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มวินิค (เยอรมนี) – จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ – โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  
การ์มชิ พาร์เทน เคอร์เช่น - น่ังกระเข้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เซนต์วูฟกงั  

เมืองมรดกโลก เชสกี ้คลมุลอฟ (เชค) – ปราสาทคลมุลอฟ - ปร้าก – ปราสาทปร้าก - เวยีนนา (ออสเตรีย)  
โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์ - ช้อปป้ิง Outlet Parndorf - บูดาเปสต์   
ล่องเรือรับประทานอาหารค า่ ชมววิแม่น า้ดานูบ - คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – บราติสลาวา 

ก าหนดการเดนิทาง 
09-18 ม.ิย. // 14-23 ก.ค. // 11-20 ส.ค. 2562 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

WORLD PREMIUM 

1. โรงแรมท่ีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 
2. บริการอาหารเชา้ ในหอ้ง F.I.T. (ไม่ใช่หอ้งกรุ๊ป) 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบตน้ต ารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์ 7 อยา่ง พร้อมผลไม ้
5. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 
6. รวมค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 

 

WORLD PREMIUM HIGHLIGHT 

1. ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวาและ คาสเซิลฮิลล์ 
2. เขา้ชมความสวยงาม ตระการตา ดา้นในของ ปราสาทนอยชวานสไตน์, ปราสาทปร๊าก และ พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ 
3. นัง่กระเชา้ชมววิสู่ “ยอดเขาซุกสปิตซ์ Mt.Zugspitze” ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของประเทศเยอรมนี 
4. ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก, ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet (เวยีนนา) 
5. ชมความสวยงามของ “เมืองฮัลสตัทท์” เมืองริมทะเลสาบอนัข้ึนช่ือของประเทศออสเตรีย อยา่งเตม็อ่ิม 
6. ล่องเรือชมแม่น า้ดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค ่า ท่ามกลางบรรยากาศอนัสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต ์
7. บริการอาหารเลิศรส ท่ีคดัสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ, ปรา

เทร้าส์สดๆ รสเลิศ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน  (หมู/ไก่/เน้ือ), ซ่ีโครงหมูเวยีนนา และอาหารไทยรสเลิศ 

 
 
 
 
 



 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D-E) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

วนัที่2 มิวนิค (เยอรมนี) – จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ – โฮเฮนชวานเกา  
 เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น  
00.50 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG924 
07.05 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่าน

เดินทางสู่ใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนคร
หล ว ง แ ห่ ง อ าณ า จัก รบ า ว า เ รี ย ท่ี ยิ่ ง ใ ห ญ่ 
โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษท่ี 16-18 ก่อนขบัรถ
พาชมสถานท่ีส าคัญๆ อาทิ พระราชวงัหลวง  
เรสซิ เด้นท์  ฯลฯ น าท่ านเ ดินทาง สู่บริ เวณ 

“จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์” ย่านเมืองเก่า ท่ี มี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของ
มิวนิคเซ่นศาลาวา่การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค 
หอคอยของโบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระกบัการเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (127 กม.) เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน 
ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา...สู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่
บนถนนสายโรแมนติก 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!  “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติแบบต้นต ารับแท้ๆ เสิร์ฟพร้อม 
“เบียร์เยอรมัน” รสเลศิ 

บ่าย น าท่านเปล่ียนการเดินทางโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอดเขา(ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย รถมินิบสัอาจหยุด
ให้บริการเพื่อความปลอดภยั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน า
ท่านเดินเทา้ข้ึนแทน) พร้อมทั้งน าท่าน “เข้าชมภายในปราสาทนอย
ชวานชไตน์” ปราสาทท่ีไดช่ื้อวา่เป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพ
นิยายของเจา้หญิงนิทราแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ย่าง
อลังการ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 
1845-86 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 
เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น ้าพอลลทั  ไดเ้วลาอนัควรน าคณะออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  MERCURE HOTEL GARMISCH  PARTENKIRCHEN  หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น – น่ังกระเข้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เซนต์วูฟกงั (ออสเตรีย) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่สถานีกระเช้า  จากน้ันน าท่านน่ังกระเช้าขึน้ชม “ยอดเขาซุกสปิตซ์” Mt.Zugspitze ซ่ึง

เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชมวิวทิวทัศน์
ที่สวยงามระหว่างทาง ถึงยอดเขา...อิสระทุก
ท่ านส นุกสนานกับล านหิมะบนยอด เข า 
สามารถมองเห็น ธารน ้ าแข็ง และมองเห็นมุม
กวา้งไดร้อบ 360 องศา ชมยอดเขา 400 ยอดจาก
ทั้งส่ีประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย สวิส และอิตาลี 
ส นุ กสน านไปกับ กิ จก ร รมพ ร้อมคว า ม
สะดวกสบายของอาคารต้อนรับนักท่องเท่ียว 
เลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจน้ีอย่างเต็มท่ี ท่านสามารถเก็บภาพไม้กางเขนสีทอง
สัญลกัษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใชเ้ป็นแบ่งเขตระหวา่งประเทศเยอรมนั และออสเตรีย ในสมยัก่อน  **ท่าน
ตอ้งถือพาสปอส์ต เพื่อโชวเ์จา้หนา้ท่ีในการข้ึนเท่ียวชมยอดเขาแห่งน้ี** 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (184 

กม.) เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ าซาลซคั 
ระหวา่งเส้นทางผา่นชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใช้
เป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะ
ซาวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ขา้มสู่ฝ่ัง



 

เมืองเก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปป้ิง”  ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีกเส้นหน่ึงของโลก ถ่ายภาพท่ีระลึก
หนา้ บ้านพักโมสาร์ท ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จัตุรัสโมซาร์ท 
ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวหิารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน้ ไดเ้วลาอนัควร น าคณะออก
เดินทางสู่เมืองเซนตว์ฟูกงั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพเิศษ ปลาเทราท์สดๆ  รสเลศิ 

พกัที่:  SCALARIA HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง 
***  ห้องพักระดับ 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัทท์มีจ านวนห้องจ ากัด ในกรณีที่ห้องพักในเมืองฮัลสตัทท์เต็ม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ย้ายไปยงัโรงแรม ริมทะเลสาบเซนต์วูฟกงั ทีม่ีบรรยากาศใกล้เคียงแทน *** 

วนัที่4 เซนต์วูฟกงั – ชมเมือง – เมืองมรดกโลก เชสกี ้คลุมลอฟ (เชค) – ปราสาทคลุมลอฟ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเท่ียวชม “เมืองฮัลล์ชตัทท์” Hallstatt เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยูท่างฝ่ัง

ตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์” หรือ ฮลัล์ชตทัท์
เทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัทน์ั้นอยูใ่น
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  อิสระ
กบัเการเท่ียวชมเมือง ฮาลสตดัซ์ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์
เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์
จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวา ไดเ้วลาอนัควรน าท่านออก
เดินทางสู่เมืองลินซ์ (125 กม.) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” 

(85 กม.)  เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีมีแม่น ้ าลอ้มรอบ อยู่ในภูมิภาค
โบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและ
ศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ดว้ยท าเลท่ีตั้งของ
ตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าให้กลายเป็นปราการท่ีส าคญัในการ
ป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้น การปกครองการ
พิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษ์และ
ภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Mixed Grilled เน้ือสัตว์ 3 ชนิด (หมู เน้ือ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟ
พร้อมเคร่ืองเคียงสูตรโบฮีเมียนรสเลศิ 

ที่พกั :  MYLN HOTEL / BELLEVUE HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
 

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


 

วนัที่5  เชสกี ้คลุมลอฟ – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (170 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลั

ตาวา น าคณะเข้าชมความยิง่ใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก” เข้าชมความ
ใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธ์ิที่มีคุณค่าอย่าง
ยิ่งของชาวเชค ทุกคนเน่ืองจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์
พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้
ชาร์ลส์ท่ี 4 กษัตริย์ผูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊าก
กลายเป็นเมืองหลวงอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็น
รูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 

600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวก
นอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น น าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวา
ในช่วงศตวรรษท่ี14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว
สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนักบุญต่างๆ ถึง 30 
รูป อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ท่ีมี
นาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซ่ึงทุกชัว่โมงจะมี
รูปป้ันตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้ งสิบสองคนปรากฏโฉม
ออกมาให้เห็น (ตั้งแต่เวลา 09:00 - 21:00) มีเวลาให้ท่านได้เดิน
เล่นชมสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น 
เคร่ืองแกว้สีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกั ฯลฯ หากมีเวลาท่านสามารถชม “โรงละคร” 
Municipal House อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัของกษตัริยข์อง
แควน้โบฮีเมียระหวา่ง ค.ศ. 1905 – 1911 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  AMBASSADOR HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 



 

วนัที่6  ปร้าก – เวยีนนา (ออสเตรีย) –โบสถ์เซนต์สตเีฟน - ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – ชิมซ่ีโครงหมู
เวยีนนา 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” (333 กม.) น าท่านผา่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรง

อุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, 
อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,
โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากนั้นน าคณะ
เ ดิ น ท า ง สู่  “ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ส ตั ด ป า ร์ ค ” 
สวนส าธ า รณะอัน ร่ ม ร่ืน ใ จกล า ง เ มื อ ง  ชม 
“อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss 
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนน

การคา้ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และ
ร้านคา้ต่างๆ มากมาย  พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตี
เฟน” St.Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่
สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือ
เป็นโบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระ
กบัการเดินเท่ียวชมตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ซ่ีโครงหมูเวยีนนา 

พกัที่ :   HILTON STADTPARK HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7  เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ –  ช้อปป้ิง Outlet Parndorf - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – 

ล่องเรือรับประทานอาหารค า่ ชมววิแม่น า้ดานูบ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่าน “เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace 

พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้าง
ข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมา
เรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนั ด้านหลังของ
พระราชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต 
ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และโมสาร์ทยงั
เคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบั
อยูก่บัพระราชโอรสของพระองค ์ เขา้ชมความงดงามอนัวิจิตร
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ตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้
จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ 
“Outlet Parndorf” (50 กม.)  

เทีย่ง อสิระอาหารม้ือเทีย่ง เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla 

Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, 
Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่  “กรุง
บูดาเปสต์” (200 กม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมี
แม่น ้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง น าคณะชมความยิ่งใหญ่
อลงัการของ “มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากวา่ 54 ปีในการก่อสร้าง 
มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่เป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต ์ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่าบนเรือ พิเศษท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือรับประทานอาหารค ่า พร้อมชมวิว
ทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” แม่น ้านานาชาติไหลผ่าน
หลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน ้าสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดู
โดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของ
ประเทศ อาคารนีถู้กสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคาร
บ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝ่ังแม่น ้าดานูบที่สวยงามเกินค า
บรรยาย ชมววิทวิทศัน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค ่าคืน 

พกัที ่:   HILTON HOTEL  / INTERCONTINENTAL HOTEL  หรือทีพ่กัระดับใกล้เคียง 

วนัที่8  คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – บราตสิลาวา  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดินทางข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์
แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สียสละชีวติเพื่อปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูก
มองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของ
พระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่น
เป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ น าคณะชม “อนุสาวรีย์แห่ง
สหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัร
ฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่ง



 

กวา้งขนาดใหญ่ จากนั้น น าท่านผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์ 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กูลาซฮังกาเรียน 
บ่าย น าท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (201 กม.)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  

รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรป
กลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวา
ตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวา
เกียกบัออสเตรียและฮงัการี ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนคร
ส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้
สโลวาเกีย โบสถ์และสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ี
เคยใช้เป็นป้อมปราการสมยัโบราณ ชม “ย่านเมืองเก่า” 
อาคารย่านเมืองเก่าน้ี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา  
รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป 
และมีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง 
ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   SHERATON HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่9 บราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – เวยีนนา – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าเก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็น
สัญลักษณ์ของกรุงบราติสลาวา และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียน
เร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึง
ของเทือกเขาคาร์เปเทียน) ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ 
สนามบินนานาชาติเวียนนา  (62 กม.) เพื่อผ่านขั้นตอนการ
ตรวจเช็คบตัรโดยสารและท าคืนภาษี  

14.35 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 937 

วนัที่10 กรุงเทพฯ 

05.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

พ.ค.-ส.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / กรุงเทพฯ – มวินิค // เวียนนา – กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ  12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุหรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่และราคา
โรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าให้ต้องมกีารปรับเปลีย่นย้ายเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกนิ 75 ปี หรือไม่ได้เดนิทางไปและกลบั
พร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซ้ือประกนัเดีย่วเพิม่ ** 

 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพกั มค่ีาใช้จ่าย
ในการจดัส่งคืน และอาจเกดิความล่าช้าหรือสูญหายได้ 
*** บางโรงแรมมพีนักงานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึน้ห้องพกัได้ด้วยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 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 าระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

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

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา
ท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง 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 และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 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 ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา ก
โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
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 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสาร
พร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอม
หรือผิดวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจาก
ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 


