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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัที่ 19-27 กรกฏำคม 2562 (มีเพยีงคณะเดยีวเท่ำน้ัน) 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำ) 

 
วนัที่ 1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.30 สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำน์เตอร์

สำยกำรบินบินลุฟท์ฮันซ่ำ พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

23.45 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเวยีนนำ...โดยสำยกำรบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE 

วนัที่ 2 เวยีนนำ – มิวนิค – นูเรมเบิร์ก - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวงิเกอร์ – ชมเมือง 
05.35 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเวยีนนำ ประเทศออสเตรีย (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
09.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำ lufthansa เทีย่วบินที ่LH2327 
10.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค ประเทศ

เยอรมนี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และ
ด่ำนศุลกำกร  

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” เมืองท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้บาวาเรีย ปัจจุบนัมี
ประชากรราว 5 แสนคน เป็นเมืองเก่าท่ีก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1050 ยุคจกัรวรรดิโรมนัเรืองอ านาจ 

http://bit.ly/2NMk5YE


    

 

และเป็นเมืองศูนยก์ลางของชาวโรมนั มีร่องรอยของอาคาร ทางเดิน แบบชาวโรมนั เวลาต่อมาก็เป็นเมืองศูนยก์ลาง
ทางการคา้ การอุตสาหกรรม ของประเทศเยอรมนี เคยมีกษตัริยป์กครอง มีปราสาทแสนสวยบนเนินเขา เม่ือถึงยุคฮิต
เลอร์ ผูน้  านาซีแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 ท่านผูน้ าก็ใชเ้มืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเป็น
หน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซีเปล่ียนเมืองแห่งเทพนิย ายให้กลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วงทศวรรษท่ี 
1930 และไม่นานจากนั้นก็ถึงกาลล่มสลายแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 เมืองน้ีถูกบอมบอ์ย่างพินาศยอ่ยยบั ก็ในเม่ือเป็น
ศูนยก์ลางทางการทหาร เหล่าพนัธมิตรก็มุ่งโจมตีจนแทบจะสูญหายไปจากแผ่นท่ีประเทศ ปัจจุบนั ไดซ่้อมแซม
ข้ึนมาใหม่อยา่งสวยงาม 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ ำนออกเ ดินทำง สู่  “เ มือง เดรสเดน” 

(DRESDEN) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี 
ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองและร ่ ำรวยมำกท่ีสุด
แห่งหน่ึงของยโุรป รวมทั้งศิลปวฒันธรรมและ
สถำปัตยกรรม ท่ีสวยงำมทรง คุณค่ ำทำง
ประวติัศำสตร์จนได้รับฉำยำว่ำ “นครฟลอ
เร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้ำเอลเบ้” เดรสเดนมีประวติั
อนัยำวนำนตั้งแต่สมยักลำงศตวรรษท่ี 11 เม่ือมีกำรตั้งศูนยมิ์ชชันนำรีข้ึนจนเจริญสืบเน่ืองมำเป็นศูนยก์ลำงของ
ศิลปะ และ ควำมรู้ของแควน้แซกโซนี จนมำถึงวนัท่ี 14 ก.พ.1945  เมืองเดรสเดนถูกท ำลำยอยำ่งหนกัจำกเคร่ืองบิน
ทิ้งระเบิดของฝ่ำยสัมพนัธมิตร และ ในเวลำต่อมำผูค้นในเมืองก็ร่วมมือร่วมใจกนัค่อยๆ บูรณปฏิสังขรณ์บำ้นเรือน
ข้ึนมำให้สวยงำมเหมือนเม่ือคร้ังในอดีต น ำคณะผ่ำนชมควำมสวยงำมของสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ภำยในเมือง ชม
ควำมสวยงำมอนัโดดเด่นของ “เดอะเซมเพอร์โอเปร่ำเฮ้ำท์” โรงอุปรำกรประจ ำเมือง สร้ำงเสร็จในปี1878โดยเซม
เพอร์ในสไตล์อิตำเลียนบำร็อคอำคำรหลงัน้ีมีควำมโดดเด่นอย่ำงเท่ำเทียมกนัทั้งด้ำนสถำปัตยกรรม และดนตรี 
เพรำะตวัอำคำรออกแบบไดส้วยงำมสมส่วน เป็นท่ีจดัแสดงดนตรี และอุปรำกรในโอกำสส ำคญัๆ น ำคณะผำ่นชม
สวนแสนสวย “เดอะสวงิเกอร์” (Zwinger) สวนประจ ำวงัท่ีสวยงำม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  AZIMUT HOTEL DRESDEN                                                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง        
วนัที่ 3 เดรสเดน – เบอร์ลนิ – ก ำแพงเบอร์ลนิ – ประตูชัยบรำเดนเบิร์ก – ชมเมือง - พอสดมั  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น ำคณะออกเ ดินทำง สู่  “กรุง เบอ ร์ลิน” 

(Berlin) มหำนครอนัยิ่งใหญ่ท่ีได้รับกำร
บูรณะซ่อมแซมให้สวยงำมและดูยิ่งใหญ่
ดังเดิม หลังจำกกำรรวมตัวของเยอรมัน
ตะวันตกในค่ ำ ยโลก เส รี  และ เยอรมัน
ตะวนัออกในฝ่ำยคอมมิวนิสต์ท่ีแบ่งแยกกนั



    

 

มำนำนร่วม 50 ปี ภำยหลงัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 เท่ียวชมควำมสวยงำมของ 2 ฝ่ังนครเบอร์ลิน ทั้งตะวนัตกและ
ตะวนัออก เก็บภำพก ำ  แพงเบอร์ลินอดีตแห่งกำรแบ่งแยกท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงไม่ก่ีกิโลเมตร เพื่อเก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์
ใหก้บัคนรุ่นหลงั น ำคณะชม  “เช็คพ้อยส์ ชำร์ล”ี จุดตรวจคนเขำ้ - ออก ระหวำ่ง 2 ฝ่ังเบอร์ลิน ซ่ึงท่ำนจะไดเ้ห็นภำพ
ของควำมพยำยำมในกำรหลบหนีของผูค้นจำกฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ังตะวนัตก และเป็นจุดท่ีใช้แลกตวัเชลยในช่วง
แบ่งแยกดินแดน ปัจจุบนัจดัเป็นจุดแสดงเร่ืองรำวของก ำแพงเบอร์ลิน ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงวนัท่ีผูค้นช่วยกนัทลำย
ก ำแพง 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนผ่ำนชมพระรำชวงั “ชำล็อตเทนเบิร์ก” อนัสวยงำม เดิมเป็นท่ีประทบัฤดูร้อนในสมเด็จพระรำชินีโซเฟีย

ชำล็อต  ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช”  หรือ “ เมโมเรียลเชิร์ช ” Wilhelm Memorial Church ท่ียงัคง
ร่องรอยควำมเสียหำยจำกสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัไดมี้กำรสร้ำงโบสถ์กระจกสีน ้ ำเงินครำมอยูเ่คียงขำ้ง แวะให้
ท่ำนบันทึกภำพ จำกนั้ นผ่ำนชม “ประตูบรันเดนเบิ ร์ก”  อดีตประตูเมืองท่ีถูกสร้ำงข้ึนใหม่ในช่วงปลำย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เป็นประตูชยัท่ีสร้ำงแบบสถำปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลำสสิก (Neoclassical) และปัจจุบนัถือวำ่เป็น
สถำนท่ีส ำคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอย่ำงดีในกรุงเบอร์ลิน ประตู บรันเดนเบิร์กตั้งอยู่ฝ่ังตะวนัของใจกลำงกรุงเบอร์ลิน
บริเวณชุมทำงระหวำ่งถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter den Linden) กบัถนนอีบทัสทรำสเซ่ (Ebertstraße) 
และอยูท่ำงทิศตะวนัตกของจตุัรัสพำริเซอร์ (Pariser Platz) ห่ำงประตูออกไปทำงเหนือหน่ึงบล็อก เป็นท่ีตั้งของ
อำคำรรัฐสภำไรชส์ทำค  ไดเ้วลำสมควรน ำคณะออกเดินทำงสู่“เมืองพอสดัม” เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์
กทำงดำ้นตะวนัออกของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบ่นแม่น ้ ำฮำเฟิล (Havel) 26 ก.ม. ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเบอร์ลิน 
และเป็นส่วนหน่ึงของเขตนครเบอร์ลิน มีประชำกรประมำณ 154,606 คน น ำท่ำนชมเมือง พอทสดัม Potsdam ซ่ึง
เป็นท่ีรู้จกั จำกกำรเป็นท่ีประทบัของกษตัริยป์รัสเซียหลำยพระองค ์ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ตวัเมืองประกอบดว้ยทะเลสำบ
เช่ือมต่อกนัเป็นจ ำนวนมำกและมีภูมิทศัน์ทำงวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพำะสวนและพระรำชวงัซ็องซูซี 
(Sanssouci Palace ไกลกงัวล) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมรดกโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:          MERCURE HOTEL POTSDAM CITY                                     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 4  พอสดมั - คำร์โลว ีวำรี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊ำก - ชมเขตเมืองเก่ำ – ช้อปป้ิง 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คำร์โลวีวำร่ี”เมืองตำกอำกำศท่ีน่ำรัก มีบ่อน ้ ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้ำงข้ึนใน

สมยัพระเจำ้ชำร์ลท่ี 4 ชมควำมสวยงำมของเมือง 
และควำมสวยงำมของ “แม่น ้ ำเทปลำ” ท่ีไหลผำ่น
ใจกลำงเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มควำมงดงำมใหแ้ก่ตวัเมือง
แห่งน้ีมำกยิ่งข้ึน ชมโบสถ์ประจ ำเมืองเล็กๆ ท่ีมี
สัญลกัษณ์ของเมืองอยูบ่ริเวณหนำ้โบสถ์ แลว้เดิน
ลดัเลำะไปตำมล ำน ้ ำเทปลำท่ำมกลำงหุบเขำคลำ้ย



    

 

สวติเซอร์แลนดเ์ป็นอยำ่งมำก และมีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกมำกมำยตำมอธัยำศยั 
เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนคณะเดินทำงสู่ กรุงปร๊ำก พร้อมชมควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสี

เหลืองอร่ำม และหมู่บำ้นชนบทอนัเงียบสงบ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำงจนกระทัง่เขำ้สู่ “กรุงปร๊ำก” เมืองหลวงของ
สำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ น ำท่ำนเดินทำงข้ำม “สะพำนชำร์ลส์” สะพำนสัญลกัษณ์ของ
เมืองท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำในช่วงศตวรรษท่ี14ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรม
หินทรำยรูปป้ันของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รูปซ่ึงมี
ควำมงดงำมและไม่ซ ้ ำแบบ สัมผสัเหล่ำศิลปินท่ี
น ำผลงำนมำแสดงอยู่ริมสองขำ้งสะพำนน ำท่ำน
เท่ียวชม “จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” สถำนท่ีนดั
พบของชำวปร๊ำก  บริเวณโดยรอบล้วน  เป็น
อำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมี
ควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ ำ
ฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอก
รีต ถูกเผำทั้งเป็นโดย ผูป้กครองของฝ่ำยคริสตศ์ำสนจกัรโรมนัคำทอลิค และ “หอนำฬิกำดำรำศำสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 
ชัว่โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมำเดินผำ่นหน้ำต่ำงเล็กๆ ดำ้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์
บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชำวยวิท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรปหลงั มีเวลำให้คณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคำ้
ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ,ตุ๊กตำหุ่นกระบอก ,งำนผำ้ปักรวมถึงช้ินงำน
แกะสลกัต่ำงรูปแบบ ฯลฯ 

ค ่ำ                                      *** อสิระอำหำรค ่ำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

พกัที่:    INTERNATIONAL HOTEL                                                         หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5   กรุงปร๊ำก -  ปรำสำทปร๊ำก - เชสกีค้ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง 

               เชสกี ้บูเดอโจวชิ 

เช้ำ            บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
  น ำคณะถ่ำยรูปคู่กับควำมยิ่งใหญ่ของ “ ปรำสำทปร๊ำก ” ซ่ึงถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจำ้ชำยบริโวจเดิมในสมยั

กลำงเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่ำงๆ ใน
จกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนัน้ีไดถู้กใช้เป็นท ำเนียบ
รัฐบำลและเป็นท่ีพ  ำนักของประธำนำธิบดีแห่ง
สำธำรณรัฐเช็ค น ำคณะเดินทำงเข้ำสู่ศูนย์กลำง
ของปรำสำทท่ีแวดล้อมไปด้วยโบรำณสถำน
เก่ำแก่อำยุกวำ่650ปี ชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ “ 
มหำวิหำรเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิกท่ี

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


    

 

สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำวิหำรอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งของชำวเช็กฯ ทุกคน
เน่ืองจำกใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองค์
ต่ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนใน
สมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ 
“เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมือง
ขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใต้ของสำธำรณรัฐ
เช็ก มีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรม และศิลปะของ
เขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่ำ
นี้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกยูเนสโกให้เป็นมรดก
โลก ดว้ยท ำเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ ำลอ้มรอบ ท ำให้กลำยเป็นปรำกำรท่ีส ำคญัในกำรป้องกนัขำ้ศึก ในอดีตเคยเป็  
นศูนยก์ลำงดำ้นกำรปกครอง กำรพิพำกษำคดีและกำรจดัเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บกำรประกำศวำ่เป็นเมืองท่ี
ไดรั้บกำรอนุรักษแ์ละภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมของประเทศ  ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะ
อำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ย่ำงน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน มีควำมส ำคญั
และโดดเด่นในกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้องค์กำรยูเนสโกไ้ด้ข้ึนทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็น
เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลำงเมืองทีส่วยงำม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศำลำวำ่กำรเมืองอนัเก่ำแก่และยงัคงใช้

อยู่จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปท่ีระลึกภำยนอกของ “ปรำสำทคุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปรำสำทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของประเทศรองจ  ำกปรำสำทปร๊ำกมีหอ้งต่ำงๆ ถึง 40 หอ้งลำนปรำสำท 5 แห่งและอุทยำนอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่
บนเนินเขำ ชมทศันียภำพของตวัเมืองจำกลำนหนำ้อุทยำน  ภำพที่ท่ำนเห็นคือบ้ำนเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคำสีส้ม
เรียงรำยกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้ำนตุ๊กตำทีส่วยงำมยิง่นัก  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เชสก้ี บูเดอโจวชิ 

ค ่ำ                                      *** อสิระอำหำรค ่ำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 

พกัที่:  GRAND HOTEL ZVON                                                                       ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 6  เชสกี ้บูเดอโจวชิ – ฮัลสตทัท์ - ชมเมือง - บรำตสิลำวำ – หอคอยบรำตสิลำวำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
  น ำ ท่ ำนออก เดินทำง สู่  " เ มื อง ฮัล ล์ชตัท ท์" 

“Hallstatt” เมืองริมทะเ ลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
ตั้งอยู่ทำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสำบฮลัล์ช
ตทัท์ “Lake Hallstatt” หรือ ฮลัล์ชตทัท์เทอร์ ซี 
“Hallstatter See” ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมั
เมอร์กุท “Salzkammergut” และยงัเป็นหน่ึงใน
เมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับ

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%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
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


    

 

ตน้ๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย “Upper Austria” ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปี เดินเล่นชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชม
สถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมี
ชีวติชีวำ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย ท่ำนออกเดินทำง “กรุงบรำติสลำวำ”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมี

ประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มี
ประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณพรมแดน
ของสโลวำเกียกบัออสเตรียและฮงักำรี ใกล้กับ
พรมแดนสำธำรณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยูห่่ำงจำกกรุง
เวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครส ำคญัทำง
กำรเมือง เศรษฐกิจและทำงวฒันธรรมของแควน้
สโลวำเกีย โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่น 
ปรำสำทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปรำกำรสมยัโบรำณ น ำ
ท่ำนสมำชิกผำ่นชม “หอคอย”บรำติสลำวำอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ อำคำรยำ่นเมืองเก่ำน้ี มี
หลงัคำสีเขียวเป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก และถนนหนทำงปูหินแบบเมืองหลวงเก่ำของยโุรป เก็บภำพควำมสวยงำม
ของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” และแนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน 
(ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) และมีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิ
เช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่:  AUSTRIA TREND HOTEL BRATISLAVA                                       หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 7       บรำตสิลำวำ - Outlet Parndorf – เวยีนนำ - พระรำชวงัเชินบรุนน์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่  “Outlet Parndorf” ใหท้่ำนไดมี้เวลำเลือกซ้ือสินคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยในรำคำพิเศษ 

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

เทีย่ง                                *** อสิระอำหำรเทีย่ง เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
บ่ำย น ำคณะ  “ถ่ำยรูปคู่กับพระรำชวังเชินบรุนน์” 

Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่
ของรำชวงศ์ฮัปสบวร์กท่ี ถูกสร้ำง ข้ึนในปลำย
ศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรีย
เทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนั ด้ำนหลงั



    

 

ของพระรำชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ั  งเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี 
และโมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค ์

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่ :  ANANAS  HOTEL, FOURSIDE CITY HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่ 8       เวยีนนำ – สวนสำธำรณะสตดัปำร์ค – โบสถ์เซนต์สตเีฟน   
                  ช้อปป้ิงย่ำนถนนคำร์ทเนอร์ เดนิทำงกลบั 

    เช้ำ  บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 จำกนั้นน ำท่ำนชม  “กรุงเวียนนำ” ผำ่นชม “ถนนวง

แหวน ” Ring Strasse ผำ่นชม โรงอุปรำกร (โอเปร่ำ
เฮำส์), พระรำชวงัฮอฟบวร์ก, อำคำรรัฐสภำ, ศำลำวำ่
กำร, มหำวทิยำลยัเวียนนำ,โบสถ์ประจ ำเมือง,ศำลสูง 
ฯลฯ  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสำธำรณะสตัด
ปำร์ค” สวนสำธำรณะอันร่มร่ืนใจกลำงเมือง ชม 
“อนุสำวรีย์ โยฮันสเตร้ำส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St. 
Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บำ้นคู่เมืองของ
ประเทศออสเตรียได ้

เทีย่ง                                *** อสิระอำหำรเทีย่ง เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้

ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ 
สินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป เวลำอนัควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติเวยีนนำ เพื่อท ำ Tax Refund 

23.20 เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE เทีย่วบินที ่OS025 (บินตรง) 

วนัที่ 9 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ             
14.20 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
*** หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ทำงกำร

เมืองในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มี
อ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


    

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดนิทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิม่ 

 

19-27 กรกฏำคม 2562  49,900 49,900 49,900 16,900 
ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

 



    

 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – เวยีนนำ - มิวนิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให ้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ 
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 หวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร เดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  *** ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม ์***  หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดไ้ปหรือ
กลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม  

 
 
 
 
 



    

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมท่ี
พกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำน
กำรพจิำรณำหรือไม่กต็ำม ค่ำบริกำร 3,000.- (กรณทีำงสถำนทูตเยอรมันมอบหมำยให้ย่ืนผ่ำน VFS ทำงบริษัทฯ คิดค่ำบริกำร 
4,000.-) 

 ค่ำทปิพนักงำนขบัรถในยุโรปท่ำนละ 14 ยูโร 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำ
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน 
ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงทีท่่ำนเดนิทำงควิวซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวซ่ีำเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรย่ืนวซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่ำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจง
ใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

  



    

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนั
ท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำร
พร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ
ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


