
  

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น - ซาลส์บวร์ก  – อุทยานมิราเบลล์ บ้านพักโม
สาร์ท - ฮัลสตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ – จุดชมวิว Sky Walk - พัสเซา - เชสกี ้คลุมลอฟ 

ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก – กรุงบราติสลาวา 
ปราสาทบราติสลาวา - รูปป้ัน Man at Work - บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่นํ้าดานูบ 



  

  ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม - Outlet Parndorf 
เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวัง เบลวีเดียร์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์  

เมนูพิเศษ!!! ขาหมูเยอรมัน , Mix Grill , เป็ดโบฮีเมียน , กูลาส ฮังกาเรียน ,ซ่ีโครงหมูเวียนนา , อาหารไทย  

กาํหนดการเดนิทาง 
วนัที่ 16-24 มี.ค. // 11-19 พ.ค. //  31 พ.ค.-08 มิ.ย. 63 

(กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 
 
 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2     มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น 
00.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG924 
07.05น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค  ประเทศเยอรมนี  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า  เมือง  และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาํท่านออกเดินทางมุ่ง
หนา้สู่ “เมืองโอเบอรามาเกา ” Oberammergau 
เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสี
บนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาทั่วทั้ง
เมือง  มีร้านรวงเล็กๆที่จาํหน่ายสินคา้ของที่
ระลึกสาํหรับศาสนิก เก็บภาพประทบัใจกบั
บรรยากาศที่คลาสสิก  จากน้ันนําท่านออก
เดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal นําท่านเข้าชม
สํานักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal 
ไดรั้บการขึ้นทะเบียน UNESCOสาํนกัสงฆ์
แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค .ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภช
ประจาํปีของนกับุญวทิาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis 
of Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ   

เที่ยง บริการอาหารมื้อ กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู

พเิศษ!ขาหมูเยอรมันขนานแท้รสเลิศ คู่กับเบียร์
เยอรมันสุดคลาสสิค 

บ่าย นําท่านน่ังรถมินิบัสขึน้สู่ที่ต้ังของ “ปราสาท
นอยชวานสไตน์” (กรณอีากาศไม่เอื้ออํานวย 
เพ่ือความปลอดภัยขอผู้เดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการนําท่านเดินเท้าขึน้แทน) 



  

นําท่าน “เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจา้ลุด
วกิที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  ตวัปราสาท
ตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือ เกาะแก่งของแม่นํ้ าพอลลทั เป็นปราสาทหลงั
ใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ลางป่าเขาลาํเนาไพร ที่ซ่ึงมีสีสนัแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาท
หลงัน้ี เพิง่ไดรั้บขนานนามวา่ “นอยชวานสไตน์” ก็เพยีงภายหลงัจากที่ กษตัริยลุ์ดวกิที่ 2 ไดเ้สด็จสวรรคต
แลว้ในปี 1886  แมก้ระทัง่ราชาก าร์ตูนอยา่ง “วอลท์ดิสนีย์ ” ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็น
ปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์  **กรณคีวิการเข้าชม ปราสาทนอย
ชวานชไตน์เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการนําท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์  (ภายนอก ) 
และนําท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน** ไดเ้วลาอนัควรนาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” ใน
แควน้บาวาเรียของเยอรมนี  เมืองชนบทเล็กๆ  ที่แสนโรแมนติก ที่ตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้อง
เยอรมนี ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที่เตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา   

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      Best Western Hotel / Euro Park Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3        ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก  – อุทยานมิราเบลล์ – บ้านพกัโมสาร์ท 
 ฮัลสตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ - จุดชมววิ Sky Walk - พสัเซา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นาํท่าน เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก ” Salzburg เมืองอนุรักษท์ี่ต ั้งอยูส่องฝ่ังของแม่นํ้ าซาลซคั ระหวา่ง

เสน้ทางผา่นชม “ทะเลสาบมอนดเ์ซ” ที่ใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์ออฟ มิวสิค ” 
ที่โด่งดงัไปทัว่โลก นาํท่าน ชม “อุทยาน
มิราเบลล์” อุทยานของปราสาทที่ใชเ้ป็น
สถานที่แต่งงานที่จดัไดว้า่สวยที่สุดแห่ ง
หน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล 
การ์เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮน
ซาลส์บวร์ก ” เป็นฉากหลงัเพิม่ความมี
เสน่ห์ใหก้บัสวนแห่งน้ี …ขา้มสู่ฝ่ังเมือง
เก่าที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปป้ิงที่มีการ
ตกแต่งไวอ้ย่ างงดงามอีกเสน้หน่ึงของโล ก จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหนา้ “บ้านพักโมสาร์ท ” ซ่ึงเป็นนกั
ดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท ” ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหา
วหิารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

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


  

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์ ” Hallstatt  เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์ ชตทัท ์
ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กุท 
และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ไดรั้บ
ความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมือง ฮลัลส์ตทัท์ นั้นอยูใ่น
รัฐอปัเปอร์ ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย  ดินแดนซ่ึงมี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง   3,500 
ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮลัลส์ตทัท ์ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียว
ประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวติชีว านําท่านเดินสู่สถานนีรถรางไฟฟ้า (Funicular) เพ่ือขึน้สู่  
จุดชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน   นําท่านเดินทางสู่
เมืองพัสเซา 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :     IBB SUD HOTEL   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4       พสัเซา - เชสกี ้คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก 
 สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้

คลุมลอฟ ”( เมืองมรดกโลก ) เป็นเมือง
ขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง
สาธารณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจาก
สถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่า
และปราสาทครุมลอฟซ่ึง เขตเมือ งเก่านี้
ได้รับการขึน้ทะเบียนจาก ยูเนสโก ให้เป็น
มรดกโลก นาํท่านชมเมืองเชสก้ี คลุมลอฟ 
ดว้ยทาํเลที่ตั้งของตวัเมืองที่มีนํ้ าลอ้มรอบ
ทาํใหก้ลายเป็นปราการที่สาํคญัในการ
ป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้น
การปกครองการพพิากษาคดีและการ
จดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการ
ประกาศวา่เป็นเมืองที่ไดรั้บการอนุรักษ์
และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมของประเทศ  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 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จาก
ประวติัศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสาํคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปั ตยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํให้
องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี  ค.ศ.1992 นาํท่านชมความ
สวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาท
ปร๊าก จากนั้นนาํท่านชมความสวยงามของ “ย่านเขตเมืองเก่า”  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Mix Grill อร่อยจุใจกับเน้ือสัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลา)   
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก”เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค  ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าวลัตาวา  

นาํท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า นาํท่านชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างขา้มแม่นํ้ าวลั
ตาวาในช่วงศตวรรษที่ 14 ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว
สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูป
ป้ันของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม 
“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต ” 
บริเวณโดยรอบ   ลว้นเป็นอาคาร 
และวหิารเก่าแก่อายกุวา่ 600 - 700 
ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น  ชม 
“อนุสาวรีย์ยานฮุส ” ผูน้าํฝ่ายปฏิรูป
ศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวก
นอกรีต และถูกเผาทั้งเป็น  ชม  “หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ  1 
ชัว่โมงจะมีตุก๊ตาสาวกพระคริสต์  
(12 Apostles) ออกมาเดินผา่น
หนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน จากนั้นอิสระ
กบัการเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ที่
ระลึกพื้นเมืองไตลเ์ช็คและโบฮีเมียน 
อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ !!! พิเศษเป็ดโบฮีเมียน 

พกัที่ :  Duo Hotel / International Hotel    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5         กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา 
 เมืองเก่า – รูปป้ัน Man at Work 



  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นํา ท่าน เข้าชม ความยิ่งใหญ่ของ  

“ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้างขึ้นใน
ปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิมใน
สมยักลางเคยเป็นที่ประทบัของ
กษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมีย  ปัจจุบนัน้ีไดถู้กใชเ้ป็น
ทาํเนียบรัฐบาลและเป็นที่พาํนกัของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
เช็ค  นาํคณะเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลาง
ของปราสาทที่แวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่อายกุวา่ 650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ  “ มหาวิหาร
เซนต์วิตัส ” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวหิารอนัศกัด์ิสิทธ์ิที่มีคุณค่าอยา่งยิง่
ของชาวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นที่เก็บมงกุฎเพชร
ที่ทาํขึ้นในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ที่ 4   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย โดยเชฟคนไทย   
บ่าย นําท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา ” Bratislava เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค   

รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น
ที่สุดในภูมิภาคยโุรปกลาง มีประชากร
ประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวา
ตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ ที่บริเวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและ
ฮงัการี ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 
กิโลเมตร เป็นนครสาํคญัทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย โบสถแ์ละสถานที่สาํคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใชเ้ป็น
ป้อมปราการสมยัโบราณ นาํท่านเก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อนัเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเ มืองน้ีดว้ย  ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของ
เทือกเขาคาร์เปเทียน) นําท่านเข้าชมเมืองเก่าบราติสลาวา สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า แวะถ่ายภาพกบัรูป ป้ัน
ที่ซ่อนอยู่ในตัวเมือง ไม่วา่จะเป็นรู ปป้ันน
โปเลียนหนา้สถานฑูตฝร่ั งเศสหรื อรูปป้ัน 
ปาปารั ซซ่ีรวมถึ งไฮไลทข์องเมื องคื อรูป
ป้ันของคนตกท่อ จากน้ันนําท่านชม ประตู
ไมเคลิ ซ่ึง ซุ้มประตูไมเคิ ลก่อสร้ างสไตล์
โกธคิสูง 51 เมตร เดมิ มี อียู่ทั้งหมด 4 แห่ง 



  

ปัจจุบนัเป็น ประตูเพยีงแห่งเดียวที่ยงัเหลืออยู ่ประตูไมเคิลมียอดโดมทรงหวัหอมตามศิลปะบารอค  3 ชั้น 
ลดหลัน่กนั ประตูแห่งน้ีตั้งอยา่งศูนยกล์างเมืองเก่า สองฝ่ังถนนมีอาคารเก่าแก่หลาก  สีสนั สไตลอ์าร์ตนูโว
ตั้งเรียงรายอยูท่าํใหบ้รรยากาศคึกคกั นําท่านชมรูปป้ันคนตกท่อคูมิล Man at Work ที่โด่งดัง ณ แห่งน้ี เคย
ถูกรถชนมาแล้ วถึง 2 คร้ัง ในปั จจุบันจึงมีป้าย เขียนวา่ “Man at Work” ปักอยู่บริเวณดังกล่าว  เป็น
สญัลกัษณ์ช่วงที่เป็นคอมมิวนิสต์  และตาํ นานยงักล่าวต่อไปวา่อาจจะเป็ นคุณลุงที่เหน็ดเหน่ือยกบัการ
ทาํงานอยากจะพกัผอ่นบา้งตามประสาคนทาํงานหนกั 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :  Holiday Inn Hotel  /  Mercure Hotel   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่6       บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมววิทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่นํา้ดานูบ 
  ฮีโร่สแควร์ – มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองและแบรนด์เนม  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

นาํท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่นํ้ าดานูบไหลผา่น
กลางเมือง  นาํท่าน “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่นํ้าดานูบ” แม่นํ้ านานาชาติไหลผา่นหลายประเทศ 
ในยามอากาศดีสายนํ้ าสีฟ้าใสเปล่งประกาย
ใหดู้โดดเด่นววิทิวทศัน์ที่สวยที่สุด 
ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป ” สญัลกัษณ์
ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอ
โกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคารบา้นเรือน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและชีวติ
ความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแม่นํ้ า
ดานูบที่สวยงามเกินคาํบรรยาย ชมววิ
ทิวทศัน์ของเมืองบูดาเปสต์ อนัสวยงาม (*
พร้อมเคร่ืองด่ืม  ซอฟดร้ิง ,ไวน์,เบียร์ ,แชม
เปญ) นําท่านเดินทางขึน้สู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์ ” 
ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ” ที่สร้าง
ขึ้นเพือ่ระลึกถึงความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สียสละชีวติเพือ่ปกป้อง
บา้นเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี 
ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ” ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยู่
หนา้ป้อมปราการ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย นําท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ” ที่สร้างขึ้น
เพือ่เฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการี
ครบรอบ 1,000 ปี นําท่านชมความยิ่งใหญ่
อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ” 
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี 
ค.ศ.1905 ใชเ้วลากวา่ 54 ปีในการก่อสร้าง 
มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่เป็นอาคารที่มี
ความสูงที่สุดในบูดาเปสต์  จากน้ันอิสระ
ทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินค้าในย่านถนนคน
เดิน ซ่ึงเตม็ไปดว้ยสินคา้พื้นเมืองและสินคา้แบรนดเ์นม ต่างๆมากมายและมีเวลาใหค้ณะไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ที่
ระลึกพื้นเมืองฮงักาเรียน อาทิเช่นผา้ลูกไม,้ ผา้ปัก, เคร่ืองแกว้, ไข่ระบายสี 

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาริมฝ่ังแม่นํ้าดานูบ ชมวิวเมืองบูดาเปสต์ 360 องศา “เมนูพิเศษ
กูลาส ฮังกาเรียน พร้อมชมโชว์ดนตรีพื้นเมือง”  

พกัที ่:  Novotel Hotel  / Mercure Hotel   หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7        บูดาเปสต์ - Outlet Parndorf – เข้าชมภายในพระราชวงัเชินบรุนน์ 
 พระราชวงั เบลวเีดยีร์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” ใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคา

พเิศษ เช่น Lacoste, Samsonite, 
McGregor, Prada, New Balance, 
Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, 
Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, 
Burberry, Camel, Timberland, Vans, 
Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ 

เที่ยง         อิสระอาหารมื้อเที่ยง เพ่ือให้ทุกท่านได้
เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย  

บ่าย นาํท่าน “เข้าชมภายในพระราชวังเชินบ
รุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงั
ฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบ
วร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 
โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรีย
เทเรซ่า ” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิ
โรมนัที่ตั้งพระทยัวา่ จะสร้างพระราชวัง
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แห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส ”  ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใช้
เป็นที่ล่าสตัวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวนและ นํ้ าพอุยา่งสวยงาม อนัเป็นที่มาของช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์
ในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้ชีวติช่วงวยัเด็ก ณ  พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงั
เคยมาบรรเลงดนตรี  จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค์  เขา้ชม
ความงดงามอนัวจิิตรตระการตาภายในหอ้ง  อาทิ หอ้งทรงงาน  หอ้งบรรทม  หอ้งแกลลอร่ี , หอ้งมิลเล่ียน , 
ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม ใชจ้ดังานเตน้ราํ หรือแสดงดนตรี  ปัจจุบนัยงัมีการใชง้านอยูเ่ป็นคร้ังคราว  ฯลฯ ชม
อุทยาน และ สวนดอกไมน้านาพนัธุ์ จากน้ันนําถ่ายรูปกับ พระราชวัง เบลวีเดียร์ Belvedere Palace 
พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบ และสร้างขึ้นเม่ือตน้ศตวรรษที่ 18 ตวัพระราชวงัประกอบดว้ยพระ
ตาํหนกั 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หนัหนา้เขา้หากนัโดยคัน่กลางดว้ยสวนสวยที่ตกแต่ง
อยา่งงดงาม พระราชวงัสร้างขึ้นเพือ่เป็นที่ประทบัของเจา้ชายยจีูนแห่งซาวอย ผูน้าํกองทพัในการต่อสูจ้น
ไดรั้บชยัชนะจากการคุกคามของจกัรวรรดิออตโต ในปัจจุบนัพระราชวงัเป็นสถานที่ตั้งของพพิธิภณั ฑจ์ดั
แสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวยีนนา โดยจดัแสดงผลงานช้ินเอกของศิลปินออสเตรีย
ตั้งแต่ยคุกลางจนถึงยคุปัจจุบนั เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท ์ Klimt ที่มีช่ือเสียงระดบัโลกและ
ผลงานช้ินสาํคญัของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele จากนั้นนาํท่าน ชม  “กรุงเวียนนา ” ผา่นชม  
“ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา , 
ศาลาว่าการ , มหาวิทยาลัยเวียนนา ,โบสถ์ประจําเมือง , ศาลสูง ฯลฯ   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  
“สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์  โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ” 
Johann Strauss ศิลปินที่มีช่ือเสียงกอ้งโลก จากนั้นนาํคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้
ที่ตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออ  สเต
รีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน , คริสตลั  ของที่ระลึก และ สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป พร้อมชม  
“โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่ คริสตศ์ตวรร ษ
ที่ 13 ถือเป็นโบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  

คํา่ บริการอาหารมื้อคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ซ่ีโครงหมูเวียนนา อันมีเล่ืองช่ือของกรุงเวียนนา  

พกัที่ :  FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL       ทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8        เวยีนนา – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   

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


  

 มีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการเดินทางกลับประเทศ
ไทย จากน้ัน นําท่านออก เดินทางสู่
สนามบิน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาทํา TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-24 มี.ค. 2563 
13.30 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG937 
วนัที่9       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
05.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

11-19 พ.ค. // 31 พ.ค.-08 มิ.ย.  2563 
14.35 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG937 
วนัที่9       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
05.35 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอา จเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหม าะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มี
อํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

 

 

 



  

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

16-24 ม.ีค. 2563 53,900 53,900 53,900 16,900 

11-19 พ.ค. // 31 พ.ค.-08 ม.ิย.  2563 53,900 53,900 53,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํ
ให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

  ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดไ้ปและ

กลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา  
 ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่าน
ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าบริการย่ืนวซ่ีา 4,800.-) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทัฯ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 



  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ สํารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน  และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่
วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าใหก้บัทาง
ท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท่้าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎ ท่านจะต้องโดนค่ามดัจําห้องพักทุก
คืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯจะแจ้งให้
ท่านทราบ และมเีอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือ
โรงแรมทีพ่ักต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ*ี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง  อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน  การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


