
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



  

 

ออกเดนิทางวนัที่  20-28 ตุลาคม 2561 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

รวมค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา  เพ่ือความสดวกของลูกค้า 

***** เมืองขึน้ช่ือแห่งยุโรปตะวนัออก ***** 
กรุงปร๊าก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ดนิแดนแห่งประวตัิศาสตร์ 

กรุงบูดาเปสต์ ประวัตศิาสตร์สองฝากฝ่ังแห่งแม่น า้ดานูบ 
กรุงเวยีนนา  นครแห่งศิลปะและดนตรี 

เมือง ซาลซ์บูร์ก   ดินแดนบ้านเกดิของโมซาร์ท และช้อปป้ิงถนนเกรไทเดร้ 
เมืองฮัลล์ชตทัท์  เมืองริมทะเลสาบที่ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดในโลก 

เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เขตเมืองเก่านีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก) 

***** สุดพเิศษ เข้าชมภายใน ***** 
เข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบของปราสาทดสินีย์แลนด์ 

เข้าชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทปร๊ากและเข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวหิารเซนต์วิตัส 

เข้าชมความยิง่ใหญ่อลงัการของ “มหาวหิารแห่งกรุงบูดาเปสต์ เซนต์สตีเฟ่น” 
สุดพเิศษล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ กรุงบูดาเปสต์ 

เข้าชมภายในพระราชวงัเชินบรุนน์ พระราชวงัฤดูร้อนอันยิง่ใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก 

***** เมนูพเิศษ ที่ไปไม่ควรพลาดไปแล้วต้องได้ชิมสักคร้ัง ***** 
น าทุกท่านเพิม่น า้หนักกบัเมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมัน สไตล์บาวาเรียน 

อาหารพืน้สไตล์ ป้ิงย่าง ของชาวเมืองเชสกี ้คุมลอฟ  3 ผสาน เน้ือสัตว์ 3 ชนิด (หมู ไก่ ปลา) 
มาแล้วต้องมาลองชิม เมนูขึน้ช่ือ  ซีโครงหมูเวยีนนา แท้ๆ  

ทานอาหารพืน้ในสไตล์ฮังกาเรียน  เมนูกูลาส พร้อมกบัเสียงดนตรีพืน้เมือง 
เมนู คดิถึงบ้าน  กบัเมนูอาหารไทยในแดนยุโรป ภัตตาคารอาหารไทยในกรุงปร๊าก 

 
 

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


  

 

 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและ
บัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

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

วนัที่2 เวยีนนา – มิวนิค - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ 
05.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวยีนนา  
09.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Lufthansa  เทีย่วบินที ่LH2327  
10.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้วน าท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี 
ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา 
เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายโรแมนติก เดินทางถึงเมืองชวานเกาอิสระทุกท่านเก็บภาพความงาม
ของธรรมชาติ และเนินปราสาท ในบริเวณนั้นท่านจะสามารถมององเห็น ปราสาทโฮเฮนชวานเกาและ
ปราสาทนอยชวานสไตน์ เสมือนปราสาทพอ่ลูก ท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกนัอยา่งสวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ ! ชิมรส “ขาหมูเยอรมนั” สูตรต้นต าหรับ 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

บ่าย น าท่านน่ังรถขึ้นสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สร้างใน
สมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
โลก  ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาด
ใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่ง
ของแม่น ้ าพอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญ่สี
ขาว ตั้ งอยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมี
สีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละ
ฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ี เพิ่งไดรั้บขนาน
นามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงั
จากท่ี กษตัริย์ลุดวิกท่ี 2 ได้เสด็จสวรรคต

แล้วในปี 1886  น าท่านเข้าชมภายในปราสาท ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้อง
ฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้  าลองแบบ
ปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ เดินทางสู่เมือง
มิวนิค น าคณะเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางบริเวณ “จตุรัสมาเรียนพลัทซ์” ศูนยก์ลางของมิวนิกอนัเป็นท่ีตั้งของ
เทศบาลเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง นกัท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชม “ตุ๊กตาเต้นร า” ท่ีประดบัอยู่บนอาคาร
เทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00 น. ของทุกวนั ให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปป้ิงบริเวณ  จัตุรัสมา
เรียนพลทัซ์ กบัสินคา้อนัหลากหลายแหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัหลากหลายยี่ห้อจากทัว่ทุกมุมโลก 
และสินคา้ท่ีระลึกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ต่างๆของเมือง ตลอดจนร้านขายของท่ีระลึกของสโมสรฟุตบอลอนั
ยิง่ใหญ่บาร์เยอร์นมิวนิค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Mercure Hotel, Munich                                                              หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3 มิวนิค - ซาลซ์บูร์ก – บ้านโมซาร์ท ถนนเกรไทเดร้ – ฮัลสตทัท์ – ชมเมือง 
                 โรเซนฮาล์ม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ “ซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้าซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม 
“ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายท า
ตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ 
มิวสิค” ท่ีโด่งดังไปทั่วโลก จากนั้ น
ถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ บา้นพกัโมสาร์ท ซ่ึง
เ ป็นนักดนต รี เ อก  ท่ี ช าวออส เต รี ย
ภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จตุรัส
โมซาร์ท ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหา



  

 

วหิารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน้…ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ “ถนนชอ้ปป้ิง” ท่ีมี
การตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีกเส้นหน่ึงของโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ "ฮัลล์ชตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์ ” หรือ ฮลัล์ชตทัท์
เทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์
นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดน
ซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 
3 , 5 0 0  ปี   ชม เ มือง  ฮ าลสตัด ซ์  ชม
สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวติชีวา ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เชสก้ี บูเดอโจวชิ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:    TRYP BY WYNDHAM ROSENHEIM HOTEL                               หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4       โรเซนฮาล์ม - เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ   
                 คาร์โลว ีวารี – ปร้าก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง
สาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่า
นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกดว้ยท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ า
ลอ้มรอบท าใหก้ลายเป็นปราการท่ีส าคญัใน
การป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง
ด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการ
จดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการ
ประกาศว่าเป็นเมืองท่ีได้รับการอนุรักษ์
และภายหลังจากมีการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมของประเทศ  ในตอนปลายปี 

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


  

 

ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม จาก
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าให้
องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง Mix Grill 3 ผสาน เน้ือสัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลา) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง “คาร์โลวีวาร่ี” เมือง

ตากอากาศท่ีน่ารัก มีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดี สร้างข้ึนในสมัย
พระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมความสวยงามของเมือง 
และความสวยงามของ “แม่น ้ าเทปลา” ท่ี
ไหลผ่านใจกลางเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มความ
งดงามให้แก่ตัวเมืองแห่งน้ีมากยิ่งข้ึน ชม
โบสถ์ประจ าเมืองเล็กๆ ท่ีมีสัญลกัษณ์ของ
เมืองอยูบ่ริเวณหนา้โบสถ์ แลว้เดินลดัเลาะ
ไปตามล าน ้ าเทปลาท่ามกลางหุบเขาคลา้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นอยา่งมาก และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ระลึกมากมายตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่ม
สองฟากฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย เลศิรส!!!! 

พกัที่:   DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL                     ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่5        ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์ 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าคณะออกเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวาน า
ท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทปร๊าก”  
ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะ
สไตล์โกธิค สร้างข้ึนโดยเจา้ชายบริโวจเดิม
ในสมัยกลางเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริย์
สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมา
นบัเป็นศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองของกรุง
ปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี12  ปัจจุบนัน้ีได้ถูก

ใช้เป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็นท่ีพ  านักของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค จากนั้นน า
คณะท่านเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาท
ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่อายุกวา่
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650ปี เขา้ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่าท่ีสุดอยา่งยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระ
ศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้าง
ความเจริญสูงสุดท่ีท าใหก้รุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าคณะเขา้สู่เขตเมืองเก่า น าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตา

วาในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของ
นกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่
อายกุวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหา
วา่เป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็นชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระ
คริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบนจากนั้นอิสระกบัการเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้
ท่ีระลึกพื้นเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:   DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL                     ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่6       ปร๊าก – บราตสิลาวา – หอคอยบราตสิลาวา - บูดาเปสต์  
                 มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็น
เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวา
ตั้ งอยู่บนสอง ฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบ ริ เวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและ
ฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้ งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิโลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโล
วาเกีย โบสถ์และสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น 
ปราสาทท่ีเคยใช้เป็นป้อมปราการสมัย
โบราณ น าท่านสมาชิกผ่านชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า 
อาคารยา่นเมืองเก่าน้ี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่า
ของยุโรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ใน
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บริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าคณะเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผา่นกลางเมือง 

น าคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหา
วิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากวา่ 54 ปี
ในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่า
เป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต์ ชม 
“ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ 
พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการี
ครบรอบ 1,000 ปี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูกูลาส ฮังกาเรียน พร้อม อาหารจานหลกัรสเลศิ และของหวาน 

พกัท่ี :      MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง         
                        
วนัที่7       คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น า้ดานูบ    
                Outlet Parndorf – เวยีนนา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าคณะข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญของ

ชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุ  กรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตี เ ฟ่น” 
ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้
เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อมปราการ ผา่น
ชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” 
สัญลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์น าคณะ 
“ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ัง
แม่น ้าดานูบ” แม่น ้ านานาชาติไหล
ผ่านหลายประเทศ ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคารรัฐสภา
ที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคาร
บา้นเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง  
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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคา

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 จากนั้น
เดินทางสู่กรุงเวยีนนา  

ค า่ อสิระอาหารม้ือค า่ เพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย 

พกัท่ี :      FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง     
  
วนัที่8      เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตเีฟน  
                ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าคณะ “เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศ์
ฮปัสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินี
แห่งจกัรวรรดิโรมนั ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้
ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และโม
สาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโป
เลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราช
โอรสของพระองค์ เข้าชมความงดงามอนั
วจิิตรตระการตาภายในหอ้ง อาทิ ห้องทรงงาน 
ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, 

ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือ
แสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ เป็น

คร้ังคราว ฯลฯ จากนั้นน าท่านชม  “กรุงเวียนนา” ผา่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรง
อุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ า

เมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม 
“อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! ซีโครงหมูเวยีนนา  
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บ่าย จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และ
ร้านคา้ต่างๆ พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้าง
ในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือ
เป็นโบสถ์คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย
ให้ทุกท่านไดมี้เวลา  เลือกซ้ือหาของฝากจาก
ออ สเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแก้วเจียระไน, 
คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้แบรนด์เนม
ช่ือดังของยุโรป ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อ
ผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสารและท าคืนภาษี 

23.20 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่OS025 
 

วนัที่9  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ **โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ 
ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทางโดยสารการบิน 

TG 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / หอ้ง 
จ่ายเพิม่ 

 

20-28 ตุลาคม 2561 65,900 65,900 65,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวยีนนา-มิวนิค // เวยีนนา-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  



  

 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

 ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

 



  

 

 หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก
เดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต

พร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และ

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

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจาก
หลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 


