รหัสโปรแกรม : 17246 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 16-24 มี.ค. // 11-19 พ.ค. // 31 พ.ค.-08 มิ.ย. 63
( กรุณำสำรองทีน่ ั่งล่วงหน้ ำก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สั ปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำของท่ ำน)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

สมำชิ ก ทุ ก ท่ ำ นพร้ อ มกั น ณ ท่ ำ อำกำศยำนสุ ว รรณภู มิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ ำ งประเทศชั้ น 4
เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินไทย (เคำน์ เตอร์ D) พร้ อมเจ้ ำหน้ ำทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภำระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

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

วันที่2

มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์

00.50 น.
07.05น.

ออกเดินทำงสู่ กรุ งมิวนิค...โดยสำยกำรบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG924
เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำ เมือง และด่ ำน
ศุลกำกรเรียบร้ อยแล้ ว นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของแคว้นบาวา
เรี ย ปัจจุบนั มีประชากรราว 5 แสน
คน เป็ นเมืองเก่าที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1050 ยุคจักรวรรดิ โรมันเรื อง
อ านาจ และเป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลาง
ของชาวโรมั น มี ร่ องรอยของ
อาคาร ทางเดิ น แบบชาวโรมัน
เวลาต่ อ มาก็ เ ป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลาง
ทางการค้า การอุตสาหกรรม ของ
ประเทศเยอรมนี เคยมี ก ษัต ริ ย์
ปกครอง มีปราสาทแสนสวยบนเนิ นเขา เมื่อถึงยุคฮิตเลอร์ ผูน้ านาซี แห่ งอาณาจักรไรช์ที่ 3 ท่านผูน้ าก็ใช้

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเป็ นหน่วยระดมพลทหารเรื อนแสน นาซี เปลี่ยน
เมืองแห่ งเทพนิ ย ายให้กลายเป็ นเมืองแห่ งสงครามในช่วงทศวรรษที่ 1930 และไม่นานจากนั้นก็ถึงกาลล่ม
สลายแห่งอาณาจักรไรช์ที่ 3 เมืองนี้ ถูกบอมบ์อย่างพินาศย่อยยับ ก็ในเมื่อเป็ นศูนย์กลางทางการทหาร เหล่า
พันธมิตรก็มุ่งโจมตีจนแทบจะสู ญหายไปจากแผ่นที่ประเทศ ปั จจุบนั ได้ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่อย่างสวยงาม
นาท่านชมจตุรัสกลางเมือง มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพความงามอย่างจุใจ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ “เมื องเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแห่ งแคว้นแซกโซนี่ ซึ่ งเป็ นเมื องที่ เคย
รุ่ ง เรื อ งและร่ ารวยมากที่ สุ ด แห่ ง
ห นึ่ ง ข อ ง ยุ โ ร ป ร ว ม ทั้ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรม
ที่ ส ว ย ง า ม ท ร ง คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัติ ศ าสตร์ จ นได้รั บ ฉายาว่ า
“นครฟลอเร้ นซ์ แห่ งลุ่มแม่ น้ำเอล
เบ้ ” เดรสเดนมีประวัติอนั ยาวนาน
ตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 เมื่อ
มี ก ารตั้ ง ศู น ย์ มิ ช ชั น นารี ขึ้ นจน
เจริ ญสื บเนื่องมาเป็ นศูนย์กลางของศิลปะ และ ความรู ้ของแคว้นแซกโซนี จนมาถึงวันที่ 14 ก.พ.1945 เมือง
เดรสเดนถูกทาลายอย่างหนักจากเครื่ องบินทิ้งระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตร และ ในเวลาต่อมาผูค้ นในเมืองก็
ร่ วมมือร่ วมใจกันค่อยๆ บูรณปฏิสังขรณ์บา้ นเรื อนขึ้นมาให้สวยงามเหมือนเมื่อครั้งในอดีต นาคณะผ่านชม
ความสวยงามของสถานที่สาคัญต่าง ๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดดเด่นของ “เดอะเซมเพอร์ โอเป
ร่ ำเฮ้ ำท์ ” โรงอุปรากรประจาเมือง สร้างเสร็ จในปี 1878โดยเซมเพอร์ ในสไตล์อิตาเลียนบาร็ อคอาคารหลังนี้
มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านสถาปั ตยกรรม และดนตรี เพราะตัวอาคารออกแบบได้สวยงามสม
ส่ วน เป็ นที่จดั แสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสาคัญๆ นาท่านผ่านชมสวนแสนสวย “เดอะสวิงเกอร์ ”
(Zwinger) สวนประจาวังที่สวยงาม
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่ :
วันที่3

AZIMUT HOTEL DRESDEN หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
น า ท่ า นออกเดิ นทาง สู่ “กรุ งเบอร์ ลิ น ”
(Berlin) มหานครอันยิ่ ง ใหญ่ ที่ ไ ด้รับ การ
บู ร ณะซ่ อ มแซมให้ ส วยงามและดู ยิ่ ง ใหญ่
ดั ง เดิ ม หลั ง จากการรวมตัว ของเยอรมัน
ตะวั น ตก ในค่ า ย โล กเส รี และ เยอรมั น
ตะวันออกในฝ่ ายคอมมิ วนิ สต์ที่ แบ่งแยกกัน

เดรสเดน – เบอร์ ลนิ – กำแพงเบอร์ ลนิ – ประตูชัยบรำเดนเบิร์ก – พอสดัม

ค่ำ

มานานร่ วม 50 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เที่ยวชมความสวยงามของ 2 ฝั่งนครเบอร์ ลิน ทั้งตะวันตก
และตะวันออก เก็บภาพกา แพงเบอร์ ลินอดีตแห่ งการแบ่งแยกที่ปัจจุบนั เหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บ
ไว้เป็ นอนุ สรณ์ ให้กบั คนรุ่ นหลัง นาคณะชม “เช็ คพ้ อยส์ ชำร์ ลี” จุดตรวจคนเข้า - ออก ระหว่าง 2 ฝั่ ง
เบอร์ ลิน ซึ่ งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนี ของผูค้ นจากฝั่ งตะวันออกสู่ ฝั่งตะวันตก
และเป็ นจุดที่ใช้แลกตัวเชลยในช่วงแบ่งแยกดินแดน ปั จจุบนั จัดเป็ นจุดแสดงเรื่ องราวของกาแพงเบอร์ ลิน
ตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึงวันที่ผคู ้ นช่วยกันทลายกาแพง
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านผ่านชมพระราชวัง “ชำล็อตเทนเบิร์ก” อันสวยงาม เดิมเป็ นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชิ นี
โซเฟี ยชาล็อต ชม “โบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮม เกต
คนิสเคิร์ช” หรื อ “ เมโมเรียลเชิ ร์ช ” Wilhelm
Memorial Church ที่ยงั คงร่ องรอยความเสี ยหาย
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปั จจุบนั ได้มีการสร้าง
โบสถ์กระจกสี น้ าเงิ นครามอยูเ่ คียงข้าง แวะให้
ท่ า นบันทึ ก ภาพ จากนั้นผ่า นชม “ประตู บ รั น
เดนเบิร์ก” อดี ตประตู เมื องที่ ถู กสร้ า งขึ้ นใหม่
ในช่ วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เป็ นประตูชยั
ที่สร้างแบบสถาปั ตยกรรมฟื้ นฟูคลาสสิ ก (Neoclassical) และปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสถานที่สาคัญที่เป็ นที่รู้จกั
กันอย่า งดี ในกรุ ง เบอร์ ลิ น ประตู บรั นเดนเบิร์ก ตั้งอยู่ฝั่ งตะวันของใจกลางกรุ ง เบอร์ ลิน บริ เวณชุ มทาง
ระหว่างถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน
(Unter den Linden) กับถนนอีบทั สท
ราสเซ่ (Ebertstraße) และอยู่ท างทิ ศ
ตะวัน ตกของจัตุ รั ส พาริ เ ซอร์ (Pariser
Platz) ห่ างประตูออกไปทางเหนื อหนึ่ ง
บล็อก เป็ นที่ต้ งั ของอาคารรัฐสภาไรชส์
ทาค ได้ เวลำสมควรนำท่ ำนออกเดินทำง
สู่ “เมื อ งพอสดั ม ” เป็ นเมื อ งหลวงของ
รัฐบรันเดนบูร์กทางด้านตะวันออกของ
ประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าฮาเฟิ ล (Havel) 26 ก.ม. ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของเบอร์ ลิน และเป็ นส่ วน
หนึ่งของเขตนครเบอร์ ลิน มีประชากรประมาณ 154,606 คน นาท่านชมเมือง พอทสดัม Potsdam ซึ่ งเป็ นที่
รู ้ จกั จากการเป็ นที่ ประทับ ของกษัตริ ยป์ รั สเซี ย หลายพระองค์ ตั้ง แต่ ค.ศ. 1918 ตัวเมื องประกอบด้วย
ทะเลสาบเชื่ อมต่อกันเป็ นจานวนมากและมี ภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะสวนและ
พระราชวังซ็องซูซี (Sanssouci Palace ไกลกังวล) ซึ่ งเป็ นพื้นที่มรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่ :

MERCURE HOTEL POTSDAM CITY หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ ำย

วันที่4

พอสดัม – คำร์ โลวี วำรี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊ ำก – ชมเขตเมืองเก่ำ – ช้ อปปิ้ ง

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ เมือง “คำร์ โลวีวำรี่”เมืองตากอากาศที่น่ารัก มีบ่อน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันดี สร้าง
ขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลที่ 4 ชมความ
สวยงามของเมือง และความสวยงาม
ของ “แม่น้ า เทปลา” ที่ ไหลผ่า นใจ
กลางเมื อ งซึ่ งช่ ว ยเพิ่ ม ความงดงาม
ให้ แ ก่ ต ัว เมื อ งแห่ ง นี้ มากยิ่ ง ขึ้ น ชม
โ บ ส ถ์ ป ร ะ จ า เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ ที่ มี
สั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งอยู่ บ ริ เ วณหน้า
โบสถ์ แล้วเดิ นลัดเลาะไปตามลาน้ า
เทปลาท่ ามกลางหุ บเขาคล้ายสวิตเซอร์ แลนด์เป็ นอย่างมาก และมี เวลาให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ระลึ ก
มากมายตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนคณะเดินทำงสู่ กรุ งปร๊ ำก พร้ อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเร
บซี ดสี เหลืองอร่ าม และหมู่บา้ นชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทัง่ เข้าสู่ “กรุ งปร๊ ำก”
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่งแม่น้ าวัลตาวา นำท่ ำนเดินทำงข้ ำม “สะพำนชำร์ ลส์ ”
สะพานสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งที่
สร้ า งข้า มแม่ น้ า วัล ตาวาในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 14ด้วยสถาปั ตยกรรม
แบบโกธิ ก ตลอดราวสะพานมี
ประติ ม ากรรมหิ น ทรายรู ปปั้ น
ของนักบุญต่างๆ ถึ ง 30 รู ปซึ่ งมี
ความงดงามแล ะไม่ ซ้ าแบบ
สัมผัสเหล่ าศิลปิ นที่นาผลงานมา
แสดงอยู่ ริ ม สองข้า งสะพานน า
ท่ า นเที่ ย วชม “จั ตุ รั ส เมื อ งเก่ ำ ส
ตำเรเมสโต” สถานที่นดั พบของชาวปร๊ าก บริ เวณโดยรอบล้วน เป็ นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสำวรี ย์ยำนฮุส” ผูน้ าฝ่ ายปฏิรูปศาสนาซึ่ งถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวก
นอกรี ต ถู กเผาทั้งเป็ นโดย ผูป้ กครองของฝ่ ายคริ สต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิ ค และ “หอนำฬิ กำดำรำ
ศำสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน
หอคอยจนครบ 12 องค์ บริ เวณใกล้เคียงกันนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลา
ให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่างๆ ,ตุ๊กตา
หุ่นกระบอก ,งานผ้าปั กรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรู ปแบบ ฯลฯ

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

อิสระอำหำรมื้อค่ำ เพื่อให้ ทุกท่ ำนได้ เลือกซื้อสิ นค้ ำตำมอัธยำศัย

พักที่ :
วันที่5

INTERNATIONAL HOTEL

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ ำนถ่ ำยรู ปคู่กับควำมยิ่งใหญ่ ของ “ ปรำสำทปร๊ ำก ” ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชายบริ โวจเดิม
ในสมัยกลางเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย ์
สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิ โบฮีเมีย ปั จจุบนั นี้
ได้ถู ก ใช้ เ ป็ นท าเนี ย บรั ฐ บาลและเป็ นที่
พานัก ของประธานาธิ บ ดี แห่ ง สาธารณรั ฐ
เช็ ค น าคณะเดิ น ทางเข้า สู่ ศู น ย์ก ลางของ
ปราสาทที่ แ วดล้อ มไปด้ว ยโบราณสถาน
เก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่า
ของ “ มหำวิหำรเซนต์ วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่
สไตล์โกธิ กที่สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหาวิหารอันศักดิ์ สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคน
เนื่องจากใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระ
เจ้าชาร์ลส์ที่ 4 นาท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
เชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็ นเมือง
ขน าด เล็ กใ นภู มิ ภ า ค โ บฮี เมี ย ใ ต้ ข อ ง
สาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสี ยงจากสถาปั ตยกรรม
และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ
มลอฟ ซึ่ งเขตเมื อ งเก่ ำนี้ ไ ด้ รั บ กำรขึ้ น
ทะเบียนจำกยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ด้วย
ทาเลที่ต้ งั ของตัวเมืองที่มีน้ าล้อมรอบ ทาให้
กลายเป็ นปราการที่ ส าคัญ ในการป้ อ งกัน
ข้าศึก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963
ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ
ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่าง
น่ า ชื่ น ชม จากประวัติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน มี ค วามส าคัญ และโดดเด่ น ในการอนุ รั ก ษ์ส ถาปั ต ยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

เทีย่ ง

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
กรุงปร๊ ำก – ปรำสำทปร๊ ำก – เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ชมเมือง
เชสกี้ บูเดอโจวิช

ค่ำ

นาท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลำงเมืองที่สวยงำม ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
และยัง คงใช้ อ ยู่ จ นกระทั่ง ปั จ จุ บ ัน
ให้ ท่ า นได้ถ่ า ยรู ป ที่ ร ะลึ ก ภายนอก
ของ “ปรำสำทคุ ม ลอฟ” ซึ่ งเป็ น
ปราสาทที่ ใ หญ่ เป็ นอันดับ 2 ของ
ประเทศรองจ ากปราสาทปร๊ ากมี
ห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5
แห่ ง และอุ ท ยานอี ก 1 แห่ ง ที่ ต้ ัง
ต ร ะ ห ง่ า น อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข า ช ม
ทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้า
อุทยาน ภำพที่ท่ำนเห็นคือบ้ ำนเรื อนหลังเล็กหลังน้ อยหลังคำสี ส้มเรี ยงรำยกันเป็ นกระจุกๆ เหมือนบ้ ำน
ตุ๊กตำทีส่ วยงำมยิง่ นัก จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เชสกี้ บูเดอโจวิช
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย

พักที่ :

Clarion Congress Hotel / Spa Hotel Vista หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

เชสกี้ บูเดอโจวิช – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง – บรำติสลำวำ – หอคอยบรำติสลำวำ

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์ ชตัทท์ " “Hallstatt” เมืองริ มทะเ ลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่ ง
ตะวันตกเฉี ย งใต้ข องทะเลสาบฮัล ล์ชตัทท์
“Lake Hallstatt” หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี
“Hallstatter See” ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมั เมอร์ กุท “Salzkammergut” และยัง
เป็ นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยม
มากเป็ นอันดับ ต้นๆของประเทศออสเตรี ย
โดยเมื อ งฮัล ล์ ช ตัท ท์น้ ัน อยู่ ใ นรั ฐ อัป เปอร์
ออสเตรี ย “Upper Austria” ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9
รั ฐ ของประเทศออสเตรี ย ดิ น แดนซึ่ งมี
วัฒนธรรมสื บทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี
เ ดิ น เ ล่ น ช ม เ มื อ ง ฮ า ล ส ตั ด ซ์ ช ม
สถาปั ตยกรรมที่ มี เสน่ ห์เฉพาะตัวด้วยการ
ประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ ยวประสบการณ์
จากจารี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวติ ชีวา
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น ำท่ ำ นออกเดิ น ทำง “กรุ ง บรำติ ส ลำวำ”

บ่ ำย

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค
ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุ งบราติ สลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่ งแม่น้ าดานู บ ที่ บริ เวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรี ยและฮังการี ใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ ต้ งั อยูห่ ่ างจากกรุ ง
เวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็ นนครสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย
โบสถ์และสถานที่สาคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็ นป้ อมปราการสมัยโบราณ นาท่านสมาชิ กผ่านชม
“หอคอย”บรำติสลำวำอันเป็ นสั ญลักษณ์ ของเมือง ผ่ ำนชมย่ ำนเมืองเก่ ำ อาคารย่านเมื องเก่ านี้ มีหลังคาสี
เขียวเป็ นสถาปัตยกกรมบา รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป เก็บภาพความสวยงาม
ของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” และแนวเทือกเขาคาร์ เปเทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ ดว้ ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์ เป
เทียน (ส่ วนหนึ่ งของเทือกเขาคาร์ เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึ กซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์
ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, เครื่ องกระเบื้อง ฯลฯ
บริกำรอำหำรมื้อค่ำ ณ ภัตตำคำร

พักที่ :

APOLLO HOTEL BRATISLAVA หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่7

บรำติสลำวำ – Outlet Parndorf – เวียนนำ – พระรำชวังเชิร์นบรุนน์
ช้ อปปิ้ งย่ ำนถนนคำร์ ทเนอร์

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ ำนออกเดินทำงเข้ ำสู่ “Outlet Parndorf”
ให้ ท่ า นได้ มี เ วลาเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์ เ นม
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
อิสระอำหำรมื้อเที่ยง เพื่อให้ ทุกท่ ำนได้ เลือกซื้อสิ นค้ ำตำมอัธยำศัย
นำท่ำนถ่ ำยรู ปคู่กบั “พระรำชวังเชิ นบรุ นน์ ” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์
ฮัปสบวร์ กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดย
พระประสงค์ ข อง “พระนำงมำเรี ย เทเรซ่ ำ ”
จักรพรรดิ นีแห่ งจักรวรรดิ โรมันที่ต้ งั พระทัยว่า จะ
สร้ ำงพระรำชวั ง แห่ ง นี้ ใ ห้ มี ค วำมงดงำมไม่ แ พ้
พระรำชวังแวร์ ซำยส์ ในกรุ งปำรี ส” ด้านหลังของ
พระราชวัง ในอดี ตเคยใช้เป็ นที่ ล่ าสัตว์ปั จจุ บ นั ได้
ตกแต่งเป็ นสวน และ น้ าพุอย่างสวยงาม อันเป็ น
ที่ มาของชื่ อพระราชวังเชิ นบรุ นน์ใ นอดี ตนั้นพระ

เทีย่ ง
บ่าย

ราชิ นีฝรั่งเศส มารี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่ วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่ งนี้ และ โมสาร์ ทยังเคยมาบรรเลง
ดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยูก่ บั พระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตร
ตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง จากนั้นนาท่านชม “กรุ งเวียนนำ” ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring
Strasse ผ่ ำนชม โรงอุปรำกร (โอเปร่ ำเฮำส์ ) , พระรำชวังฮอฟบวร์ ก , อำคำรรั ฐสภำ, ศำลำว่ ำกำร,
มหำวิทยำลัยเวียนนำ,โบสถ์ ประจำเมือง, ศำลสู ง ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสำธำรณะสตัด

ปำร์ ค” สวนสาธารณะอันร่ มรื่ นใจกลางเมือง ชม “อนุสำวรีย์ โยฮันสเตร้ ำส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss
ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก จากนั้นนาคณะเดิ นทางเข้าสู่ “ถนนคำร์ ทเนอร์ ” ย่านถนนการค้าที่ต้ งั อยู่ใจ
กลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิ ญท่านเลือกซื้ อหาของฝากจากออ สเตรี ย อาทิ
เช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์

เซนต์ สตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิ กตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่
ค่ำ

13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บา้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย
อิสระอำหำรมื้อค่ำ เพื่อให้ ทุกท่ ำนได้ เลือกซื้อสิ นค้ ำตำมอัธยำศัย

พักที่ :
วันที่8

FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมทีพ่ กั
หลังอำหำร นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบิน เพื่อให้ ท่ำนได้ มีเวลำทำ TAX REFUND คื นภำษีก่อนกำร
เช็คอิน
เหิรฟ้ ำกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG937

14.35

วันที่9
05.35
หมำยเหตุ

ทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

เวียนนำ – เดินทำงกลับ

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
เดินทำงถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ ต ำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ ำ , อำกำศ,กำรล่ ำช้ ำอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบิน และ
สถำนกำรณ์ในต่ ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย บริษัท ได้ มอบหมำยให้ หัวหน้ ำทัวร์ ผู้นำทัวร์ มี
อำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ำรตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ช่ วงออกเดินทำง

16-24 มี.ค. 2563
11-19 พ.ค. // 31 พ.ค.-08 มิ.ย. 2563

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี พักท่ ำนเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
จ่ ำยเพิม่
( มีเตียงเสริม )
49,900

49,900

49,900

16,900

46,900

46,900

46,900

16,900

ต้ องกำรเดินทำงโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณำสอบถำมรำคำเพิม่ เติมจำกเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทฯ

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่
มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ น
ผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
ไปและกลับพร้อมคณะทัวร์ ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่ ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่ คืนให้ ท่ำน
ไม่ ว่ำท่ ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ กต็ ำม(ค่ ำบริกำรยื่นวีซ่ำ 4,800.-)
ค่ ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ ำนละ 14 ยูโร
ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ ำนละ 100 บำทต่ อวัน

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั ฯ และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมำยเหตุ
 ทำงบริ ษัทจะทำกำรยื่ นวีซ่ำของท่ ำนก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสำรองที่นั่งครบ 15 ท่ ำน และได้ รับคิวกำรตอบรั บจำกทำงสถำนทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ
ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หำกในช่ วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่
วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสำรต่ ำ งๆที่ใ ช้ ในกำรยื่ นวีซ่ ำท่ องเที่ย วทวีปยุ โรป ทางสถานทู ตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใ ช่ บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่ านที่ มีความ
ประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทาง
ท่าน
 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริ งที่เกิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ ำดำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ำมัดจำตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา
ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ ำห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้ วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยึด ค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100%
 ทำงบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทำงช่ วงวันหยุด หรื อเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำร
บิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ำรกำรันตีค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 35 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA (ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิว้ มือทุกท่ ำน)
หนังสื อเดินทำงทีเ่ หลืออำยุใช้ งำนไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ำยสี (ต้ องถ่ ำยไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุ ด
* ค้ ำขำย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ ำรำชกำรและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ำนั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และ
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐำนกำรเงินของท่ ำนสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้
ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ ำ ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณา
สะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ
3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สำเนำทะเบียนบ้ ำน 1 ชุด
สำเนำทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ ำ 1 ชุด
สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ำมี) 1 ชุด
กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนทีม่ เี อกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ทจี่ ะเดินทำงไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตำมทีร่ ะบุเท่ ำนั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

