
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 16865 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มวินิค – จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก 
คาร์โลววีาร่ี – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก – มหาวหิารเซนต์วติัส 

เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ฮัลล์สตัทท์ – เวยีนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ 
พระราชวงั เบลวเีดียร์ - Outlet Parndorf – บราติสลาวา - เอสเตอร์กอม – เซนเทน็เดร – บูดาเปสต์ 

คาสเซ่ิลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น 
ล่องเรือชมววิทวิทศัน์สองฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ – ฮีโร่สแควร์ - มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปป้ิง  

ก าหนดการเดินทาง 
//17-26 ม.ค.//24 ม.ค.-02 ก.พ.//31 ม.ค.-09 ก.พ.//07-16 ก.พ.// 

14-23 ก.พ.//21 ก.พ.-01 มี.ค.//28 ก.พ.-08 มี.ค.//06-15 มี.ค.//13-22 มี.ค.//20-29 มี.ค.//27 มี.ค.-05 เม.ย. 63 

(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การ

บินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวก 

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

23.00 น. ออกเดินทางสู่งอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบินที ่TK069 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วนัที่2       อสิตนับูล – แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ - ฟุสเซ่น   
05.20 น. เดินทางถึงประเทศตุรก ีให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
07.55 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเทีย่วบินที ่TK1587 
10.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก”Rothenburg เมืองโรเธนเบิร์กหรื
อช่ือเต็มว่า โรเทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ 
(Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองปราการ 
ที่ตั้งอยู่ บนแม่น ้ าเทาเบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึ้น
ในสมยัยคุกลาง ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่ง
ดีจนถึงปัจจุบนั เมืองแห่งน้ียงัตั้งอยู่บนถนนสาย
โรแมนติกซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวยอดนิยมมาก
ที่สุด ในตอนใตข้องรัฐบาวาเรีย ในอดีตโรเทิน
เบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงในยุคหน่ึง เมืองน้ีเคยเป็นหน่ึงในเมือง
ใหญ่ท่ีสุดของ จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ อีกดว้ย น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั อิสระทุกท่าน เดินเล่นชม
เมืองหรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจกัรบาวาเรียท่ียิ่งใหญ่ โดยเฉพาะ

ในช่วงศตวรรษท่ี 16-18 ก่อนขบัรถพาชม
สถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวง  เรส
ซิ เด้นท์  ฯลฯ น าท่ านเ ดินทางสู่บริ เวณ 
“จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์” ย่านเมืองเก่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญ
ของมิวนิคเซ่นศาลาว่าการเก่าในรูปแบบ
ศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์แม่พระท่ีมี
รูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระกับการ
เท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :       Euro Park Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
 
 
 
 

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


 

 

วนัที่3       ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นูเรมเบิร์ก       
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน 
ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา เมืองชนบท
เล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นถนนสายโร
แมนติก น าท่านน่ังรถมินิบัส
ขึน้สู่ทีต่ั้งของ “ปราสาทนอย
ชวานสไตน์” (กรณอีากาศไม่
เ อื้ อ อ า น ว ย  เ พ่ื อ ค ว า ม
ปลอดภัยขอผู้เดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
น าท่านเดินเท้าขึ้นแทน) ซ่ึง
เ ป็ น ป ร า ส า ท ตั้ ง อ ยู่ ใ น
เทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยั
พระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  
ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้ าพอลลทั เป็น
ปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้
ปราสาทหลงัน้ี เพิ่งไดรั้บขนานนามวา่ “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จ
สวรรคตแลว้ในปี 1886  น าท่านเข้าชมภายในปราสาท ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้อง
ฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้  าลองแบบ
ปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ (*กรณีคิวการเข้า
ชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานช
ไตน์(ภายนอก)และน าท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน)  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! ขาหมูเยอรมันรสเลศิ 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนูเร
มเบิร์ก” เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองของแควน้บาวาเรีย ปัจจุบนั
มีประชากรราว 5 แสนคน เป็น
เมืองเก่าท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1050 ยุคจักรวรรดิโรมันเรือง
อ านาจ และเป็นเมืองศูนยก์ลาง
ของชาวโรมัน มีร่องรอยของ
อาคาร ทางเดิน แบบชาวโรมนั 



 

 

เวลาต่อมาก็เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้ การอุตสาหกรรม ของประเทศเยอรมนี เคยมีกษตัริยป์กครอง มี
ปราสาทแสนสวยบนเนินเขา เม่ือถึงยุคฮิตเลอร์ ผูน้  านาซีแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 ท่านผูน้ าก็ใช้เมืองน้ีเป็น
ศูนยก์ลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเป็นหน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซีเปล่ียนเมืองแห่ง
เทพนิย ายให้กลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วงทศวรรษท่ี 1930 และไม่นานจากนั้นก็ถึงกาลล่มสลายแห่ง
อาณาจกัรไรช์ท่ี 3 เมืองน้ีถูกบอมบอ์ยา่งพินาศยอ่ยยบั ก็ในเม่ือเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร เหล่าพนัธมิตรก็
มุ่งโจมตีจนแทบจะสูญหายไปจากแผน่ท่ีประเทศ ปัจจุบนั ไดซ่้อมแซมข้ึนมาใหม่อยา่งสวยงาม  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :      Fuerther Hotel Mercure Nurnberg West หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง             
วนัที่4       นูเรมเบิร์ก – คาร์โลววีาร่ี – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์    
 เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองคาร์โลววีาร่ี”  เมืองตากอากาศท่ีน่ารัก มีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี 

สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ “แม่น ้ าเทปลา” ท่ีไหล
ผ่านใจกลางเมืองซ่ึงช่วยเพิ่ม
ความงดงามให้แก่ตวัเมืองแห่ง
น้ีมากยิ่งข้ึน ชมโบสถ์ประจ า
เมืองเล็กๆ ท่ีมีสัญลักษณ์ของ
เมืองอยูบ่ริเวณหนา้โบสถ์ แลว้
เดินลดัเลาะไปตามล าน ้ าเทปลา
ท่ า ม ก ล า ง หุ บ เ ข า ค ล้ า ย
สวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก 
และมี เวลาให้ท่ าน เ ลือก ซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึกมากมายตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุง

ป ร๊ า ก ”  เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง
สาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสอง
ฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา น าท่าน
เ ข้ า สู่ เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า  น า ช ม 
“สะพานชาร์ลส์” สะพาน
สัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้าง
ข้ า ม แม่ น ้ า ว ัล ต า ว า ใน ช่ ว ง
ศ ต ว ร ร ษ ท่ี 14 ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอด

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


 

 

ราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” 
บริเวณโดยรอบ  ล้วนเป็นอาคาร 
และวิหารเก่าแก่อายุกวา่ 600 - 700 
ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม 
“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูป
ศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น ชม “หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 
ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต ์
(12 Apostles) ออกมาเดินผ่าน
หน้า ต่าง เล็กๆ  ด้านบนจากนั้ น
อิสระกบัการเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ 
ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู !!! พเิศษเป็ดโบฮีเมีย   

พกัที่ :      DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5       ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวหิารเซนต์วติสั - เชสกี ้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก” ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล์  

โกธิค สร้างข้ึนโดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลางเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โ บ ฮี เ มี ย ต ล อ ด ม า นั บ เ ป็ น
ศูนย์กลางอ านาจทางการเมือง
ของกรุงปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี
12  ปั จ จุ บั น น้ี ไ ด้ ถู ก ใ ช้ เ ป็ น
ท าเนียบรัฐบาล และเป็นท่ีพ  านกั
ข อ ง ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี แ ห่ ง
สาธารณรัฐเช็ค จากนั้นน าคณะ
ท่านเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของ
ปร าส าท ท่ี แ วดล้อมไปด้ว ย
โบราณสถานเก่าแก่อายุกวา่650ปี 
“เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของมหาวหิารเซนต์วติัส” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิค ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็น
มหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่าท่ีสุดอยา่งยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของก 
ษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความ
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เจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ 

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

สาธารณรัฐเชคมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม
และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ
มลอฟ ซ่ึง เขต เ มือง เ ก่ า นี้ ไ ด้ รับการขึ้น
ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วย
ท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าให้
กลายเป็นปราการท่ีส าคัญในการป้องกัน
ข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการ
ปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี 
ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคง
รักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1992  น าท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
สาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :   Hotel Zlaty Andel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6 เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮัลล์สตทัท์ – เวยีนนา – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค 
 ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์” เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้

ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงใน
เมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็น
อนัดับต้นๆของประเทศออสเตรีย โดยเมือง
ฮลัล์ชตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึง
เป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดน
ซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง  3,500 
ปี  เ ดิน เ ล่นชมเมือง ฮัลล์สตัทท์  ชม

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
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สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวติชีวา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ 

โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงก้องโลก จากน้ันน าท่านเดินทางเข้า สู่ 
“ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลาง
เมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  
เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น 
เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ 
สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป พร้อมชม “โบสถ์
เซนต์สตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือ
เป็นโบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! ซ่ีโครงหมูเวยีนนา   

พกัที่ :      MERCURE HOTEL WESTBAHNHOF / KAVALIER HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7       เวยีนนา – พระราชวงั เบลวเีดียร์ - Outlet Parndorf – บราติสลาวา - ปราสาทบราติ

สลาวา   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 จากน้ันน าท่านชม  “กรุงเวียนนา” ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผา่นชม โรงอุปรากร (โอเปร่า

เฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวา่การ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง,ศาลสูง 
ฯลฯ จากน้ันน าถ่ายรูปกับ พระราชวัง เบลวี
เดียร์ Belvedere Palace พระราชวงัแห่งน้ี
ได้ รับการออกแบบ และสร้าง ข้ึนเ ม่ือต้น
ศตวรรษท่ี 18 ตวัพระราชวงัประกอบดว้ยพระ
ต าหนกั 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโค
โค หนัหนา้เขา้หากนัโดยคัน่กลางดว้ยสวนสวย
ท่ีตกแต่งอย่างงดงาม พระราชวงัสร้างข้ึนเพื่อ
เป็นท่ีประทบัของเจา้ชายยูจีนแห่งซาวอย ผูน้ ากองทพัในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของ
จกัรวรรดิออตโต ในปัจจุบนัพระราชวงัเป็นสถานท่ีตั้งของพิพิธภณัฑจ์ดัแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะท่ี
ดีท่ีสุดของกรุงเวียนนา โดยจดัแสดงผลงานช้ินเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบนั เช่น 
ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกและผลงานช้ินส าคัญของ Monet, 
Kokoschka, Renoir และ Schiele 
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เทีย่ง อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf”ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคา

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 น าท่านออกเดินทาง 
“กรุงบราติสลาวา” เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศสโลวคั  รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มี
ประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลา
วาตั้ งอยู่บนสอง ฝ่ังแม่น ้ าดานูบ  ท่ีบ ริ เวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและฮงัการี 
ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ีตั้ งอยู่
ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนคร
ส า คัญท า งก า ร เ มื อ ง  เ ศ รษฐ กิ จและท า ง
วฒันธรรมของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และ
สถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ีเคยใช้เป็น
ป้อมปราการสมยัโบราณ น าท่านเก็บภาพความ
สวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ใน
บริเวณเมืองน้ีดว้ย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :      Holiday Inn Bratislava Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8       บราตสิลาวา – เอสเตอร์กอม – เซนเท็นเดร - บูดาเปสต์ – คาสเซ่ิลฮิลล์ 
 อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตเีฟ่น - ล่องเรือชมววิทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น า ท่ าน เที่ ย ว ชม  “ เ มื อ ง เ อส เตอ ร์ กอม ” 

Esztergom ทีไ่ด้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งดานูบ” 
อีกเมืองหน่ึง เน่ืองจาก ตั้ งอยู่ในลุ่มน ้ าดานูบ 
เป็นเมืองท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและ
ธรรมชาติของสายน้าํ และเต็มไปด้วยเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมอนัน่าสนใจ เป็นท่ีตั้ง
ของศาสนสถานหลายแห่ง เขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่ี
อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่าง
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สวยงาม และ ชม “มหาวิหารเซนต์อดาลเบิร์ต บาสิลิก้า” (St Adalbert Basilica) หรืออีกช่ือคือ “มหาวิหารเอ
สเตอร์กอม” (Esztergom Basilica) ศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮงัการี ตวัอาหารในปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนเพื่อ
ทดแทนวิหารท่ีถูกท าลายโดยกองทพัเติร์กในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 โดยใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 50 ปี จึงแล้ว
เสร็จ จากนั้นเดินข้าม “สะพานมาเรีย
วาเลเรีย” (Mária Valéria Bridge) หรือ 
“สะพานแห่งการรอคอย” ท่ีใช้ในการ
สัญจรไปมาระหว่างเมืองเอสเตอร์กอม
กับเมืองสตูร์โรโวของส โลวัก  ชม
ทศันียภาพของสองประเทศได้จากบน
สะพานน้ี น าท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
เซนเท็นเดร” Szentendre อดีตชุมชน
ท่ีตั้ งของพวกอพยพชาวเซอร์เบีย ท่ี
น าเอาสถาปัตยกรรมโอธอร์ดอกซ์มาผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินแบบบารอค จึงท าให้ เซนเท็นเดร 
เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก ตวัเมืองน่ารักมาก เป็นบา้นหลงัเล็ก ๆ สลบักนัข้ึนไปบนภูเขา เต็มไปดว้ย
ร้านขาย Souvenir  อาทิ เคร่ืองแกว้ คริสตลั งานฝีมือ งานไม ้ผา้ปักลาย ไวน์ทอ้งถ่ินแชมเปญ พริกแห้งปา
ปริกา้ ของช าร่วยทั้งหลาย นบัว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้
เดินเท่ียวชมบรรยากาศของเมืองอนัน่าประทบัใจไปกบัความสวยงามของบา้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผา่นกลาง

เมือง น าท่านเดินทางข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” 
ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้าง
ข้ึน เพื่ อระ ลึ ก ถึ งคว ามกล้ าหาญของ
ชาวประมงผู ้เ สียสละชีวิตเพื่อปกป้อง
บา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุกรานในปี 
ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระ
เจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์
ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ 
จากนั้นน าท่านผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต์ น าท่าน “ล่องเรือชม
แสงไฟในยามราตรีของสองฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” แม่น ้ านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดของยโุรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นี
โอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร “เมนูพเิศษกูลาส ฮังกาเรียน พร้อมฟังดนตรีพืน้เมือง”   

พกัที่ :      Park Inn By Radisson Budapest  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

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


 

 

วนัที่9   บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์ – มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น  
 ช้อปป้ิง - Cinque Outlet Budapest – เดนิทางกลบั     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึน

เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการี
ครบรอบ 1,000 ปี น าท่านชมความยิ่งใหญ่
อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี 
ค.ศ.1905 ใชเ้วลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง 
มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารท่ีมี
ความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต์ อิสระช้อปป้ิง
ตามอธัยาศยั 

 เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ไดเ้วลานดัหมาย เดินทางเขา้สู่สนามบิน 
20.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเทีย่วบินที ่TK1038  

วนัที่10       กรุงเทพฯ 

23.15 น. เดินทางถึงอสิตันบล ู(แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
01.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเทีย่วบินที ่TK068 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
  



 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค.-ม.ีค. 2563 49,900 49,900 49,900 15,900 

27 ม.ีค.-05 เม.ย. 2563 52,900 52,900 52,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงเฟิร์ต // บูดาเปสต ์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม(ค่าวซ่ีาและค่าบริการ 4,000.-) 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโร/ท่าน 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

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

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 
ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 

 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 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  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* 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 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง 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 



 

 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 



 

 

 


