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นำท่ ำนสัมผัสดินแดน 5 ปรำสำทงำม **เข้ ำชมควำมงดงำมภำยในของ “ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ” ปรำสำทต้นแบบของปรำสำท
ดิสนีย์แลนด์ “ปรำสำทปร๊ ำก” อันยิง่ ใหญ่อลังกำรเป็ นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่ำงๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “พระรำชวังเชิร์นบ
รุนน์ ” พระรำชวังฤดูร้อนอันยิง่ ใหญ่ ของรำชวงศ์ ฮปั สบวร์ ก ***ชมควำมงำมของ “ปรำสำทครุมลอฟ” ปรำสำทที่ได้ชื่อว่ำใหญ่ เป็ น
อันดับ 2 รองจำกปรำสำทปร๊ ำก “คำสเซิ่ลฮิลล์” ปรำสำทอันสวยงำมแห่ งหนึ่งของกรุงบูดำเปสต์ ช้ อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์ เนมมำกมำย
ที่ “Outlet Parndorf” “ล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์ ของแม่นำ้ ดำนูบ” อิม่ อร่ อยกับอำหำรเลิศรสทุกมือ้ อำทิ “ขำหมูเยอรมัน เสิ ร์ฟ
พร้ อมเบียร์ เยอรมัน // ปลำเทร้ ำส์ รสเลิศ // เป็ ดโบฮีเมีย // อำหำรไทย และ ซี่โครงหมูเวียนนำ ** พักเมืองฮัลสตัทท์ **
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กำหนดกำรเดินทำง
16-24 มี.ค.//25 เม.ย.-03 พ.ค.//11-19 พ.ค.//31 พ.ค.-08 มิ.ย.//05-13 มิ.ย.//11-19 มิ.ย.
01-09 ก.ค.//22-30 ก.ค.//05-13 ส.ค.//23-31 ส.ค.//12-20 ก.ย.//19-27 ก.ย.//10-18 ต.ค.//21-29 ต.ค. 2563
(กรุณำสำรองที่นั่งล่ วงหน้ ำก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สั ปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)

วันที1่

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

20.30 น.

สมำชิกทุกท่ ำนพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำน์ เตอร์
สำยกำรบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ พร้ อมเจ้ำหน้ ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง
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มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวำนเกำ – ชิมขำหมูเยอรมัน
เข้ ำชมปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – ฟุสเซ่ น

00.50 น.
07.05 น.

ออกเดินทำงสู่ เมืองมิวนิค...โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่TG924 (บินตรง)
เดิน ทำงถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ มิวนิ ค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง และด่ ำน
ศุลกำกรเรียบร้ อยแล้ว นำท่ำนออกเดินทำงมุ่ง
ห น้ ำ สู่ “เ มื อ ง โ อ เ บ อ ร ำ ม ำ เ ก ำ ”
Oberammergau (90 กม.) เมืองเล็กๆ ตัวเมือง
ยังงดงำมด้ วยภำพเขียนสี บนผนังบ้ ำนเรื อนที่
เกี่ย วกับคริสต์ ศำสนำทั่ วทั้ งเมือง มีร้ำนรวง
เล็ก ๆที่จ ำหน่ ำยสิ นค้ำของที่ ร ะลึก สำหรั บศำ
สนิ ก เก็ บ ภำพประทับ ใจกับ บรรยำกำศที่
คลำสสิกจำกนัน่ นำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่
“เมื อ งโฮเฮนชวำนเกำ” Hohenschwangau
(45 กม.)
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษขำหมูเยอรมันเสิร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมันรสเลิศ
นำท่ ำนนั่งรถมินิบัสขึน้ สู่ ที่ต้งั ของ “ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ” (กรณีอำกำศไม่เอื้ออำนวย เพื่อควำมปลอดภัย
ขอผู้เดินทำง ทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรนำท่ ำนเดินเท้ ำขึ้นแทน) นำท่ ำน “เข้ ำชมปรำสำทนอยชวำนส
ไตน์ ” ซึ่งเป็ นปรำสำทตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์
สร้ ำงในสมัยพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 แห่ งบำวำเรี ย
ในช่ ว ง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปรำสำทที่ งดงำม
มำกที่ สุด อีก แห่ งหนึ่ งของโลก ตัว ปรำสำท
ตั้งอยูบ่ นบนหินผำขนำดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่ำ 200
เมตร เหนื อเกำะแก่ งของแม่น้ ำพอลลัท เป็ น
ปรำสำทหลัง ใหญ่ สี ข ำว ตั้ง อยู่ก ลำงป่ ำเขำ
ลำเนำไพร ที่ ซ่ ึงมีสีสัน แปลกแปลง แตกต่ ำง
ไปในแต่ละฤดูกำลได้ ปรำสำทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียงภำยหลังจำกที่ กษัตริ ย ์

เที่ยง
บ่ ำย
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ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จ สวรรคตแล้วในปี 1886 แม้กระทัง่ รำชำกำร์ ตู นอย่ำง “วอล์ทดิสนี ย”์ ยังได้จำลองแบบ
ปรำสำทแห่งนีไปเป็ นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์ **กรณีควิ กำรเข้ ำชม
ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใ นกำรนำท่ ำนไปถ่ ำยรู ปคู่กับปรำสำทนอยชวำนชไตน์
(ภำยนอก) และนำท่ ำนเข้ ำชม ปรำสำทโฮเฮนชวำนเกำแทน** ได้เวลำอันควรนำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองฟุส
เซ่ น” (4 กม.) ในแคว้นบำวำเรี ยของเยอรมนี เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก ที่ต้ งั อยู่ทำงแคว้นบำวำเรี ย
ตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยควำมเขียวขจีของขุนเขำ อิสระกับ
กำรเดินเที่ยวชมย่ำนเขตเมืองเก่ำและบริเวณถนนคนเดินตำมอัธยำศัย
บริกำรอำหำรมื้อคำ่ ณ ภัตตำคำร

พักที่ :

Best Western Hotel / Euro Park Hotel หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
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ฟุสเซ่ น – ซำลส์ บวร์ ก – อุทยำนมิรำเบลล์ - ฮัลสตัทท์ – พักเมืองฮัลสตัทท์

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ ำนเดินทำงสู่ “เมืองซำลส์ บวร์ ก” Salzburg (213 กม.) เมืองอนุ รัก ษ์ที่ต้ งั อยู่สองฝั่งของแม่น้ ำซำลซัค
ระหว่ำงเส้นทำงผ่ำนชม “ทะเลสำบมอนด์
เซ” ที่ ใ ช้เ ป็ นฉำกถ่ ำ ยท ำตอนหนึ่ งใน
ภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิ ค” ที่โด่ง
ดัง ไปทั่ว โลก น ำท่ ำ นชม “อุ ท ยำนมิ ร ำ
เบลล์ ” อุ ท ยำนของปรำสำทที่ ใ ช้เ ป็ น
สถำนที่ แต่ ง งำนที่ จ ัด ได้ว่ำสวยที่ สุ ด แห่ ง
หนึ่ งของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์ เ กิ ล
กำร์ เท่ น” และทิ ว ทัศน์ข อง “ป้ อมโฮเฮน
ซำลส์บวร์ก” เป็ นฉำกหลังเพิ่มควำมมีเสน่ ห์ให้กบั สวนแห่ งนี้ …ข้ำมสู่ ฝั่งเมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อป
ปิ้ งที่มีกำรตกแต่งไว้อย่ำงงดงำมอีกเส้นหนึ่งของโลก
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นถ่ำยภำพที่ระลึกหน้ำ “บ้ ำนพักโมสำร์ ท” ซึ่งเป็ นนักดนตรี เอก ที่ชำวออสเตรี ยภำคภูมิใจ เดินเล่นใน
บริ เวณ “จัตุรัสโมซำร์ ท ” ชม อนุ สำวรี ย์
ของโมสำร์ ท มหำวิหำรแห่ งซำลส์บวร์ ก
ศิ ล ปะแบบบำรอคในยุค ต้น จำกนั้น น ำ
ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่ “ เ มื อ ง ฮั ล ล์ ส ตั ท ท์ ”
Hallstatt (71 กม.) เมื อ งริ มทะเลสำบที่
สวยที่ สุ ด ในโลก ตั้ง อยู่ท ำงฝั่ ง ตะวัน ตก
เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง ท ะ เ ล ส ำ บ ฮั ล ล์ ช ตั ท ท์
ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมั เมอร์ กุท
และยังเป็ นหนึ่ งในเมืองท่ องเที่ยวที่ ได้รับ
ควำมนิยมมำกเป็ นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรี ย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์น้ นั อยู่ในรัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย ซึ่ง
เป็ น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรี ย ดินแดนซึ่งมีวฒั นธรรมสื บทอดต่อกันมำนำนถึง 3,500 ปี เดิน เล่นชม
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เมือง ฮำลสตัดซ์ ชมสถำปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพำะตัวด้วยกำรประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำก
จำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวิตชีวำ อิสระกับกำรเดินเที่ยวชมเมือง หรื อถ่ำยรู ปอย่ำงเต็มอิ่ม
บริกำรอำหำรมื้อคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษ ปลำเทร้ ำส์ สดๆ รสเลิศ

พักที่ :

Heritage Hotel / See Hotel, Hallstatt หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง *** ห้ องพักระดับ 4 ดำวริม
ทะเลสำบฮัลสตัทท์ มจี ำนวนห้ องจำกัด ในกรณีที่ห้องพักในเมืองฮัลสตัทท์ เต็ม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ย้ ำย
ไปยังโรงแรม ริมทะเลสำบเซนต์วูฟกัง ที่มบี รรยำกำศใกล้เคียงแทน ***

วันที4่

ฮัลสตัทท์ – เมืองมรดกโลกเชสกีค้ ลุมลอฟ – ปรำสำทคลุมลอฟ
เขตเมืองเก่ ำ – ปร้ ำก – เขตเมืองเก่ ำ – สะพำนชำร์ ลส์

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ”(เมืองมรดกโลก) (209 กม.) เป็ นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมีย
ใต้ของสำธำรณรัฐเช็ก มีชื่อเสี ยงจำกสถำปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุ มลอฟซึ่ง เขต
เมืองเก่ำนีไ้ ด้ รับกำรขึน้ ทะเบียนจำกยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลก นำท่ำนชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
ด้วยทำเลที่ต้งั ของตัวเมืองที่มีน้ ำล้อมรอบทำให้
กลำยเป็ นปรำกำรที่สำคัญในกำรป้ องกันข้ำศึก
ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลำงด้ำนกำรปกครองกำร
พิพ ำกษำคดี แ ละกำรจัด เก็ บ ภำษี ต่ อมำในปี
ค.ศ.1963 ได้รั บกำรประกำศว่ำ เป็ นเมือ งที่
ได้รั บ กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละภำยหลัง จำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ได้มีกำรบูรณะอำคำรและปรำสำทครั้งใหญ่โดย
ยังคงรักษำรู ปแบบเดิมไว้อย่ำงน่ำชื่นชม จำกประวัติศำสตร์ที่ยำวนำน มีควำมสำคัญและโดดเด่นในกำรอนุรักษ์
สถำปั ตยกรรมอันทรงคุณค่ำ ทำให้องค์กำรยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี
ค.ศ.1992
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษเป็ ดโบฮีเมีย
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ “ปรำสำทครุมลอฟ” เป็ นปรำสำทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของสำธำรณรัฐเช็ครอง
จำกปรำสำทปร๊ ำก จำกนั้น น ำท่ ำนชมควำม
สวยงำมของ “ย่ำนเขตเมืองเก่ำ” อิสระกับกำร
เที่ ย วชมเมื อ งจำมอัธ ยำศัย จำกนั้ นน ำท่ ำ น
เดิน ทำงสู่ “กรุ งปร๊ ำก” (172 กม.)เมืองหลวง
ของสำธำรณรั ฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริ มสองฟำกฝั่ ง
แม่น้ ำวัลตำวำ นำท่ำนเข้ำสู่ เขตเมืองเก่ำ นำชม
“สะพำนชำร์ ลส์ ” สะพำนสั ญลักษณ์ ของกรุ ง
ปร๊ ำก ที่ สร้ ำงข้ ำ มแม่ น้ ำวั ล ตำวำในช่ วง
ศตวรรษที่14 ด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรู ปปั้นของนักบุญต่ำงๆ
ถึง 30 รู ป ชม “จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” บริ เวณโดยรอบ ล้วนเป็ นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 -

เที่ยง
บ่ ำย

รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-16MAR-21OCT20

คำ่

700 ปี ที่มีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ ำฝ่ ำยปฏิรูปศำสนำซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นพวกนอก
รี ตและถูกเผำทั้งเป็ น ชม “หอนำฬิ กำดำรำศำสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริ สต์ (12 Apostles)
ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบนจำกนั้นอิสระกับกำรเดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งสินค้ำที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค
และโบฮีเมียน อำทิเช่น เครื่ องแก้วสีต่ำงๆ ตุ๊กตำหุ่นกระบอก ฯลฯ
อิสระอำหำรมื้อคำ่ เพื่อให้ ทุกท่ ำนได้ เลือกซื้ อสินค้ำตำมอัธยำศัย

พักที่ :

Duo Hotel / International Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที5่

ปร้ ำก – เข้ ำชมภำยในปรำสำทปร้ ำก – บรำติสลำวำ(สโลวำเกีย) - ปรำสำทบรำติสลำวำ

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ ำน “เข้ ำชมควำมยิง่ ใหญ่ ของปรำสำทปร๊ ำก ” ปรำสำทนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.885เป็ นศิลปะสไตล์ โกธิค
สร้ำงขึ้นโดยเจ้ำชำยบริ โวจเดิมในสมัยกลำงเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่ำงๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอด
มำนับเป็ นศูน ย์กลำงอำนำจทำงกำรเมืองของ
กรุ งปร๊ ำกมำตั้งแต่ ศตวรรษที่ 12 ปั จจุ บันนี้ ได้
ถูกใช้เป็ นทำเนี ยบรัฐบำลและเป็ นที่พำนักของ
ประธำนำธิบดี แห่ งสำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้นน ำ
คณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ศูนย์กลำงของปรำสำทที่
แวดล้อมไปด้วยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ650
ปี “เข้ ำ ชมควำมใหญ่ โ ตโอ่ อ่ ำ ของมหำวิห ำร
เซนต์ วิตัส ” โบสถ์เก่ำแก่ สไตล์โกธิ ค ที่สร้ำง
ขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหำวิหำรอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่ำที่สุดอย่ำงยิง่ ของชำวเช็ค ทุกคนเนื่องจำกใช้เป็ นที่
เก็บพระศพของก ษัตริ ยพ์ ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 4 กษัตริ ย ์
ผูส้ ร้ำงควำมเจริ ญสูงสุดที่ทำให้กรุ งปร๊ ำกกลำยเป็ นเมืองหลวงอันยิง่ ใหญ่ของอำณำจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมหน้ำต่ำงที่ประดับด้วยกระจกสีอนั งดงำมเป็ นรู ปภำพของนักบุญองค์ต่ำงๆ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษ อำหำรไทยรสเลิศ
นำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบรำติสลำวำ” Bratislava (332 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศ
สโลวั ค รวมทั้ง เป็ นเมื อ งที่ มี ป ระชำกร
หนำแน่ นที่ สุ ดในภู มิ ภ ำคยุ โ รปกลำง มี
ประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุ งบรำติสลำ
วำตั้ง อยู่ บ นสองฝั่ ง แม่ น้ ำดำนู บ ที่ บ ริ เวณ
พรมแดนของสโลวำเกี ย กับ ออสเตรี ยและ
ฮังกำรี ใกล้กบั พรมแดนสำธำรณรัฐเชก เมืองนี้
ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุ งเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร
เป็ นนครสำคัญทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและทำง
วัฒนธรรมของแคว้นสโลวำเกีย โบสถ์และสถำนที่สำคัญต่ำง ๆ เช่น ปรำสำทที่เคยใช้เป็ นป้ อมปรำกำรสมัย
โบรำณ น ำท่ ำนเก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” อัน เป็ นสัญลัก ษณ์ ข องเมืองและแนว
เทือกเขำคำร์เปเทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ดว้ ย ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่ วนหนึ่งของเทือกเขำคำร์เปเทียน)
บริกำรอำหำรมื้อคำ่ ณ ภัตตำคำร

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-16MAR-21OCT20

พักที่ :

Holiday Inn Hotel / Mercure Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที6่

บรำติสลำวำ – บูดำเปสต์ (ฮังกำรี) – มหำวิหำรเซนต์ สตีเฟ่ น ฮีโร่ สแควร์
ล่ องเรื อชมแม่ น้ำดำนูบ – คำสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมน

เช้ ำ

คำ่

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงบูดำเปสต์ ” Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี (200 กม.) เมืองที่มีแม่น้ ำดำนู บ
ไหลผ่ำ นกลำงเมื อ ง น ำท่ ำ นชมควำมยิ่ง ใหญ่
อลังกำรของ “มหำวิหำรเซนต์ สตีเฟ่ น” สร้ำงขึ้น
ในปี ค.ศ.1851 เสร็ จสมบูรณ์ เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลำกว่ำ 54 ปี ในกำรก่ อสร้ ำง มี ค วำมสู งถึง 96
เมตรถื อ ว่ ำ เป็ นอำคำรที่ มี ค วำมสู งที่ สุ ดใน
บูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่งเป็ นลำนโล่งกว้ำง
ขนำดใหญ่ พร้อมชม “อนุสำวรีย์แห่ งสหัสวรรษ”
ที่สร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ 1,000 ปี
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำน “ล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์ สองฝำกฝั่งแม่นำ้ ดำนูบ” แม่น้ ำนำนำชำติไหลผ่ำนหลำยประเทศ ในยำมอำกำศ
ดีสำยน้ ำสี ฟ้ำใสเปล่งประกำยให้ดูโดดเด่นวิว
ทิวทัศน์ ที่สวยที่ สุด ระหว่ำงกำรล่องเรื อท่ำน
จะได้ชม “อำคำรรัฐสภำที่สวยที่สุดของยุโรป”
สัญลักษณ์ของประเทศ อำคำรนี้ ถูกสร้ำงแบบ
นี โ อโกธิ ค อัน โดดเด่ น ชมอำคำรบ้ำนเรื อน
สถำปั ต ยกรรมเก่ ำ แก่ คู่ บ้ำนคู่ เมื องและชี วิ ต
ควำมเป็ นอยู่ของผูค้ นสองฟำกฝั่งแม่น้ ำดำนู บ
ที่สวยงำมเกิ น ค ำบรรยำย ชมวิวทิ ว ทัศน์ ข อง
เมืองบูดำเปสต์อนั สวยงำม นำคณะขึ้นสู่ “คำส
เซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบำสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงควำมกล้ำหำญของชำวประมงผูเ้ สี ยสละ
ชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุ กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสำวรีย์ของพระเจ้ ำสตี
เฟ่ น” ปฐมกษัตริ ยข์ องชำวแมกยำร์ทรงม้ำเด่นเป็ นสง่ำอยูห่ น้ำป้อมปรำกำร ผ่ำนชม “สะพำนเชน” หรื อสะพำน
โซ่” สัญลักษณ์ของกรุ งบูดำเปสต์
บริกำรอำหำรมื้อคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษ กูลำซ ฮังกำเรียน

พักที่ :

Novotel Hotel / Mercure Hotel หรื อระดับใกล้ เคียง

เที่ยง
บ่ ำย

รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-16MAR-21OCT20

วันที7่

บูดำเปสต์ – ช้ อปปิ้ งOutlet Parndorf – เวียนนำ(ออสเตรีย)
เข้ ำชมพระรำชวังเชินบรุนน์ – ช้ อปปิ้ งย่ ำนถนนคำร์ ทเนอร์ – โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน

เช้ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุ งเวียนนำ ระหว่ำงทำง น ำ
ท่ำนแวะ ช้อปปิ้ ง “Outlet Parndorf” (195 กม.)
ให้ท่ำนได้มีเวลำเลือกซื้อสิ นค้ำแบรนด์เนมมำกมำย
ในรำคำพิเศษ 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
อิสระอำหำรมื้อเที่ยงเพื่อให้ ทุกท่ ำนได้ เลือกซื้อสินค้ำตำมอัธยำศัย
นำทำงเดิน ทำงเข้ำสู่ “กรุ งเวีย นนำ” Vienna (48 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่ำนชม “ถนนวง
แหวน ” Ring Strasse, โรงอุปรำกร (โอเปร่ ำเฮำส์ ), พระรำชวังฮอฟบวร์ ก , อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว่ ำกำร,
มหำวิทยำลัยเวียนนำ,โบสถ์ ประจำเมือง, ศำลสู ง ฯลฯ
น ำท่ ำ น “เข้ ำชมภำยในพระรำชวั ง เชิ น บรุ น น์ ”
Schonbrunn Palace พระรำชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่
ของรำชวงศ์ ฮ ั ป สบวร์ กที่ ถู ก สร้ ำ งขึ้ นในปลำย
ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนำงมำเรีย
เทเรซ่ ำ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ต้งั พระทัย
ว่ำ จะสร้ ำงพระรำชวังแห่ งนี้ให้ มีควำมงดงำมไม่ แพ้
พระรำชวังแวร์ ซำยส์ ในกรุงปำรีส” ด้ำนหลังของพระรำชวังในอดีตเคยใช้เป็ นที่ล่ำสัตว์ปัจจุบนั ได้ตกแต่งเป็ น
สวนและ น้ ำพุอย่ำงสวยงำม อันเป็ นที่มำของชื่อพระรำชวังเชินบรุ นน์ในอดีตนั้นพระรำชินีฝรั่งเศส มำรี องั ตัว
เนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระรำชวังแห่งนี้ และ โมสำร์ทยังเคยมำบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคย
ได้เสด็จมำประทับอยู่กบั พระรำชโอรสของพระองค์
เข้ำชมควำมงดงำมอัน วิจิต รตระกำรตำภำยในห้อง
อำทิ ห้ องทรงงำน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่, ห้ องมิล
เลี่ยน, ไชนีสรู ม ห้ องบอลลูม ใช้ จัดงำนเต้ นรำ หรื อ
แสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีกำรใช้ งำนอยู่เป็ นครั้งครำว
ฯลฯ ชมอุทยำนและสวนดอกไม้นำนำพันธุ์ นำคณะ
เดินทำงเข้ำ สู่ “ถนนคำร์ ทเนอร์ ” ย่ำนถนนกำรค้ำที่
ตั้งอยูใ่ จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสิ นค้ำและร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย เชิ ญท่ำนเลือกซื้อหำของฝำกจำกออ สเตรี ย
อำทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้ำแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์
เซนต์สตีเฟน” St. Stephen Cathedral เป็ นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ น
โบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย
บริกำรอำหำรมื้อคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพเิ ศษซี่โครงหมูเวียนนำรสเลิศ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-16MAR-21OCT20

พักที่ :

Austria Trend Hotel / Mercure Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที8่

สวนสตัดปำร์ ค – อนุสำวรีย์โยฮันสเตร้ ำส์ – เดินทำงกลับ

เช้ ำ

14.35 น.

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “สวนสำธำรณะสตัดปำร์ ค ” สวนสำธำรณะอันร่ มรื่ นใจกลำงเมือง ชม “อนุสำวรีย์ โย
ฮันสเตร้ ำส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss Junior ศิลปิ นที่ มีชื่อเสี ยงก้องโลกได้เวลำอันควรนำท่ ำนเดิ นทำงสู่
สนำมบินนำนำชำติเวียนนำ เพื่อทำ Tax Refund
เหิรฟ้ำกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG937 (บินตรง)

วันที9่

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

05.35 น.

เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์
ในต่ ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่ อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย บริ ษัทฯ ได้ มอบหมำยให้ หัวหน้ ำทัวร์ ผู้ นำทัวร์ มีอำนำจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ำรตัดสิ นใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ ำบริกำร
ออกเดินทำงช่ วง

มี.ค.- ต.ค. 2563

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ ำน
69,900

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี พักท่ ำนเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
จ่ ำยเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

69,900

69,900

19,900

ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่ เติมจำกเจ้ำหน้ ำที่บริษทั ฯ
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / กรุ งเทพฯ – มิวนิค//เวียนนำ – กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง
โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทำงไปและ
กลับพร้อมกรุ๊ ป ท่ำนต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่ำ และค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่ คืนให้ ท่ำนไม่ ว่ำท่ ำนจะผ่ ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่ ก็ตำม
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อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
น้ ำดื่มบนรถ
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ ำน / วัน (900 บำท)
ค่ำธรรมเนียมทิปพนักงำนขับรถ 2 ยูโร / ท่ ำน / วัน (14 ยูโร)
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้องกัน กำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำในโรงแรมที่พกั
และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
กรุณำจองล่ วงหน้ ำพร้ อมชำระ 35,000.- ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่
เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ
หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงรำยละเอีย ดบำงประกำรในทัว ร์ น้ ี เมื่อ เกิ ดเหตุ จำเป็ น สุ ด วิสั ย จนไม่ อำจแก้ไ ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น
กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศ
ไม่ว่ำในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมำยเหตุ
 ทำงบริษัทจะทำกำรยื่นวีซ่ำของท่ ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ำรองที่นั่งครบ 25 ท่ ำน และได้ รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เนื่ องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หำกในช่ วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริ ษ ท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสำรต่ ำงๆที่ใช้ ในกำรยื่น วีซ่ำท่ องเที่ยวทวีปยุโ รป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ ำดำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่ำจะผ่ำนหรื อไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
- ค่ ำมัดจำตั๋วเครื่ องบิ น หรื อตั๋วเครื่ องบิ นที่ออกมำจริ ง ณ วันยื่นวี ซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ำห้ องพักในกำรเข้ ำพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และ
มีเ อกสำรชี้ แ จงให้ท่ำ นเข้ำ ใจ(ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู่กั บ กำรต่ อ รองระหว่ ำงบริ ษั ท ฯกั บ แลนด์ โ อเปอเรเตอร์ ต่ ำงประเทศหรื อโรงแรมที่ พั ก
ต่ ำงประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ ำเป็ นสำคัญ)
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หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้ วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100%
ทำงบริษัทเริ่มต้ น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุด หรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบิ น
หรื อ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA (ต้ องมำโชว์ ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ ำน)
o หนังสื อเดินทำงที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ตำ่ กว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
o รูปถ่ ำยสี (ต้องถ่ ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสีขำวเท่ ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
o หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
 *ข้ ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
o หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ ำนั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์ และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐำนกำรเงินของท่ ำนสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่

o
o
o
o
o

ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มกี ำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอำเภอ
สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สำเนำทะเบียนบ้ ำน 1 ชุด
สำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด
สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ำมี) 1 ชุด

o กำรบิดเบื อนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวี
ซ่ ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง
o หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำน
จัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
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o กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ที่จะ
เดินทำงไปท่ องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่
ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดินทำงภำยใน 30
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

