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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัที่ 5-13 / 12-20 / 19-27 / 26 ก.ย – 4 ต.ค.62  // 3-11 / 10-18 / 18-26 /21-29 / 24ต.ค. – 1 พ.ย.62 

วนัที่ 1-9 / 3-11 /18-26 พ.ย. // 1-9  / 3-11 / 4-12 / 5-13 /6-14 ธ.ค. 62// 30 ธ.ค.-07 ม.ค. 63 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำน) 

 
 
 
 
 

วนัที่1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
21.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (เคำน์เตอร์ D) พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

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

 

วนัที่2     มิวนิค – โฮเฮนชวำเกำ– เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนชไตน์ - ฟุสเซ่น 
00.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิวนิค...โดยสำยกำรบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG924 
06.45น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโฮเฮนชวำนเกำ” เมืองท่ีตั้งอยูท่ำงแควน้บำวำเรียตอนใต้
ของเยอรมนี ติดชำยแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงท่ีเตม็ไปดว้ยควำมเขียวขจีของขุนเขำเดินทำงสู่เมือง
ชวำนเกำ เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสำยโรแมนติก  

 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนน่ังรถมินิบัสขึ้นสู่ที่ตั้งของ “ปรำสำทนอยชวำนสไตน์” (กรณีอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย เพ่ือควำม
ปลอดภัยขอผู้เดินทำง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดินเท้ำขึ้นแทน) ซ่ึงเป็นปรำสำทตั้งอยู่ใน
เทือกเขำแอลป์ สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวิกท่ี 2 
แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปรำสำท
ท่ีงดงำมมำกท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  ตัว
ปรำสำทตั้งอยู่บนบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ์ สูง
กวำ่ 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้ ำพอลลทั 
เป็นปรำสำทหลงัใหญ่สีขำว ตั้งอยู่กลำงป่ำเขำ
ล ำเนำไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่ำงไป
ในแต่ละฤดูกำลได้ ปรำสำทหลังน้ี เพิ่งได้รับ
ขนำนนำมวำ่ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียงภำยหลงัจำกท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  

น ำท่ำนเข้ำชมภำยในปรำสำท* ชมห้องต่ำงๆ อำทิ ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในกำร
แสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่รำชำกำร์ตูนอยำ่ง “วอลท์ดิสนีย”์ ยงัไดจ้  ำลองแบบปรำสำทแห่งนีไป
เป็นปรำสำทในเทพนิยำย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์(*กรณีคิวกำรเขำ้ชม ปรำสำทนอย
ชวำนชไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนไปถ่ำยรูปคู่กบัปรำสำทนอยชวำนชไตน์(ภำยนอก)
และน ำท่ำนเขำ้ชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน) ไดเ้วลำอนัควรน ำท่ำนออกเดินทำงกลบั สู่ที่พักเมืองฟุส
เซ่น เมืองเล็กๆท่ีมีควำมสวย สอำดและเงียบสงบ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :      EURO PARK HOTEL                                                     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่3        ฟุสเซ่น – ซำลส์บวร์ก – ฮัลสตทัท์ - พสัเซำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซำลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซคั ระหวำ่งเส้นทำงผำ่น

ชม “ทะเลสำบมอนดเ์ซ” ท่ีใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไป
ทัว่โลก ชม “อุทยำนมิรำเบลล์” อุทยำน
ของปรำสำทท่ีใช้เป็นสถำนท่ีแต่งงำนท่ี
จดัไดว้่ำสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม
สวนแคระ “ซแวร์เกิล กำร์เท่น” และ
ทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” 
เป็นฉำกหลังเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กับ
สวนแห่งน้ีจำ  กนั้นถ่ำยภำพท่ีระลึกหนำ้ 
“บ้ำนพักโมสำร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก 
ท่ีชำวออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซำร์ท” ชม อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่ง

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


  

ซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยคุตน้…ขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีกำรตกแต่งไว้
อยำ่งงดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสำบฮลัล์ชตทัท์ ทะเลสำบในเขต
ภูมิภำคซำลซ์คัมเมอร์กุท และยงัเป็น
หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควำมนิยม
มำก เ ป็นอันดับต้นๆของประ เทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์นั้นอยูใ่น
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย  ดินแดนซ่ึงมี
ว ัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมำนำนถึง  
3,500 ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮำลสตดัซ์ 
ชมสถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณี
ท่ียงัคงมีชีวติชีวำ ไดเ้วลำอนัควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองพสัเซำ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :     IBB SUD HOTEL                                                                หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4       พสัเซำ – เชสกีค้ลุมลอฟ - ปรำสำทคลุมลอฟ – ปร๊ำก - เขตเมืองเก่ำ –  
                   อนุสำวรีย์ยำนฮุส - สะพำนชำร์ลส์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
                   น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใตข้อง

สำธำรณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟซ่ึงเขตเมือง
เ ก่ ำ นี้ ไ ด้ รับกำรขึ้นทะ เบี ยนจำก
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยท ำเล
ท่ีตั้ งของตวัเมืองท่ีมีน ้ ำล้อมรอบท ำ
ให้กลำยเป็นปรำกำรท่ีส ำคญัในกำร
ป้ อ ง กัน ข้ ำ ศึ ก ใ น อ ดี ต เ ค ย เ ป็ น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรปกครองกำร
พิพำกษำคดีและกำรจัด เก็บภำษี 
ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับกำร
ประกำศว่ำ เ ป็นเมืองท่ีได้รับกำร
อนุรักษแ์ละภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะ
อำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ยำ่งน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน มี

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


  

ควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษส์ถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้องคก์ำรยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียน
เมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงปร๊ำก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ

น ำ ท่ ำน เ ข้ ำ สู่ เ ขต เ มื อ ง เ ก่ ำ  น ำ ชม 
“สะพำนชำร์ลส์” สะพำนสัญลักษณ์
ของกรุงปร๊ำก ท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำ
ในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถำปัตยกรรม
แบบ โ ก ธิ ก  ต ล อ ด ร ำ ว ส ะ พ ำ น มี
ประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของ
นกับุญต่ำงๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมือง
เก่ำสตำเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้น
เป็นอำคำร และวหิำรเก่ำแก่อำยุกวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ ำฝ่ำย
ปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีตและถูกเผำทั้งเป็นชม “หอนำฬิกำดำรำศำสตร์” ท่ีทุกๆ 1 
ชัว่โมงจะมีตุก๊ตำสำวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมำเดินผำ่นหนำ้ต่ำงเล็กๆ ดำ้นบนจำกนั้นอิสระกบักำร
เดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ตุ๊กตำหุ่น
กระบอก ฯลฯ 

ค ่ำ อสิระอำหำรมื้อค ่ำ เพ่ือให้ทุกท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศัย 

พกัที่ :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL                              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5         ปร๊ำก – ปรำสำทปร๊ำก – บรำตสิลำวำ – ปรำสำทบรำตสิลำวำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบัควำมยิง่ใหญ่ของ “ ปรำสำทปร๊ำก ” ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล์  

โกธิค สร้ำงข้ึนโดยเจำ้ชำยบริโวจเดิมในสมยักลำงเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่ำงๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมียตลอดมำนับเป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจ
ทำงกำร เ มืองของก รุงป ร๊ ำกมำตั้ ง แ ต่
ศตวรรษ ท่ี12  ปัจ จุบัน น้ี ได้ ถู ก ใช้ เ ป็น
ท ำ เ นียบรัฐบำล และเป็นท่ีพ  ำนักของ
ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้น
น ำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ศูนย์กลำงของ
ปรำสำทท่ีแวดล้อมไปด้วยโบรำณสถำน
เก่ำแก่อำยุกว่ำ650ปี ชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำ
ของ “ มหำวหิำรเซนต์วติัส ” โบสถเ์ก่ำแก่สไตลโ์กธิค ท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำวหิำรอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
และทรงคุณค่ำท่ีสุดอยำ่งยิง่ของชำวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์ำงๆ อีก
ทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้ำงควำมเจริญสูงสุดท่ีท ำให้กรุง



  

ปร๊ำกกลำยเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอำณำจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนำ้ต่ำงท่ี
ประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงำมเป็นรูปภำพของนกับุญองคต่์ำงๆ  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบรำติสลำวำ”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็น

เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวำเกียกบัออสเตรียและ
ฮงักำรี ใกล้กบัพรมแดนสำธำรณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 
กิโลเมตร เป็นนครส ำคัญทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจและทำงวฒันธรรมของแควน้
สโลวำเกีย โบสถแ์ละสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ 
เช่น ปรำสำทท่ีเคยใช้เป็นป้อมปรำกำร
สมยัโบรำณ เก็บภำพควำมสวยงำมของ 
“ปรำสำทบรำติสลำวำ” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ี
ดว้ย ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :  FALKENSTEINER HOTEL                                        หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       บรำตสิลำวำ –  บูดำเปสต์ – คำสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน   
                   มหำวหิำรเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ – ล่องเรือชมแม่น ำ้ดำนูบ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  “กรุงบูดำเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี เมืองท่ีมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่นกลำง
เมือง น ำท่ำนชมควำมยิง่ใหญ่อลงักำรของ “มหำ
วิหำรเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้เวลำกว่ำ 54 ปี
ในกำรก่อสร้ำง มีควำมสูงถึง 96 เมตรถือวำ่เป็น
อำคำรท่ีมีควำมสูงท่ีสุดในบูดำเปสต ์ชม “ฮีโร่ส
แควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำดใหญ่ พร้อม
ชม “อนุสำวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อ
เฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนขึน้สู่ “คำสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบำสเตียน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึงควำมกลำ้หำญของ
ชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบำ้นเมือง
ในช่วงท่ีถูกมองโกลรุ  กรำนในปี ค.ศ.1241-
1242 ชม “อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็นสง่ำอยู่
หน้ำป้อมปรำกำร ผ่ำนชม “สะพำนเชน” หรือ
สะพำนโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต์ น ำ
ท่ำน “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝำกฝ่ังแม่น ้ำ
ดำนูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหลผ่ำนหลำยประเทศ ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้ม “อำคำรรัฐสภำที่สวย
ที่สุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อำคำรน้ีถูกสร้ำงแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอำคำรบำ้นเรือน
สถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมือง 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
พกัที ่:  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL                                   หรือระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่7       บูดำเปสต์ - Outlet Parndorf  – เวยีนนำ - เข้ำชมพระรำชวงัเชินบรุนน์   
                 สวนสตดัปำร์ค - ถนนคำร์ทเนอร์  

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่ำน

ได้มีเวลำเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำยในรำคำ
พิเศษ 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 

เทีย่ง         อสิระอำหำรมื้อเที่ยง เพ่ือให้ทุกท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศัย 
บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม “พระรำชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของรำชวงศฮ์ปั

สบวร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 17 โดย
พระประสงค์ของ  “พระนำงมำเ รีย เทเรซ่ำ” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระทยัว่ำ จะ
สร้ำงพระรำชวังแห่งนี้ให้มีควำมงดงำมไม่แพ้
พระรำชวังแวร์ซำยส์ในกรุงปำรีส”  ดำ้นหลงัของ
พระรำชวงัในอดีตเคยใช้เป็นท่ีล่ำสัตวปั์จจุบนัได้
ตกแต่งเป็นสวน และ น ้ ำพุอย่ำงสวยงำม อนัเป็น
ท่ีมำของช่ือพระรำชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระ
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รำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ 
พระรำชวงัแห่งน้ี และ โมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี 
จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยู่กบัพระรำช
โอรสของพระองค์ สัมผสัควำมงำมอนัวิจิตรตระกำรตำ
ภำยในห้องต่ำงๆ กว่ำ 20 ห้อง อำทิ ห้องทรงงำน ห้อง
บรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้อง
บอลลูม ใช้จัดงำนเต้นร ำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีกำรใช้งำนอยู่เป็นคร้ังครำว ฯลฯ ท่ำมกลำงอุทยำน
สวนดอกไมน้ำนำพนัธ์ุ จำกนั้นน ำท่ำนชม  “กรุงเวียนนำ” ผำ่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม 
โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์

ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่ม
ร่ืนใจกลำงเมือง ชม “อนุสำวรีย์ โยฮันสเตร้ำส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก 

จำกนั้นน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้
และร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแก้วเจียระไน, 

คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม  “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St. 
Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์
คู่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  

ค ่ำ              อสิระอำหำรมื้อค ่ำ เพ่ือให้ทุกท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศัย 

พกัที่ :  FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL                                           ทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่8        เวยีนำ – เดนิทำงกลบั 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 หลงัอำหำร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เพ่ือให้ท่ำนได้มีเวลำท ำ TAX REFUND  

คืนภำษีก่อนกำรเช็คอนิ  
13.30 เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG937 
วนัที่9       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ   
05.20 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดนิทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดนิทำง โดย บริษัท ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มี
อ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดนิทำง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิม่ 

 

วนัที ่5-13 / 12-20 / 19-27 ก.ย.62 
 26 ก.ย – 4 ต.ค.62    

52,900 52,900 52,900 15,900 

วนัที ่3-11 ต.ค. / 10-18 ต.ค.62  54,900 54,900 54,900 15,900 

วนัที ่18-26 / 21-29 ต.ค.62 54,900 54,900 54,900 15,900 

วนัที ่24 ต.ค.-1 พ.ย.62 53,900 53,900 53,900 15,900 

วนัที ่1-9 / 3-11 /18-26 พ.ย.62 52,900 52,900 52,900 15,900 

วนัที ่1-9  / 3-11 /  
4-12 / 5-13 / 6-14 ธ.ค.62 

56,900 56,900 56,900 15,900 

30 ธ.ค.-07 ม.ค. 2563 69,900 69,900 69,900 16,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำรพร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ี
มีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็น
ผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั 

  ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ **หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้
ไปและกลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 



  

 ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำน
ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพจิำรณำหรือไม่กต็ำม(ค่ำบริกำรย่ืนวซ่ีำ 4,000.-) 

 ค่ำทปิพนักงำนขับรถในยุโรปท่ำนละ 14 ยูโร 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงั
บริษทัฯ และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และ
ออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 

เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,
ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้ง
เดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำม
สะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมี
ควำมประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะ
มีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้ งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำน

กำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพกัในกำรเข้ำพกั ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุก
คืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กบักำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือ
โรงแรมทีพ่กัต่ำงประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำเป็นส ำคญั) 



  

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะ

ส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วน
น้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะ
ส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัด
จ ำกับสำยกำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 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 อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค 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 แทนกำรใช้

ช่ือแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำ

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ื่นวซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 
3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 



  

  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวี
ซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 



  

 


