
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
มิวนิค – นูเรมเบิร์ก  - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ - เดรสเดน – เบอร์ลนิ – ก ำแพงเบอร์ลนิ – ประตูชัยบรำเดนเบิร์ก – พอสดัม 

คำร์โลวี วำรี  – กรุงปร๊ำก – ชมเขตเมืองเก่ำ ปรำสำทปร๊ำก - เชสกีค้ลมุลอฟ เมืองมรดกโลก –  เชสกี ้บูเดอโจวิช ฮัลสตัทท์ - ชมเมือง - บรำติสลำวำ  
หอคอยบรำติสลำวำ - Outlet Parndorf – เวียนนำ - ช้อปป้ิงย่ำนถนนคำร์ทเนอร์ - พระรำชวังเชินบรุนน์ 

ออกเดินทำงวนัที ่ 03-11 สิงหำคม 2561 (มีเพียงคณะเดียวเท่ำน้ัน) 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

 



  

 

วันที่1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
22.00 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (เคำเตอร์ A – B) พร้อมเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรท่ีน่ังบนเคร่ือง 

วันที่2 มิวนิค - นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ – ชมเมือง  
01.20 ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ โดยเท่ียวบินท่ี TG 936 (บินตรง) สะสมไมล์กำรบินไทย 
07.15 ถึงสนำมบินเมืองเวียนนำ ประเทศมิวนิค หลังผ่ำนตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ 

“เมืองนูเรมเบิร์ก” เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้บาวาเรีย ปัจจุบนัมีประชากรราว 5 แสนคน เป็น
เมืองเก่าท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1050 ยุค
จักรวรรดิโรมันเรืองอ านาจ และเป็น
เมืองศูนยก์ลางของชาวโรมนั มีร่องรอย
ของอาคาร ทางเดิน แบบชาวโรมนั เวลา
ต่อมาก็เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการค้า 
การอุตสาหกรรม ของประเทศเยอรมนี 
เคยมีกษตัริยป์กครอง มีปราสาทแสน
สวยบนเนินเขา เม่ือถึงยุคฮิตเลอร์ ผูน้ า
นาซีแห่งอาณาจักรไรช์ท่ี 3 ท่านผูน้ าก็
ใช้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้ งเป็นหน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซี
เปล่ียนเมืองแห่งเทพนิย ายให้กลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วงทศวรรษท่ี 1930 และไม่นานจากนั้นก็ถึง
กาลล่มสลายแห่งอาณาจักรไรช์ท่ี  3 เมืองน้ีถูกบอมบ์อย่างพินาศย่อยยบั ก็ในเม่ือเป็นศูนย์กลางทาง
การทหาร เหล่าพนัธมิตรก็มุ่งโจมตีจนแทบจะสูญหายไปจากแผน่ท่ีประเทศ ปัจจุบัน ไดซ่้อมแซมข้ึนมา
ใหม่อยา่งสวยงาม น าท่านชมจตุรัสกลางเมือง มีเวลาให้ท่านไดเ้กบ็ภาพความงามอยา่งจุใจ 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคย

รุ่งเรืองและร ่ ำรวยมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป รวมทั้ งศิลปวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม
ทรงคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์จนได้รับ
ฉำยำว่ำ “นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้ำ
เอลเบ้” เดรสเดนมีประวติัอนัยำวนำน
ตั้งแต่สมยักลำงศตวรรษท่ี 11 เม่ือมีกำร
ตั้งศูนยมิ์ชชนันำรีข้ึนจนเจริญสืบเน่ือง
มำเป็ นศูน ย์ก ลำงขอ งศิ ลป ะ  และ 
ควำมรู้ของแคว้นแซกโซนี จนมำถึง
วนัท่ี 14 ก.พ.1945  เมืองเดรสเดนถูก
ท ำลำยอยำ่งหนกัจำกเคร่ืองบินท้ิงระเบิดของฝ่ำยสมัพนัธมิตร และ ในเวลำต่อมำผูค้นในเมืองกร่็วมมือร่วมใจ



  

 

กนัค่อยๆ บูรณปฏิสังขรณ์บ้ำนเรือนข้ึนมำให้สวยงำมเหมือนเม่ือครั้ งในอดีต น ำคณะผ่ำนชมควำมสวยงำม
ของสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ภำยในเมือง ชมควำมสวยงำมอนัโดดเด่นของ “เดอะเซมเพอร์โอเปร่ำเฮ้ำท์” โรง
อุปรำกรประจ ำเมือง สร้ำงเสร็จในปี1878โดยเซมเพอร์ในสไตลอิ์ตำเลียนบำร็อคอำคำรหลงัน้ีมีควำมโดดเด่น
อยำ่งเท่ำเทียมกนัทั้งด้ำนสถำปัตยกรรม และดนตรี เพรำะตวัอำคำรออกแบบได้สวยงำมสมส่วน เป็นท่ีจดั
แสดงดนตรี และอุปรำกรในโอกำสส ำคญัๆ น ำคณะผำ่นชมสวนแสนสวย “เดอะสวิงเกอร์” (Zwinger) สวน
ประจ ำวงัท่ีสวยงำม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พักที่:  AZIMUT HOTEL DRESDEN                                                              หรือระดับใกล้เคยีง 
วันที่3 เดรสเดน – เบอร์ลิน – ก ำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบรำเดนเบิร์ก – ชมเมือง - พอสดัม 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำคณะออกเดินทำงสู่ “กรุงเบอร์ลิน” (Berlin) มหำนครอนัยิ่งใหญ่ท่ีไดร้ับกำรบูรณะซ่อมแซมให้สวยงำม
และดูยิ่งใหญ่ดังเดิม หลังจำกกำร
รวมตัวของเยอรมันตะวนัตกในค่ำย
โลกเสรี และเยอรมันตะวันออกใน
ฝ่ำยคอมมิวนิสต์ท่ีแบ่งแยกกนัมำนำน
ร่วม 50 ปี ภำยหลงัสงครำมโลกครั้ งท่ี 
2 เท่ียวชมควำมสวยงำมของ 2 ฝ่ังนคร
เบอร์ลิน ทั้ งตะวนัตกและตะวนัออก 
เกบ็ภำพก ำ  แพงเบอร์ลินอดีตแห่งกำร
แบ่งแยกท่ี ปัจจุบันเหลือเพียงไม่ ก่ี
กิโลเมตร เพื่อเก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ให้กบัคนรุ่นหลงั น ำคณะชม  “เช็คพ้อยส์ ชำร์ลี” จุดตรวจคนเขำ้ - ออก 
ระหว่ำง 2 ฝ่ังเบอร์ลิน ซ่ึงท่ำนจะไดเ้ห็นภำพของควำมพยำยำมในกำรหลบหนีของผูค้นจำกฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ัง
ตะวนัตก และเป็นจุดท่ีใช้แลกตวัเชลยในช่วงแบ่งแยกดินแดน ปัจจุบนัจดัเป็นจุดแสดงเร่ืองรำวของก ำแพง
เบอร์ลิน ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงวนัท่ีผูค้นช่วยกนัทลำยก ำแพง 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำนผ่ำนชมพระรำชวงั “ชำล็อตเทนเบิร์ก” อนัสวยงำม เดิมเป็นท่ีประทบัฤดูร้อนในสมเด็จพระรำชินี

โซเฟียชำล็อต  ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช”  หรือ “ เมโมเรียลเชิร์ช ” Wilhelm Memorial 
Church ท่ียงัคงร่องรอยควำมเสียหำยจำกสงครำมโลกครั้ งท่ี 2 ปัจจุบนัได้มีกำรสร้ำงโบสถก์ระจกสีน ้ ำเงิน
ครำมอยูเ่คียงขำ้ง แวะให้ท่ำนบนัทึกภำพ จำกนั้นผำ่นชม “ประตูบรันเดนเบิร์ก” อดีตประตูเมืองท่ีถูกสร้ำงข้ึน
ใหม่ในช่วงปลำยคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เป็นประตูชยัท่ีสร้ำงแบบสถำปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลำสสิก (Neoclassical) 
และปัจจุบนัถือว่ำเป็นสถำนท่ีส ำคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยำ่งดีในกรุงเบอร์ลิน ประตู บรันเดนเบิร์กตั้งอยูฝ่ั่งตะวนั
ของใจกลำงกรุงเบอร์ลินบริเวณชุมทำงระหว่ำงถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter den Linden) กบัถนน
อีบัทสทรำสเซ่ (Ebertstraße) และอยู่ทำงทิศตะวนัตกของจตุัรัสพำริเซอร์ (Pariser Platz) ห่ำงประตูออกไป



  

 

ทำงเหนือหน่ึงบล็อก เป็นท่ีตั้ งของอำคำรรัฐสภำไรชส์ทำค  ได้เวลำสมควรน ำคณะออกเดินทำงสู่“เมือง
พอสดัม” เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์กทำงดำ้นตะวนัออกของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บนแม่น ้ ำฮำเฟิล 
(Havel) 26 ก.ม. ทำงตะวนัตกเฉียงใต้ของเบอร์ลิน และเป็นส่วนหน่ึงของเขตนครเบอร์ลิน มีประชำกร
ประมำณ 154,606 คน น ำท่ำนชมเมือง พอทสดัม Potsdam ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั จำกกำรเป็นท่ีประทบัของกษตัริยป์
รัสเซียหลำยพระองค ์ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ตวัเมืองประกอบด้วยทะเลสำบเช่ือมต่อกนัเป็นจ ำนวนมำกและมีภูมิ
ทศัน์ทำงวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพำะสวนและพระรำชวงัซ็องซูซี (Sanssouci Palace ไกลกงัวล) 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมรดกโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พักที่:  MERCURE HOTEL POTSDAM CITY หรือระดับใกล้เคยีง 
วันที่4 พอสดัม - คำร์โลวี วำรี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊ำก - ชมเขตเมืองเก่ำ – ช้อปป้ิง 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คำร์โลวีวำร่ี”เมืองตำกอำกำศท่ีน่ำรัก มีบ่อน ้ ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้ำง
ข้ึนในสมัยพระเจ้ำชำร์ล ท่ี  4 ชมควำม
สวยงำมของเมือง และควำมสวยงำมของ 
“แม่น ้ ำเทปลำ” ท่ีไหลผ่ำนใจกลำงเมืองซ่ึง
ช่วยเพิ่มควำมงดงำมให้แก่ตัวเมืองแห่งน้ี
มำกยิ่งข้ึน ชมโบสถป์ระจ ำเมืองเล็กๆ ท่ีมี
สัญลกัษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้ำโบสถ ์
แล้ว เดินลัด เลำะไปตำมล ำน ้ ำ เทปลำ
ท่ำมกลำงหุบเขำคลำ้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็น
อยำ่งมำก และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้
ท่ีระลึกมำกมำยตำมอธัยำศยั 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนคณะเดินทำงสู่ กรุงปร๊ำก พร้อมชมควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเร

บซีดสีเหลืองอร่ำม และหมู่บ้ำนชนบทอนัเงียบสงบ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำงจนกระทัง่เขำ้สู่ “กรุงปร๊ำก” 
เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่ม
สองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ น ำท่ำนเดินทำง
ข้ำม “สะพำนชำร์ลส์” สะพำนสัญลกัษณ์
ของเมืองท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำในช่วง
ศตวรรษท่ี14ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก 
ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำย
รูปป้ันของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รูปซ่ึงมี
ควำมงดงำมและไม่ซ ้ ำแบบ  สัมผสัเหล่ำ



  

 

ศิลปินท่ีน ำผลงำนมำแสดงอยู่ริมสองขำ้งสะพำนน ำท่ำนเท่ียวชม “จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” สถำนท่ีนดั
พบของชำวปร๊ำก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำม
โดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีต  ถูกเผำทั้งเป็นโดย 
ผูป้กครองของฝ่ำยคริสต์ศำสนจกัรโรมนัคำทอลิค และ “หอนำฬิกำดำรำศำสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตำ
สำวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณ
ใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชำวยวิท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรปหลงั มีเวลำให้คณะได้เดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคำ้
ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ,ตุ๊กตำหุ่นกระบอก ,งำนผำ้ปักรวมถึง
ช้ินงำนแกะสลกัต่ำงรูปแบบ ฯลฯ 

ค ำ่                                      *** อิสระอำหำรค ำ่ เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

พักที่:  INTERNATIONAL HOTEL                                             หรือระดับใกล้เคยีง 

วันที่5 กรุงปร๊ำก -  ปรำสำทปร๊ำก - เชสกีค้ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง 

                 เชสกี ้บูเดอโจวิช 

เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำคณะถ่ำยรูปคู่กับควำมยิ่งใหญ่ของ “ ปรำสำทปร๊ำก ” ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจำ้ชำยบริโวจเดิม
ในสมยักลำงเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่ำงๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนัน้ีได้ถูกใชเ้ป็นท ำเนียบ
รัฐบำลและเป็นท่ีพ ำนกัของประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐเช็ค น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ศูนยก์ลำงของปรำสำท
ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบรำณสถำนเก่ำแก่
อำยกุว่ำ650ปี ขำ้ชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำ
ของ “ มหำวิหำรเซนต์วิตัส  ” โบสถ์
เก่ำแก่สไตลโ์กธิกท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.
1929 เป็นมหำวิหำรอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี
คุณค่ำอย่ำงยิ่งของชำวเช็กฯ ทุกคน
เน่ืองจำกใช้ เป็นท่ี เก็บพระศพของ
กษตัริยพ์ระองคต่์ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ี
เกบ็มงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจ้ำชำร์ลส์ท่ี 4  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดก
โลก)” เป็นเมืองขนำดเลก็ในภูมิภำคโบฮีเมียใตข้องสำธำรณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรม และศิลปะ
ของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่ำนี้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
ดว้ยท ำเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ ำลอ้มรอบ ท ำให้กลำยเป็นปรำกำรท่ีส ำคญัในกำรป้องกนัขำ้ศึก ในอดีตเคย
เป็  นศูนยก์ลำงด้ำนกำรปกครอง กำรพิพำกษำคดีและกำรจัดเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับกำร
ประกำศว่ำเป็นเมืองท่ีไดร้ับกำรอนุรักษแ์ละภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคมของประเทศ  ในตอน
ปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะอำคำรและปรำสำทครั้ งใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ยำ่งน่ำช่ืนชม 

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


  

 

จำกประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน มีควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษส์ถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้
องคก์ำรยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลำงเมืองท่ีสวยงำม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศำลำว่ำกำรเมืองอนัเก่ำแก่

และยงัคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบนั ให้
ท่ำนได้ถ่ำยรูปท่ีระลึกภำยนอกของ 
“ปรำสำทคุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปรำสำทท่ี
ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศรองจ  
ำกปรำสำทปร๊ำกมีห้องต่ำงๆ ถึง 40 
ห้องลำนปรำสำท 5 แห่งและอุทยำน
อีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ 
ชมทัศนียภำพของตัวเมืองจำกลำน
หน้ ำอุ ท ย ำน  ภ ำพ ท่ี ท่ ำน เห็ น คื อ
บ้ำนเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคำสีส้มเรียงรำยกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้ำนตุ๊กตำท่ีสวยงำมยิ่งนัก  จำกนั้น
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เชสก้ี บูเดอโจวิช 

ค ำ่                                      *** อิสระอำหำรค ำ่ เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

พักที่:   Clarion Congress Hotel                                                       หรือระดับใกล้เคยีง 

วันที่6 เชสกี ้บูเดอโจวิช – ฮัลสตัทท์ - ชมเมือง - บรำติสลำวำ – หอคอยบรำติสลำวำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” เมืองริมทะเ ลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ทำงฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ “Lake Hallstatt” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี “Hallstatter See” 
ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมัเมอร์กุท 
“Salzkammergut” และ ย ัง เป็ นห น่ึ งใน
เมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมมำกเป็น
อนัดับต้นๆของประเทศออสเตรีย โดย
เมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ในรัฐอัป เปอร์
ออสเตรีย “Upper Austria” ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 
ปี เดินเล่นชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชมสถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัด้วยกำรประดบัเคร่ืองไม้และเก็บเก่ี ยว
ประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวำ 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร 

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


  

 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบรำติสลำวำ”  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็น
เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยโุรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้ งอยู่บนสอง ฝ่ั งแ ม่ น ้ ำด ำนูบ  ท่ี
บริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกับ
อ อส เต รี ย แ ล ะฮั ง ก ำ รี  ใ ก ล้ กั บ
พรมแดนสำธำรณรัฐ เชก เมืองน้ี
ตั้ งอยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 
กิ โล เม ต ร  เป็ นน ครส ำคัญ ท ำง
ก ำ ร เ มื อ ง  เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ท ำ ง
วัฒนธรรมของแคว้นสโลวำเกีย 
โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่น 
ปรำสำทท่ีเคยใช้เป็นป้อมปรำกำรสมัยโบรำณ น ำท่ำนสมำชิกผ่ำนชม “หอคอย”บรำติสลำวำอันเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ผ่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ อำคำรย่ำนเมืองเก่ำน้ี มีหลงัคำสีเขียวเป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก 
และถนนหนทำงปูหินแบบเมืองหลวงเก่ำของยโุรป เกบ็ภำพควำมสวยงำมของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” และ
แนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์
เปเทียน) และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม้, 
เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พักที่:  AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA                            หรือระดับใกล้เคยีง 

วันที่7 บรำติสลำวำ - Outlet Parndorf – เวียนนำ - ช้อปป้ิงย่ำนถนนคำร์ทเนอร์   
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก   

น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่ำนไดมี้เวลำเลือกซ้ือสินคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยในรำคำ
พิเศษ  

เทีย่ง                                *** อิสระอำหำรเทีย่ง เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
บ่ำย จำกนั้นน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และ

ร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำ
ของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้
เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคำ้   
แบรนด์ เนมช่ือดังของยุโรป พ ร้อมชม 
“โ บ ส ถ์ เซ น ต์ ส ตี เฟ น ” (St.Stephen 
Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่ำแก่สร้ำงในศิลปะ
โกธิกตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็น
โบสถคู่์บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 



  

 

ค ำ่                                      *** อิสระอำหำรค ำ่ เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

ที่พัก:  ANANAS  HOTEL, FOURSIDE CITY HOTEL          หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่8 เวียนนำ – พระรำชวังเชินบรุนน์ - ชมเมือง – สนำมบิน  
เช้ำ บริกำรอำหำรม้ือเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพัก 

น ำคณะ “ถ่ำยรูปคู่กับพระรำชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของรำชวงศ์
ฮปัสบวร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 
17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรีย

เทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน 
ด้ำนหลงัของพระรำชวงัในอดีตในอดีตนั้น
พระรำชินีฝรั่  งเศส มำรีองัตวัเนต ได้เคยใช้
ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และโม
สำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโป
เลียนเคยได้เสด็จมำประทับอยู่กบัพระรำช
โอรสของพระองคจ์ำกนั้นน ำท่ำนชม  “กรุงเวียนนำ” ผ่ำนชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ำนชม โรง
อุปรำกร (โอเปร่ำเฮำส์), พระรำชวังฮอฟบวร์ก, อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว่ำกำร, มหำวิทยำลัยเวียนนำ,โบสถ์
ประจ ำเมือง, ศำลสูง ฯลฯ  เดินเล่นใน “สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำงเมือง 
ชม “อนุสำวรีย์ โยฮันสเตร้ำส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลกได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติเวียนนำ เพื่อผำ่นขั้นตอนกำรตรวจเช็คบตัรโดยสำรและท ำคืนภำษี 

14.30 ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเท่ียวบินท่ี TG937 

วันที่9  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
05.30 เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมำยเหตุ **โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศทีท่ำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผู้น ำทวัร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ 
ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

อัตรำค่ำบริกำร 

เดินทำงโดยสำรกำรบิน 

TG 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / หอ้ง 
จ่ำยเพิ่ม 

 

03-11 สิงหำคม 2561 49,900 49,900 49,900 12,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ 



  

 

 

 อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนำ-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ  เน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ  อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่กต็ำม  

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

 อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

 ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ำนละ 14 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวัน  
 เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีน่ัง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ้่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



  

 

 

 หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองท่ีน่ังครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก
บริษทัจะตอ้งใช้เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถย่ืนวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรย่ืนวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ย่ืนวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
- ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

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

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

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัว
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

 
 



  

 

 เง่ือนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบิน   
หรือ กรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

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

  



  

 

 

เอกสำรทีใ่ช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวทีส่ถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว 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 หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดงทำง
กำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ท้ังนี้เพ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทตู

พร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และ

หมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย่ื้นวีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เดก็ตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเดก็ไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำย
ยินยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอย่ืนค ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำก
หลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกดิข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค  ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำง
เป็นหลกั 


