
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มวินิค (เยอรมนี) - โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อนิสบรูก (ออสเตรีย) - หลงัคาทองค า  
 น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ - ลานหิมะ - ฮัลสตัทท์ - เชสกี ้คลมุลอฟ (เชค) - ปราสาทคลมุลอฟ - คาร์โลววีาร่ี  

ปร้าก - ปราสาทปร้าก - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา บูดาเปสต์ – มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น 
ล่องเรือรับประทานอาหารค า่ ชมววิแม่น า้ดานูบ - คาสเซ่ิล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน - Outlet Parndorf  

เวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์  โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ถนนคาร์ทเนอร์ - หมู่บ้านกรินซ่ิง 



 

ก าหนดการเดนิทาง 
30 ธ.ค.-08 ม.ค. 2562 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

รายการทวัร์คุณภาพ ในราคา ทีส่มเหตุสมผล 

โรงแรมทีพ่กัแบบ 4 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพกั 
บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป) 

อาหารพืน้เมืองแบบมคุีณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบต้นต ารับ 
อาหารจีนเมนูดลีกัซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้ 
อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 
รวมค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรป 

 

*****Highlight***** 
ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทอันสวยงามอาท ิปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวาและ คาสเซิลฮิลล์ 
เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของ ปราสาทนอยชวานสไตน์, ปราสาทปร๊าก และ พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ 

น่ังกระเช้าชมววิสูยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ Stubai Glacier บนความสูง  2,900 เมตร โด่งดังทีสุ่ดของประเทศออสเตรีย 

ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก และ Parndorf Outlet (เวยีนนา) 
ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบอันขึน้ช่ือของประเทศออสเตรีย อย่างเต็มอิม่ 

ล่องเรือชมแม่น า้ดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค ่า ท่ามกลางบรรยากาศอนัสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต์ 
บริการอาหารเลิศรส ไม่ว่าจะเป็น ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลศิ, ปราเทร้าส์สดๆ 

เมนูพเิศษทีส่ามารถเลือกอาหารจานหลกัได้ (เป็ดโบฮีเมีย / เน้ือ /  ไก่ / ปลา) และอาหารไทยรสเลศิ 
บริการอาหาร ณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village of Grinzing หมู่บ้านพืน้เมืองทีม่ีช่ือเร่ืองการผลติไวน์ อิม่อร่อยกบั  
เมนูพเิศษ ! ขาหมูเวยีนนา พร้อมไวน์ หรือเบียร์เลิศรส พร้อมฟังการขับกล่อมด้วยดนตรีพืน้เมืองอนัแสนไพเราะ 

ฉลองปีใหม่ ณ เมืองอนิสบรูก ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม และโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ 
พกักรุงเวยีนนาถงึ 2 คืน สะดวกสบาย ไม่ต้องย้ายกระเป๋า 

*** 15 ท่าน ออกเดนิทาง *** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
21.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วนัที่2  มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 
 อนิสบรูก (ออสเตรีย) – ชมเมือง – หลงัคาทองค า 
00.50 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG924 
06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (127 กม.) เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติด

ชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ี
เต็มไปด้วยความ เขี ยวข จีของขุน เข า
เดินทางสู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ 
ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติก จากน้ันน า
ท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย น่ังรถมินิบัส

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ขึน้สู่ยอดเขา (ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย รถมินิบสัอาจหยุดให้บริการเพื่อความปลอดภยั ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการน าท่านเดินเท้าข้ึนแทน) พร้อมทั้งน าท่าน “เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์” 
ปราสาทท่ีไดช่ื้อว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจา้หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้ก
ตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้
ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 
เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น ้าพอลลทั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ!  “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติแบบต้นต ารับแท้ๆ 
เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลศิ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอินซ์บรูกซ์” (114 กม.)  เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุ
กว่า 800 ปี  อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทาง
การค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla 
Augusta ตั้ งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ซ่ึง
เป็น  แหล่งสกีเป็นท่ี รู้จักกัน   ดีของชาว
ยุโรป จนได้รับความไว้วางใจให้ เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดู
หนาวถึง 2 ค ร้ัง น าท่ าน เดินทางเข้า สุ่ 
“ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของ
เมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่า
กบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อ
ร าลึกถึงการถอนกองก าลัง ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง เข้าสู่ “ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและ
บรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาท่ีชั้นบน 
แสดงให้เห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์ น าท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ 
หลังคาทองค า ” Golden Roof ท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ยแผ่น
ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้น
การตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่:  HOTEL INNSBRUCK / AC MARIOTT HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  อนิสบรูก – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ – ฮัลสตทัท์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า พร้อม 
“น่ังกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบ กลา
เซี ย ร์  Stubai Glacier ขึ้ น สู่ ยอด เข าสู ง  



 

2,900 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอดเขาสตูไบ เป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีโด่งดงัท่ีสุดของประเทศออสเตรีย 
เป็นสถานท่ีรวมความด่ืมด ่าของหิมะประสบการณ์แห่งความต่ืนเตน้จากขุนเขาอลัไพน์อาณาจกัรแห่งหิมะ 
ท่านจะพบกบั ภูเขาเสียดฟ้า, เหล่าโดมน ้ าแข็ง ท่ีดูเสมือนเมืองใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่น
หิมะตามอธัยาศัย ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางลงจากยอดเขา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ชตัทท์” 

(248 กม.) เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดใน
ประเทศออสเตรีย ตั้ งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตก
เฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์” หรือ 
ฮัลล์ชตัทท์ เทอร์  ซี   เป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบั
ต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมือง
ฮลัล์ชตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย 
ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองฮัลสตัทท์ ริม
ทะเลสาบ อิสระกบัเการเท่ียวชมเมือง ฮัลสตัทท์ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ือง
ไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพเิศษ ปลาเทราท์สดๆ  รสเลศิ 

พกัที่: HERITAGE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 
*กรณทีีพ่กัในเมืองฮัลสตัทท์ เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการน าท่านพกัเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองเซ็นต์โวล์ฟกงั แทน 

วนัที่4 ฮัลสตทัท์ – เมืองมรดกโลก เชสกี ้คลุมลอฟ(เชค) – ปราสาทคลุมลอฟ     
 เขตเมืองเก่า – คาร์โลววีาร่ี – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” (210 กม.)  เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีมีแม่น ้ า
ลอ้มรอบ อยูใ่นภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง
ส าธ า รณ รั ฐ เช็ ก มี ช่ื อ เสี ย ง จ าก
สถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมือง
เก่าและปราสาทครุมลอฟ ด้วยท าเล
ท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าให้
กลายเป็นปราการท่ีส าคัญในการ
ป้ อ ง กั น ข้ า ศึ ก ใ น อ ดี ต เค ย เป็ น
ศูนย์กลางด้าน  การปกครองการ
พิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมา

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


 

ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษ์และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ โรงเบียร์ Eggenberg เมนูพิเศษตามต้องการ ท่านสามารถเลือกลิม้รสอาหาร
จานหลกั เช่น เป็ดโบฮีเมีย / เน้ือ /  ไก่ / ปลา (CHOICE MENU ** เลือกได้ 1 เมนู **) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองคาร์โลวีวาร่ี” (239 กม.) เมืองตากอากาศท่ีน่ารัก มีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกักันดี สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้า
ชาร์ลท่ี 4 ชมความสวยงามของเมือง 
และความสวยงามของ “แม่น ้าเทปลา” 
ท่ีไหลผ่านใจกลางเมืองซ่ึงช่วยเพิ่ม
ความงดงามให้แก่ตวัเมืองแห่งน้ีมาก
ยิ่งข้ึน ชมโบสถ์ประจ าเมืองเล็กๆ ท่ีมี
สัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้า
โบสถ์ แลว้เดินลดัเลาะไปตามล าน ้ าเท
ปลาท่ามกลางหุบเขาคลา้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกมากมาย
ตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

ที่พกั :  GRAND HOTEL PUPP / SPA HOTEL THERMAL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  คาร์โลววีาร่ี – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (127 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้ งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง

แม่น ้าวลัตาวา น าท่านเข้าชมความยิง่ใหญ่
ของ  “ปราส าทป ร๊าก ” เข้ าชมความ
ใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” 
โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี
คุณ ค่ าอ ย่ า งยิ่ ง ข อ งช าว เช ค  ทุ ก คน
เน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริย์
พระองค์ต่างๆ อีกทั้ งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎ
เพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมือง
หลวงอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสี
อนังดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  



 

บ่าย น าท่านเดินเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุ
กวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรียย์านฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่า
เป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น น าท่านชม 
“สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของ
กรุงป ร๊าก  ท่ี ส ร้างข้ามแม่น ้ าว ัลตาวา
ในช่วงศตวรรษท่ี14 ด้วยสถาปัตยกรรม
แ บ บ โ ก ธิ ก  ต ล อ ด ร า ว ส ะ พ าน มี
ประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญ
ต่างๆ ถึง 30 รูป อิสระทุกท่านชม อาคาร
เมืองเก่า (The Old Town Hall) ท่ีมีนาฬิกา
ดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซ่ึงทุกชัว่โมงจะมีรูปป้ันตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสอง
คนปรากฏโฉมออกมาใหเ้ห็น (ตั้งแต่เวลา 09:00 - 21:00) มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมือง
สไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกั ฯลฯ 
หากมีเวลาท่านสามารถชม “โรงละคร” Municipal House อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตูน
โว ซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัของกษตัริยข์องแควน้โบฮีเมียระหวา่ง ค.ศ.1905-1911 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พกัที่:  COURTYARD HOTEL BY MARIOTT หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6         ปร้าก – บราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – บูดาเปสต์   
 มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น – ล่องเรือรับประทานอาหารค า่ ชมววิแม่น า้ดานูบ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (329 กม)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  

รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่น
ท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากร
ประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวา
ตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและ
ฮงัการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิโลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย โบสถ์และสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็น
ป้อมปราการสมยัโบราณ เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขา
คาร์เปเทียน) 



 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการ WOK & SUSHI BUFFET บุฟเฟต์อาหารจีน
พร้อมเมนูปรุงสดใหม่ๆ รสชาติตามแบบทีท่่านเลือกได้ และซูชิแบบไม่อั้น  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (200 
กม.) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี เมืองท่ี
มีแม่น ้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง น าคณะ
ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหาร
เซนต์สตี เฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 
54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตร
ถือว่า เป็ นอาค ารท่ี มี ความ สู ง ท่ี สุ ด ใน
บูดาเปสต ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า บนเรือ พเิศษท่านจะได้เพลดิเพลินกับการ “ล่องเรือรับประทานอาหารค ่า พร้อมชมวิว
ทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” แม่น ้านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน ้าสีฟ้าใส
เปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวย
ที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝ่ังแม่น ้าดานูบที่สวยงามเกินค า
บรรยาย ชมววิทวิทศัน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค ่าคืน  

พกัที ่:   HILTON HOTEL BUDAPEST  หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่7  คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – Outlet Parndorf -  เวยีนนา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลา้
หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวติเพื่อ
ปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกล
รุ   กรานใน ปี  ค .ศ .1241 -1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐม
กษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่น
เป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ น าท่าน
ชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ี
ส ร้างข้ึนเพื่ อเฉลิมฉลองการก่อตั้ ง
อาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี ชม 
“ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ จากนั้น น าท่านผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” 
สัญลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

บ่าย น าท่ านออก เดินทางเข้ า สู่   “Outlet 
Parndorf” (196 กม.)ให้ท่านได้มีเวลา
เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน
ราค าพิ เศษ  เช่ น  Lacoste, Samsonite, 
McGregor, Ulla Popken, Gaastra, 
Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, 
Geox, Bally, Armani, Burberry, 
Camel, Timberland, Vans, Levi’s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ  ได้เวลาอัน
ควร น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเวยีนนา (48 กม.) 

**อสิระอาหารมื้อค ่า เพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย** (คืนเงินท่านละ 15 ยโูร) 

พกัที ่:   HILTON HOTEL  / INTER CONTINENTAL HOTEL หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่8  เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – โบสถ์เซนต์สตเีฟน  
 ถนนคาร์ทเนอร์ –  หมู่บ้านกรินซ่ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่าน “เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮปั

ส บ ว ร์ก ท่ี ถู ก ส ร้ าง ข้ึ น ใน ป ล าย
ศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ 
“พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินี
แห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของ
พระราชวงัในอดีตในอดีตนั้ นพระ
ราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้
ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี 
และโมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี 
จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมา
ประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค ์เขา้ชมความงดงามอนัวจิิตรตระการตาภายในหอ้ง อาทิ ห้องทรง
งาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี 
ปัจจุบันยงัมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

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


 

บ่าย น าท่านผา่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, 
อ า ค า ร รั ฐ ส ภ า , ศ า ล า ว่ า ก า ร , 
มหาวิทยาลัยเวียนนา ,โบสถ์ประจ า
เมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากนั้นน าท่าน
เดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่น
ถนนการค้าท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมือง มี
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ 
มากมาย  พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตี
เฟ น ” (St.Stephen Cathedral) เ ป็ น
โบสถ์ เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิก
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกบัการเดินเท่ียวชมตาม
อธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ “หมู่บ้านกรินซ่ิง” Village of Grinzing หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีช่ือเร่ืองการผลิตไวน์
ท้องถิ่น ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับ เมนูพิเศษ ! ขาหมูเวียนนา ในรสชาติแบบออสเตรียต้นต ารับขนานแท้ 
พร้อมไวน์ หรือเบียร์เลศิรส ผสมผสาน และขับกล่อมด้วยดนตรีพืน้เมืองอนัแสนไพเราะ 

พกัที ่:   HILTON HOTEL  / INTERCONTINENTAL HOTEL หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่9  ชมเมือง – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โย

ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ 
สนามบินนานาชาติเวยีนนา เพื่อผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสารและท าคืนภาษี 

13.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 937 

วนัที่10 กรุงเทพฯ 
05.20 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  า
ทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

  

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


 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

30 ธ.ค.-08 ม.ค. 2562 95,900 95,900 91,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลบั / กรุงเทพฯ – มิวนิค // เวยีนนา – กรุงเทพฯ (หรือสลบัก่อนหลัง) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ี
มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม ** 

 ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง)หากท่านลืมสัมภาระไว้
ในหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้

*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง ***  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั (10 วนั) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา
ท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 120 วนั 
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา ก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

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

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 



 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีา
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


