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เมนูสุดพิเศษ ทีไ่ ปแล้ วต้ องลอง!!!!
“ขาหมูเยอรมัน เสิ ร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมัน // ปลาเทร้ าส์ รสเลิศ // เป็ ดโบฮีเมีย // อาหารไทย และ ซี่โครงหมูเวียนนา

รหัสทัวร์ : THW6-OS-EU-9-17APR20
เดินทางช่ วง

วันที่ 9-17 เมษายน 2563
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันพฤหัสที่ 9 เม.ย.63 (1) ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
20.30 น. สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาน์ เตอร์
สายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา...โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินทีO
่ S026 (บินตรง)

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย.63 (2)
05.35.

เวียนนา(ออสเตรีย) – ซาลส์ บวร์ ก– อุทยานมิราเบลล์
ฮัลสตัทท์ – พักเมืองฮัลสตัทท์ 100 %

เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ เวียนนา ประเทศออสเตรี ย หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมื อง และด่ าน
ศุลกากรเรียบร้ อยแล้ วนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาลส์ บวร์ ก” Salzburg (325 กม. นำท่ำนชม “อุทยานมิรา

เบลล์ ” อุทยำนของปรำสำทที่ใช้เป็ นสถำนที่

เทีย่ ง

แต่งงำนที่จดั ได้ว่ำสวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
ชมสวนแคระ “ซแวร์ เกิ ล กำร์ เท่ น” และ
ทิวทัศน์ของ “ป้ อมโฮเฮนซำลส์บวร์ ก ” เป็ น
ฉำกหลังเพิ่มควำมมีเสน่ ห์ให้กบั สวนแห่ งนี้ …
ข้ำมสู่ ฝั่งเมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ ง
ที่มีกำรตกแต่งไว้อย่ำงงดงำมอีกเส้นหนึ่ งของ
โลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

จำกนั้นถ่ำยภำพที่ระลึกหน้ำ “บ้ านพักโมสาร์ ท” ซึ่ งเป็ นนักดนตรี เอก ที่ชำวออสเตรี ยภำคภูมิใจ เดินเล่นใน
บริ เวณ “จัตุรัสโมซาร์ ท” ชม อนุสำวรี ยข์ องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่ งซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยุคต้น
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองฮัลล์ สตัทท์ ” Hallstatt (71 กม.) เมืองริ มทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่
ทำงฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสำบฮัลล์ช
ตัทท์ ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมั เมอร์
กุท และยังเป็ นหนึ่ งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับ
ควำมนิ ย มมำกเป็ นอัน ดับ ต้น ๆของประเทศ
ออสเตรี ย โดยเมื อ งฮั ล ล์ ช ตัท ท์ น้ ั นอยู่ ใ น
รัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรี ย ดินแดนซึ่งมีวฒั นธรรมสื บ
ทอดต่อกันมำนำนถึง 3,500 ปี เดิน เล่นชม
เมือง ฮำลสตัดซ์ ชมสถำปั ตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพำะตัวด้วยกำรประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำก
จำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวิตชีวำ อิสระกับกำรเดินเที่ยวชมเมือง หรื อถ่ำยรู ปอย่ำงเต็มอิ่ม
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คา่

บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ปลาเทร้ าส์ สดๆ รสเลิศ

พักที่ : Heritage Hotel , Hallstatt
** ยืนยันพัก 100 % **
วันเสาร์ ที่ 11 เม.ย.63 (3) ฮัลสตัทท์ – มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน
เข้ าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” Hohenschwangau (272 กม.) เมืองที่ต้ งั อยูท่ ำงแคว้นบำวำเรี ย
ตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยควำมเขียวขจีของขุนเขำเดินทำงสู่
เมืองชวำนเกำ เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นถนนสำยโรแมนติก

เที่ยง
บ่ำย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษขาหมูเยอรมันเสิร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมันรสเลิศ
นาท่ านนั่งรถมินิบัสขึน้ สู่ ทตี่ ้งั ของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” (กรณีอากาศไม่ เอื้ออานวย เพือ่ ความปลอดภัย
ขอผู้เดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาท่ านเดินเท้ าขึ้นแทน) นาท่ าน “เข้ าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ” ซึ่งเป็ นปรำสำทตั้งอยูใ่ นเทือกเขำแอลป์ สร้ำงในสมัยพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 แห่งบำวำเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86
เป็ นปรำสำทที่งดงำมมำกที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก ตัวปรำสำทตั้งอยูบ่ นบนหิ นผำขนำดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่ำ 200
เมตร เหนื อ เกำะแก่ งของแม่น้ ำพอลลัท เป็ น
ปรำสำทหลัง ใหญ่ สี ข ำว ตั้ง อยู่ ก ลำงป่ ำเขำ
ลำเนำไพร ที่ ซ่ ึ งมี สีสันแปลกแปลง แตกต่ำง
ไปในแต่ ล ะฤดู ก ำลได้ ปรำสำทหลัง นี้ เพิ่ ง
ได้รับขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียง
ภำยหลัง จำกที่ กษัต ริ ย์ลุ ด วิ ก ที่ 2 ได้เ สด็ จ
สวรรคตแล้ว ในปี 1886 แม้ก ระทั่ง รำชำ
กำร์ตูนอย่ำง “วอล์ทดิสนี ย”์ ยังได้จำลองแบบ
ปรำสำทแห่ งนี ไ ปเป็ นปรำสำทในเทพนิ ย ำย
อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิ สนี ยแ์ ลนด์ **กรณีคิวการเข้ าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์ เต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการนาท่ านไปถ่ ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์ (ภายนอก) และนาท่ านเข้ าชม ปราสาทโฮเฮน
ชวานเกาแทน** ได้เวลำอันควรนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองมิวนิค (120 กม.)
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : NH Hotel / Mercure Hotel

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง
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วันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย.63 (4) มิวนิค – เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ
เขตเมืองเก่ า – ปร้ าก
เช้ำ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ”(เมืองมรดกโลก) (298 กม.) เป็ นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำค
โบฮีเมียใต้ของสำธำรณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุ มลอฟซึ่ง

เทีย่ ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเป็ ดโบฮีเมีย
บ่ำย

นำท่ำนชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ด้วยทำเลที่ต้ งั ของตัวเมืองที่มีน้ ำล้อมรอบทำให้กลำยเป็ นปรำกำรที่สำคัญใน
กำรป้องกันข้ำศึกในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลำง
ด้ำนกำรปกครองกำรพิพำกษำคดีและกำร
จัดเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับ
กำรประกำศว่ ำ เป็ นเมื อ งที่ ไ ด้ รั บ กำร
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ภ ำ ย ห ลั ง จ ำ ก มี ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมของประเทศ ใน
ตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ได้มีกำรบูรณะ
อำคำรและปรำสำทครั้ งใหญ่ โ ดยยัง คง
รั ก ษำรู ป แบบเดิ ม ไว้อย่ำงน่ ำ ชื่ น ชม จำก
ประวัติศำสตร์ที่ยำวนำน มีควำมสำคัญและโดดเด่นในกำรอนุรักษ์สถำปั ตยกรรมอันทรงคุณค่ำ ทำให้องค์กำร
ยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ

“ปราสาทครุ มลอฟ” เป็ นปรำสำทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของสำธำรณรัฐเช็ครองจำกปรำสำทปร๊ ำก จำกนั้น
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “ย่ านเขตเมืองเก่ า” จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุ งปร๊ าก” (172 กม.)เมือง
คา่

หลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มสองฟำกฝั่งแม่น้ ำวัลตำวำ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Clarion Congress Hotel / NH Hotel
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย.63 (5) ปร๊ าก – เข้ าชมภายในปราสาทปร๊ าก – เขตเมืองเก่ า
อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ ลส์
เช้ำ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำคณะ “เข้ าชมความยิง่ ใหญ่ ของปราสาทปร๊ าก ” ปรำสำทนี้ ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.885เป็ นศิลปะสไตล์
โกธิค สร้ำงขึ้นโดยเจ้ำชำยบริ โวจเดิมในสมัยกลำงเคยเป็ นที่
ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่ำงๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมำ
นับเป็ นศูนย์กลำงอำนำจทำงกำรเมืองของกรุ งปร๊ ำกมำตั้งแต่
ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั นี้ ได้ถูกใช้เป็ นทำเนี ยบรั ฐบำล และ
เป็ นที่พำนักของประธำนำธิ บดีแห่ งสำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้น
นำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ศูนย์กลำงของปรำสำทที่แวดล้อม
ไปด้วยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ650ปี “เข้ าชมความใหญ่ โตโอ่ อ่าของมหาวิหารเซนต์ วิตัส ” โบสถ์
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เก่ำแก่สไตล์โกธิ ค ที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหำวิหำรอันศักดิ์สิทธิ์ และทรงคุณค่ำที่สุดอย่ำงยิ่งของชำว
เช็ค ทุกคนเนื่องจำกใช้เป็ นที่เก็บพระศพของก ษัตริ ยพ์ ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นใน
สมัยพระเจ้ำชำร์ ลส์ที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้ำงควำมเจริ ญสู งสุ ดที่ทำให้กรุ งปร๊ ำกกลำยเป็ นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของ
อำณำจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมหน้ำต่ำงที่ประดับด้วยกระจกสี อนั งดงำมเป็ นรู ปภำพ
ของนักบุญองค์ต่ำงๆ

เทีย่ ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ อาหารไทยรสเลิศ
บ่ำย

นำคณะเข้ำสู่ เขตเมืองเก่ำ นำชม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสั ญลักษณ์ ของกรุ งปร๊ าก ที่สร้ำงข้ำมแม่น้ ำวัลตำวำ
ในช่ วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถำปั ตยกรรมแบบโกธิ ก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหิ นทรำยรู ปปั้ นของ
นักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รู ป ชม “จัตุรัสเมืองเก่ าสตาเร

เมสโต” บริ เวณโดยรอบ ล้วนเป็ นอำคำร และ
วิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี ที่มีควำมงดงำม
โดดเด่น ชม “อนุสาวรี ย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ ำยปฏิรูป
ศำสนำซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นพวกนอกรี ตและถูกเผำ

คา่

ทั้งเป็ น ชม “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1
ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริ สต์ (12 Apostles)
ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบนจำกนั้นอิสระกับกำรเดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้ำที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค
และโบฮีเมียน อำทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่ำงๆ ตุก๊ ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Clarion Congress Hotel / NH Hotel
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
วันอังคารที่ 14 เม.ย.63 (6)
ปร๊ าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์ – ล่ องเรื อชมแม่ นา้ ดานูบ
เช้ำ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำง “กรุ งบราติสลาวา” Bratislava (332 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของ
ประเทศสโลวัค
รวมทั้งเป็ นเมืองที่ มีประชำกร
หนำแน่ น ที่ สุ ด ในภู มิ ภ ำคยุโ รปกลำง มี ป ระชำกร
ประมำณ 450,000 คน กรุ งบรำติสลำวำตั้งอยูบ่ นสอง
ฝั่งแม่น้ ำดำนู บ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวำเกียกับ
ออสเตรี ยและฮังกำรี ใกล้กบั พรมแดนสำธำรณรัฐเชก
เมืองนี้ ต้ งั อยู่ห่ำงจำกกรุ งเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร
เป็ นนครส ำคัญ ทำงกำรเมื อ ง เศรษฐกิ จ และทำง
วัฒนธรรมของแคว้นสโลวำเกีย โบสถ์และสถำนที่สำคัญต่ำง ๆ เช่น ปรำสำทที่เคยใช้เป็ นป้ อมปรำกำรสมัย
โบรำณ นำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองและแนว
เทือกเขำคำร์เปเทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ดว้ ย ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่ วนหนึ่งของเทือกเขำคำร์เปเทียน)

รหัสทัวร์ : THW6-OS-EU-9-17APR20
เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

นำคณะเดินทำงสู่ “กรุ งบูดาเปสต์ ” Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี (200 กม.) เมืองที่มีแม่น้ ำ
ดำนู บไหลผ่ำนกลำงเมือง นาคณะชมความ
ยิ่ ง ใหญ่ อ ลั ง การของ “มหาวิ ห ารเซนต์ ส ตี

เฟ่ น” สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็ จสมบูรณ์เมื่อ
ปี ค.ศ.1905 ใช้เวลำกว่ำ 54 ปี ในกำรก่อสร้ำง มี
ควำมสู งถึง 96 เมตรถือว่ำเป็ นอำคำรที่มีควำมสู ง
ที่สุดในบูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่ สแควร์” ซึ่งเป็ นลำน
โล่งกว้ำงขนำดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรี ย์แห่ ง

คา่

สหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ 1,000 ปี
บริ การอาหารมื้อค่าบนเรื อ พิเศษ ท่ านจะ
ได้ เ พลิ ด เพลิ น กั บ “ล่ อ งเรื อ รั บ ประทาน
อาหารค่า พร้ อมชมวิวทิวทัศน์ สองฝากฝั่ง
แม่ น้าดานูบ” แม่น้ ำนำนำชำติไหลผ่ำน
หลำยประเทศ ในยำมอำกำศดี สำยน้ ำสี ฟ้ำ
ใสเปล่งประกำยให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่
สวยที่สุด ระหว่ำงกำรล่องเรื อท่ำนจะได้ชม
“อาคารรั ฐ สภาที่ ส วยที่ สุ ดของยุ โ รป”
สัญ ลัก ษณ์ ข องประเทศ อำคำรนี้ ถู ก สร้ ำ งแบบ นี โ อโกธิ ค อัน โดดเด่ น ชมอำคำรบ้ำ นเรื อ น
สถำปั ต ยกรรมเก่ ำ แก่ คู่บ ้ำ นคู่ เ มื อ งและชี วิ ต ควำมเป็ นอยู่ข องผูค้ นสองฟำกฝั่ ง แม่ น้ ำ ดำนู บ ที่
สวยงำมเกินคำบรรยำย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดำเปสต์ยำมค่ำคืน

พักที่ : Novotel Budapest

หรื อระดับใกล้ เคียง

วันพุธที่ 15 เม.ย.63 (7)

รหัสทัวร์ : THW6-OS-EU-9-17APR20
คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมน – ช้ อปปิ้ งOutlet Parndorf
เวียนนา(ออสเตรีย)

เช้ำ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

เทีย่ ง

นำคณะขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงควำมกล้ำหำญ
ของชำวประมงผูเ้ สี ยสละชี วิตเพื่อปกป้ องบ้ำนเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุ กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ น” ปฐมกษัตริ ยข์ องชำวแมกยำร์ทรงม้ำเด่นเป็ นสง่ำอยูห่ น้ำป้อมปรำกำร ผ่ำน
ชม “สะพำนเชน” หรื อสะพำนโซ่” สัญลักษณ์ของกรุ งบูดำเปสต์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะออก เดินทำงเข้ำสู่ “Outlet Parndorf” (195 กม.) ให้ท่ำนได้มีเวลำเลือกซื้ อสิ นค้ำแบรนด์เนม
มำกมำยในรำคำพิเศษ 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 ได้เวลำอันควรนำท่ำน เดินทำงสู่ กรุ งเวียนนำ (48 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย

บ่ำย

คา่

อิสระอาหารมื้อคา่ เพื่อให้ ทุกท่ านได้ เลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัย

พักที่ : Courtyard Hotel / Hilton Stadpark Hotel
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
วันพฤหัสที่ 16 เม.ย.63 (8) เข้ าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสตัดปาร์ ค
ช้ อปปิ้ งย่ านถนนคาร์ ทเนอร์ – โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน – เดินทางกลับ
เช้ำ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนชม “กรุ งเวียนนา” Vienna ผ่ำนชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ านชม โรงอุปรากร (โอเปร่ า
เฮาส์ ), พระราชวังฮอฟบวร์ ก, อาคารรั ฐสภา, ศาลาว่ าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ ประจาเมือง, ศาลสู ง
ฯลฯ นำท่ำน “เข้ าชมภายในพระราชวังเชิ นบรุ นน์ ” Schonbrunn Palace พระรำชวังฤดูร้อนอัน
ยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์ฮปั สบวร์ กที่ถูกสร้ ำงขึ้นใน
ปลำยศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระ
นางมาเรี ย เทเรซ่ า ” จัก รพรรดิ นี แ ห่ งจัก รวรรดิ
โรมันที่ต้ งั พระทัยว่ำ จะสร้ างพระราชวังแห่ งนี้ให้
มีความงดงามไม่ แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ ในกรุ ง
ปารี ส” ด้ำนหลังของพระรำชวังในอดี ตเคยใช้
เป็ นที่ ล่ ำ สั ต ว์ปั จ จุ บ ัน ได้ต กแต่ ง เป็ นสวนและ
น้ ำ พุ อ ย่ ำ ง ส ว ย ง ำ ม อั น เ ป็ น ที่ ม ำ ข อ ง ชื่ อ
พระรำชวังเชินบรุ นน์ในอดีตนั้นพระรำชินีฝรั่งเศส มำรี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระรำชวังแห่ งนี้
และ โมสำร์ ทยังเคยมำบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมำประทับอยู่กบั พระรำชโอรสของ
พระองค์ เข้ำชมควำมงดงำมอันวิจิตรตระกำรตำภำยในห้อง อำทิ ห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ , ห้ อง
มิลเลี่ยน, ไชนีสรู ม ห้ องบอลลูม ใช้ จัดงานเต้ นรา หรื อแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้ งานอยู่เป็ นครั้ งคราว
ฯลฯ

ชมอุทยำนและสวนดอกไม้นำนำพันธุ์ จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค ”

รหัสทัวร์ : THW6-OS-EU-9-17APR20
สวนสำธำรณะอันร่ มรื่ นใจกลำงเมือง ชม “อนุสาวรี ย์ โยฮันสเตร้ าส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss Junior
ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก

เทีย่ ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษซี่โครงหมูเวียนนา
บ่ำย

23.20

นำคณะเดินทำงเข้ำ สู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่ำนถนนกำรค้ำที่ต้ งั อยูใ่ จกลำงเมือง มีหำ้ งสรรพสิ นค้ำและร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ มำกมำย เชิญท่ำนเลือกซื้อหำของฝำกจำกออ สเตรี ย อำทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึก
และ สิ นค้ำแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” St. Stephen Cathedral เป็ น
โบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย ได้
เวลำอันควรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติเวียนนำ เพื่อทำ Tax Refund
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE เทีย่ วบินที่ OS025 (บินตรง)

วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย.63 (9)
15.20

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริ ษัท ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะ
เป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ (ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

วันที่ 9– 17 เม.ย. 63

79,900

79,900

79,900

19,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / กรุ งเทพฯ – เวียนนำ – กรุ งเทพฯ
2. ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม. / วัน
3. โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ น
แถบที่มีอุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อัน
เป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
4. ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรื อ
ไม่ได้เดินทำงไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
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7. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่ พกั (กรุ ณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรี ยบร้ อยก่ อนรถออกทุกครั้ ง) หำกท่ำนลื ม
สัมภำระไว้ในห้องพัก มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรื อสู ญหำยได้
*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่ พอทาให้ เกิดความล้าช้ า ท่ านสามารถนาสั มภาระขึน้ ห้ องพักได้ ด้วยตัวเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
น้ ำดื่มบนรถ
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่ าน / วัน (10 วัน)
ค่ าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน (14 ยูโร)
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่า
ท่ านจะผ่ านการพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม
6. ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
7. ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
1.
2.
3.
4.
5.

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยัง
บริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20
ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
4. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
และออกประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทำกำรยืน่ วีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ำรองที่นงั่ ครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต
เนื่องจำกบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆ ที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป
ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
2. หำกในช่ วงที่ท่ำนเดิ นทำงคิววีซ่ำกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ ยว ซึ่ งทำงท่ำน
จะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อำนวยควำมสะดวก
3. เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำน
ที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร
เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
4. กรณีวีซ่าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ำธรรมเนี ยมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำดำเนิ นกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่ำจะผ่ำนหรื อไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ
- ค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมำจริ ง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45–60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋
ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน
2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
5. หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100%
6. ทำงบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ กำรบริ กำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะ
สำรองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนื อจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ
7. ในกรณี ที่เกิดกำรล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน หรื อกระเป๋ ำเดินทำงไม่มำตำมกำหนด ทำงบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้อง
ค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินให้กบั ท่ำน ซึ่งกำรพิจำรณำขึ้นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสำยกำรบินเท่ำนั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรื อเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรื อ
กรุ๊ ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจำที่พกั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 40,000 บำท
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง น้อยกว่ำ 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เมื่อท่ านทาการจองและชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ เรียบร้ อยแล้ว
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เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA
(ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
2. รู ปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
3. หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจำก
เดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
* ข้ำรำชกำรและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
4. หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดงทำง
กำรเงินอื่นๆ สำมำรถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
พร้อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และ
หมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
* สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
5. กรณี เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน ต้องมี
จดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
6. สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสู ติบตั ร 1 ชุด
7. สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด
8. สำเนำทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด
9. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด
10. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หำกสถำนทูตมีกำรเรี ยกสัมภำษณ์ ทำงบริ ษทั ฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวน
ท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
12. กรณี ที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
13. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่ องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรคืนเงิ น โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึ้ นจริ งและจะคื นให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดิ นทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดิ นทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

**************************************************************

