็น
อยำ่งมำก และมีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกมำกมำยตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงปร๊ำก” 
เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟำกฝ่ังแม่น ้ำวลัตำวำ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย เลศิรส!!!! 

พกัท่ี :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง           
 

       

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
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วนัที่5       ปร๊ำก – ปรำสำทปร๊ำก - เขตเมืองเก่ำ - อนุสำวรีย์ยำนฮุส – สะพำนชำร์ลส์  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

 น ำคณะออกเดินทำงสู่ “กรุงปร๊ำก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำน ำ
คณะท่ำนเขำ้ชมควำมยิง่ใหญ่ตระกำรตำของ “ปรำสำทปร๊ำก”  ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะ
สไตล์โกธิค สร้ำงข้ึนโดยเจ้ำชำยบริโวจเดิมในสมยักลำงเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์สมยัต่ำงๆ ใน
จักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมำนับเป็นศูนย์กลำง
อ ำนำจทำงกำรเมืองของกรุงปร๊ำกมำตั้ งแ ต่
ศตวรรษท่ี12  ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นท ำเนียบ
รัฐบำล และเป็นท่ีพ  ำนักของประธำนำธิบดีแห่ง
สำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่
ศูนย์กลำงของปรำสำท ท่ีแวดล้อมไปด้ว ย
โบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ650ปี เข้ำชมควำม
ใหญ่โตโอ่อ่ำของ “ มหำวหิำรเซนต์วติัส ” โบสถเ์ก่ำแก่สไตลโ์กธิค ท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำวิหำร
อนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่ำท่ีสุดอย่ำงยิ่งของชำวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจำกใช้เป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริย์
พระองคต่์ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้ำงควำมเจริญ
สูงสุดท่ีท ำให้กรุงปร๊ำกกลำยเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอำณำจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนำ้ต่ำงท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงำมเป็นรูปภำพของนกับุญองคต่์ำงๆ  

  เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำคณะเขำ้สู่เขตเมืองเก่ำ น ำชม “สะพำนชำร์ลส์” สะพำนสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊ำก ท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำ

ในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของ
นกับุญต่ำงๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเร
เมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้นเป็นอำคำร และ
วิหำรเก่ำแก่อำยุกวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำม
โดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูป
ศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีตและถูก
เผำทั้งเป็นชม “หอนำฬิกำดำรำศำสตร์” ท่ีทุกๆ 1 
ชัว่โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต ์ (12 Apostles) 
ออกมำเดินผำ่นหนำ้ต่ำงเล็กๆ ดำ้นบนจำกนั้นอิสระกบักำรเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์
เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ตุก๊ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัท่ี :      DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง    
                                 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่6        ปร๊ำก – บรำตสิลำวำ – หอคอยบรำตสิลำวำ - บูดำเปสต์  
                 มหำวหิำรเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบรำติสลำวำ”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็น
เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้ งอยู่บนสอง ฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบ ริ เวณ
พรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรียและ
ฮังกำรี ใกล้กับพรมแดนสำธำรณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้ งอยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 
กิโลเมตร เป็นนครส ำคัญทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจและทำงวฒันธรรมของแควน้สโล
วำเกีย โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่น 
ปรำสำทท่ีเคยใช้เป็นป้อมปรำกำรสมัย
โบรำณ น ำท่ำนสมำชิกผ่ำนชม “หอคอย” บรำติสลำวำอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ  
อำคำรยำ่นเมืองเก่ำน้ี มีหลงัคำสีเขียวเป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก และถนนหนทำงปูหินแบบเมืองหลวงเก่ำ
ของยุโรป เก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” และแนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ใน
บริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือ
สินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำคณะเดินทำงสู่  “กรุงบูดำเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี เมืองท่ีมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่นกลำงเมือง 

น ำคณะเข้ำชมควำมยิ่งใหญ่อลังกำรของ “มหำ
วิหำรเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลำกวำ่ 54 ปี
ในกำรก่อสร้ำง มีควำมสูงถึง 96 เมตรถือว่ำ
เป็นอำคำรท่ีมีควำมสูงท่ีสุดในบูดำเปสต์ ชม 
“ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำดใหญ่ 
พร้อมชม “อนุสำวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้ำง
ข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรี
ครบรอบ 1,000 ปี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูกูลำส ฮังกำเรียน พร้อม อำหำรจำนหลกัรสเลศิ และของหวำน 

พกัท่ี :      MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่7       คำสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น ำ้ดำนูบ    
                Outlet Parndorf – เวยีนนำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำคณะข้ึนสู่ “คำสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบำสเตียน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึงควำมกลำ้หำญของ

ชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุ  กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตี เ ฟ่น” 
ปฐมกษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้
เด่นเป็นสง่ำอยูห่นำ้ป้อมปรำกำร ผำ่น
ชม “สะพำนเชน” หรือสะพำนโซ่” 
สัญลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต ์น ำคณะ 
“ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝำกฝ่ัง
แม่น ้ำดำนูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหล
ผ่ำนหลำยประเทศ ระหว่ำงกำร
ล่องเรือท่ำนจะไดช้ม “อำคำรรัฐสภำ
ที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อำคำรน้ีถูกสร้ำงแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอำคำร
บำ้นเรือนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมือง  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่ำนไดมี้เวลำเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำยในรำคำ

พิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, 
McGregor, Ulla Popken, G  aastra, 
Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, 
Geox, Bally, Armani, Burberry, 
Camel, Timberland, Vans, Levi’s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จำกนั้น
เดินทำงสู่กรุงเวยีนนำ  

อสิระอำหำรม้ือค ำ่ เพ่ือให้ทุกท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศัย 

พกัท่ี :      FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่8        พระรำชวงัเชินบรุนน์ – สวนสำธำรณะสตดัปำร์ค - โบสถ์เซนต์สตเีฟน  
                  ช้อปป้ิงย่ำนถนนคำร์ทเนอร์   
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

น ำคณะ “เข้ำชมพระรำชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของรำชวงศฮ์ปัสบ
วร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่ง
จกัรวรรดิโรมนั ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้ชีวิต
ช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และโมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบั
อยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค ์ เขำ้ชมควำม
งดงำมอันวิจิตรตระกำรตำภำยในห้อง อำทิ 
ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้อง

มิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงาน
เต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้

งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ จำกนั้นน ำท่ำนชม  
“กรุงเวียนนำ” ผำ่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring 

Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดิน
เล่นใน “สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำงเมือง ชม “อนุสำวรีย์ โยฮันสเตร้ำส์ 
จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก จำกนั้นน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ยำ่นถนน
กำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ 

สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม 
“โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
13 ถือเป็นโบสถคู์่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ!!! ซีโครงหมูเวยีนนำ ณ ร้ำน  
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่สนำมบิน 

22.40น. เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR186 

วนัที่8       กรุงเทพฯ 
04.55น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
08.00น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR832 
19.00น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ใน

ต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจ
ตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำบริกำร 

เดนิทำงโดยสำรกำรบิน 

สายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วย ์
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 

 

ก.ค.-ส.ค. 2561 55,900 55,900 55,900 14,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

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

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถในยุโรปท่ำนละ 14 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 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 
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 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ำรองทีน่ั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

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

 หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

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

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

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

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

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 



  
 

 

12 

 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดนิทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจำก
เดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดงทำงกำรเงนิอ่ืนๆ 
สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐำนกำรเงนิของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม 
Statement  และ ส ำเนำสมุดเงนิฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชี
เล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำย
ยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


