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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัที่ 02-10 ก.พ. // 04-12 ก.พ. 2563 

( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำน) 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที่1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (เคำน์เตอร์ D) พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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วนัที่2     มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวงิเกอร์  
00.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิวนิค...โดยสำยกำรบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG924 
07.05น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้บาวา
เรีย ปัจจุบนัมีประชากรราว 5 แสน
คน เป็นเมืองเก่าท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1050 ยุคจกัรวรรดิโรมนัเรือง
อ านาจ และเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของชาวโรมัน  มี ร่องรอยของ
อาคาร ทางเดิน แบบชาวโรมัน 
เวลาต่อมาก็ เป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางการคา้ การอุตสาหกรรม ของ
ประเทศเยอรมนี เคยมีกษัตริย์
ปกครอง มีปราสาทแสนสวยบนเนินเขา เม่ือถึงยุคฮิตเลอร์ ผูน้  านาซีแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 ท่านผูน้ าก็ใช้
เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเป็นหน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซีเปล่ียน
เมืองแห่งเทพนิย ายให้กลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วงทศวรรษท่ี 1930 และไม่นานจากนั้นก็ถึงกาลล่ม
สลายแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 เมืองน้ีถูกบอมบอ์ยา่งพินาศยอ่ยยบั ก็ในเม่ือเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร เหล่า
พนัธมิตรก็มุ่งโจมตีจนแทบจะสูญหายไปจากแผน่ท่ีประเทศ ปัจจุบนั ไดซ่้อมแซมข้ึนมาใหม่อยา่งสวยงาม 
น าท่านชมจตุรัสกลางเมือง มีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามอยา่งจุใจ  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคย

รุ่งเรืองและร ่ ารวยมากท่ีสุดแห่ง
ห น่ึ ง ข อ ง ยุ โ ร ป  ร ว ม ทั้ ง
ศิลปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรม
ท่ี ส ว ย ง า ม ท ร ง คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่า 
“นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้ำเอล
เบ้” เดรสเดนมีประวติัอนัยาวนาน
ตั้งแต่สมยักลางศตวรรษท่ี 11 เม่ือ
มีการตั้ ง ศูนย์มิชชันนารี ข้ึนจน
เจริญสืบเน่ืองมาเป็นศูนยก์ลางของศิลปะ และ ความรู้ของแควน้แซกโซนี จนมาถึงวนัท่ี 14 ก.พ.1945  เมือง
เดรสเดนถูกท าลายอยา่งหนกัจากเคร่ืองบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตร และ ในเวลาต่อมาผูค้นในเมืองก็
ร่วมมือร่วมใจกนัค่อยๆ บูรณปฏิสังขรณ์บา้นเรือนข้ึนมาให้สวยงามเหมือนเม่ือคร้ังในอดีต น าคณะผา่นชม
ความสวยงามของสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอนัโดดเด่นของ “เดอะเซมเพอร์โอเป



  

ร่ำเฮ้ำท์” โรงอุปรากรประจ าเมือง สร้างเสร็จในปี1878โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตาเลียนบาร็อคอาคารหลงัน้ี
มีความโดดเด่นอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งดา้นสถาปัตยกรรม และดนตรี เพราะตวัอาคารออกแบบไดส้วยงามสม
ส่วน เป็นท่ีจดัแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสส าคญัๆ น าท่านผา่นชมสวนแสนสวย “เดอะสวิงเกอร์” 
(Zwinger) สวนประจ าวงัท่ีสวยงาม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :      AZIMUT HOTEL DRESDEN  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3        เดรสเดน – เบอร์ลนิ – ก ำแพงเบอร์ลนิ – ประตูชัยบรำเดนเบิร์ก –   พอสดมั 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงเบอร์ลิน” (Berlin) มหานครอนัยิ่งใหญ่ท่ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม

และดูยิง่ใหญ่ดงัเดิม หลงัจากการรวมตวัของเยอรมนัตะวนัตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมนัตะวนัออกในฝ่าย
คอมมิวนิสต์ท่ีแบ่งแยกกันมานานร่วม 50 ปี 
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เท่ียวชมความ
สวยงามของ 2 ฝ่ังนครเบอร์ลิน ทั้งตะวนัตก
และตะวนัออก เก็บภาพก า  แพงเบอร์ลินอดีต
แห่งการแบ่งแยกท่ีปัจจุบันเหลือเพียงไม่ก่ี
กิโลเมตร เพื่อเก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ให้กบัคนรุ่น
หลงั น าคณะชม  “เช็คพ้อยส์ ชำร์ลี” จุดตรวจ
คนเขา้ - ออก ระหว่าง 2 ฝ่ังเบอร์ลิน ซ่ึงท่าน
จะไดเ้ห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของผูค้นจากฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ังตะวนัตก และเป็นจุดท่ีใช้
แลกตวัเชลยในช่วงแบ่งแยกดินแดน ปัจจุบนัจดัเป็นจุดแสดงเร่ืองราวของก าแพงเบอร์ลิน ตั้งแต่แรกเร่ิม
จนถึงวนัท่ีผูค้นช่วยกนัทลายก าแพง 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านผ่านชมพระราชวงั “ชำล็อตเทนเบิร์ก” อนัสวยงาม เดิมเป็นท่ีประทบัฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินี

โซเฟียชาล็อต  ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิลเฮม เกต 
คนิสเคิร์ช”  หรือ “ เมโมเรียลเชิร์ช ” Wilhelm 
Memorial Church ท่ียงัคงร่องรอยความเสียหาย
จากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัไดมี้การสร้าง
โบสถ์กระจกสีน ้ าเงินครามอยูเ่คียงขา้ง แวะให้
ท่านบนัทึกภาพ จากนั้นผ่านชม “ประตูบรัน
เดนเบิร์ก” อดีตประตูเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นประตูชยั
ท่ีสร้างแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลาสสิก (Neoclassical) และปัจจุบนัถือว่าเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัอย่างดีในกรุงเบอร์ลิน ประตู บรันเดนเบิร์กตั้งอยู่ฝ่ังตะวนัของใจกลางกรุงเบอร์ลินบริเวณชุมทาง
ระหวา่งถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter den Linden) กบัถนนอีบทัสทราสเซ่ (Ebertstraße) และอยู่

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


  

ทางทิศตะวันตกของจัตุ รัสพาริเซอร์ 
(Pariser Platz) ห่างประตูออกไปทาง
เหนือหน่ึงบล็อก เป็นท่ีตั้ งของอาคาร
รัฐสภาไรชส์ทาค  ได้เวลำสมควรน ำ
ท่ำนออกเดินทำงสู่“เมืองพอสดัม” เป็น
เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์กทางดา้น
ตะวนัออกของประเทศเยอรมนี ตั้ งอยู่
บนแม่น ้ าฮาเฟิล (Havel) 26 ก.ม. ทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องเบอร์ลิน และเป็นส่วนหน่ึงของเขตนครเบอร์ลิน มีประชากรประมาณ 154,606 คน น า
ท่านชมเมือง พอทสดัม Potsdam ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั จากการเป็นท่ีประทบัของกษตัริยป์รัสเซียหลายพระองค ์
ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ตวัเมืองประกอบดว้ยทะเลสาบเช่ือมต่อกนัเป็นจ านวนมากและมีภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะสวนและพระราชวงัซ็องซูซี (Sanssouci Palace ไกลกงัวล) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมรดก
โลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

พกัที่ :     MERCURE HOTEL POTSDAM CITY   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4       พอสดมั – คำร์โลว ีวำรี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊ำก – ชมเขตเมืองเก่ำ – ช้อปป้ิง 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “คำร์โลววีำร่ี”เมืองตากอากาศท่ีน่ารัก มีบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้าง

ข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมความ
สวยงามของเมือง และความสวยงาม
ของ “แม่น ้ าเทปลา” ท่ีไหลผ่านใจ
กลางเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มความงดงาม
ให้แก่ตัวเมืองแห่งน้ีมากยิ่งข้ึน ชม
โ บ ส ถ์ ป ร ะ จ า เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ  ท่ี มี
สัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้า
โบสถ์ แลว้เดินลดัเลาะไปตามล าน ้ า
เทปลาท่ามกลางหุบเขาคล้ายสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึก
มากมายตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
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บ่าย น ำท่ำนคณะเดินทำงสู่ กรุงปร๊ำก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเร
บซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บา้นชนบทอนัเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทัง่เขา้สู่ “กรุงปร๊ำก” 
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา น ำท่ำนเดินทำงข้ำม “สะพำนชำร์ลส์” 
สะพานสัญลักษณ์ของเมืองท่ี
สร้างข้ามแม่น ้ าวลัตาวาในช่วง
ศตวรรษท่ี14ด้วยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหินทรายรูปป้ัน
ของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูปซ่ึงมี
คว ามงดงามและไม่ซ ้ า แบบ 
สัมผสัเหล่าศิลปินท่ีน าผลงานมา
แสดงอยู่ริมสองข้างสะพานน า
ท่านเท่ียวชม “จัตุรัสเมืองเก่ำส
ตำเรเมสโต” สถานท่ีนดัพบของชาวปร๊าก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกวา่ 600 - 
700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดย ผูป้กครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิค และ “หอนำฬิกำดำรำ
ศำสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน 
หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปหลงั มีเวลา
ใหค้ณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ,ตุ๊กตา
หุ่นกระบอก ,งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกัต่างรูปแบบ ฯลฯ 

ค ่ำ อสิระอำหำรมื้อค ่ำ เพ่ือให้ทุกท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศัย   

พกัที่ :  INTERNATIONAL HOTEL                              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5         กรุงปร๊ำก – ปรำสำทปร๊ำก – เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ชมเมือง 
                  เชสกี ้บูเดอโจวชิ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับควำมยิ่งใหญ่ของ “ ปรำสำทปร๊ำก ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิม

ในสมยักลางเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริย์
สมยัต่างๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนัน้ี
ได้ถูกใช้เป็นท าเนียบรัฐบาลและเป็นท่ี
พ  านักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
เช็ค น าคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของ
ปราสาทท่ีแวดล้อมไปด้วยโบราณสถาน
เก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่า
ของ “ มหำวิหำรเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่



  

สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคน
เน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระ
เจา้ชาร์ลส์ท่ี 4  น าท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
เชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมือง
ขนาด เล็ ก ใน ภู มิภ าค โบ ฮี เ มี ย ใ ต้ข อ ง
สาธารณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม 
และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ
มลอฟ ซ่ึง เขตเ มืองเ ก่ำ นี้ ไ ด้ รับกำรขึ้น
ทะเบียนจำกยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ดว้ย
ท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบ ท าให้
กลายเป็นปราการท่ีส าคัญในการป้องกัน
ขา้ศึก ในอดีตเคยเป็  นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง การพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 
ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ 
ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่ง
น่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992  

เทีย่ง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลำงเมืองที่สวยงำม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองอนัเก่าแก่

และยงัคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกภายนอก
ของ “ปรำสำทคุมลอฟ” ซ่ึง เป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของ
ประเทศรองจ  ากปราสาทปร๊ากมี
หอ้งต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 
แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้ ง
ต ร ะ ห ง่ า น อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข า  ช ม
ทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหน้า
อุทยาน ภำพที่ท่ำนเห็นคือบ้ำนเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคำสีส้มเรียงรำยกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้ำน
ตุ๊กตำทีส่วยงำมยิง่นัก  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เชสก้ี บูเดอโจวชิ 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย   

พกัที่ :  Clarion Congress Hotel / Spa Hotel Vista   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
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://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

วนัที่6       เชสกี ้บูเดอโจวชิ – ฮัลสตทัท์ – ชมเมือง – บรำตสิลำวำ – หอคอยบรำตสิลำวำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” เมืองริมทะเ ลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์ชตทัท ์
“Lake Hallstatt” หรือ ฮลัล์ชตทัท์เทอร์ ซี 
“Hallstatter See” ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมัเมอร์กุท “Salzkammergut” และยงั
เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม
มากเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศออสเตรีย 
โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ในรัฐอัปเปอร์
ออสเตรีย “Upper Austria” ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี เดินเล่นชมเมือง ฮาลส
ตดัซ์ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีต
ประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวา 

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

เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวา
ตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและ
ฮงัการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิโลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแคว้น
สโลวาเกีย โบสถ์และสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ 
เช่น ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยั
โบราณ น าท่านสมาชิกผ่านชม “หอคอย”บรำติสลำวำอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ 
อาคารยา่นเมืองเก่าน้ี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่า
ของยุโรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ใน
บริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
พกัที ่:  APOLLO HOTEL BRATISLAVA   หรือระดับใกล้เคยีง 

 

 

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


  

วนัที่7        บรำตสิลำวำ – Outlet Parndorf – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชิร์นบรุนน์ 
 ช้อปป้ิงย่ำนถนนคำร์ทเนอร์  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่  “Outlet Parndorf” 

ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม
มากมายในราคาพิเศษ 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 
บ่าย น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั “พระรำชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศ์

ฮปัสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดย
พระประสงค์ของ  “พระนำงมำ เ รีย เทเรซ่ำ ” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระทยัว่า จะ
สร้ำงพระรำชวังแห่งนี้ให้มีควำมงดงำมไม่แพ้
พระรำชวังแวร์ซำยส์ในกรุงปำรีส”  ด้านหลงัของ
พระราชวงัในอดีตเคยใช้เป็นท่ีล่าสัตวปั์จจุบนัได้
ตกแต่งเป็นสวน และ น ้ าพุอย่างสวยงาม อนัเป็น
ท่ีมาของช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระ
ราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลง
ดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค ์สัมผสัความงามอนัวิจิตร
ตระการตาภายในหอ้งต่างๆ กวา่ 20 หอ้ง จากนั้นน าท่านชม  “กรุงเวยีนนำ” ผา่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring 
Strasse ผ่ำนชม โรงอุปรำกร (โอเปร่ำเฮำส์), พระรำชวังฮอฟบวร์ก, อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว่ำกำร, 

มหำวิทยำลัยเวียนนำ,โบสถ์ประจ ำเมือง, ศำลสูง ฯลฯ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนสำธำรณะสตัด
ปำร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสำวรีย์ โยฮันสเตร้ำส์ จูเนียร์” Johann Strauss 

ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิ

เช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม  “โบสถ์
เซนต์สตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
13 ถือเป็นโบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  

ค ่ำ              อสิระอำหำรมื้อค ่ำ เพ่ือให้ทุกท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศัย 



  

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

เช็คอนิ  
14.35 เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG937 
วนัที่9       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ   
05.35 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 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดนิทำง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่ำนเดยีว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิม่ 

 

02-10 ก.พ. 2563 39,900 39,900 39,900 15,900 

04-12 ก.พ. 2563 39,900 39,900 39,900 15,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เติมจำกเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวยีนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ี
มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

  ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้
ไปและกลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 



  

 ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

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

 ค่ำทปิพนักงำนขับรถในยุโรปท่ำนละ 14 ยูโร 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทัฯ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองท่ีน่ังครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงท่ีท่ำนเดนิทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่
วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆท่ีใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทาง
ท่าน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดงัต่อไปนี้  
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา 

ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพกัในกำรเข้ำพกั ถ้ำคณะออกเดนิทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องพักทุก
คืน ของกำรเดนิทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัทีเ่ข้ำพกั ทำงโรงแรมจะต้องยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษัทฯจะแจ้งให้
ท่ำนทรำบ และมเีอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กบักำรต่อรองระหว่ำงบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่ำงประเทศหรือ
โรงแรมทีพ่กัต่ำงประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำเป็นส ำคญั) 

 
 
 



  

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำร
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตค่ีำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่  35 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงทีเ่หลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 



  

 


