
 

 

  

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทท่ีได้ช่ือว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาท
ดิสนีย์แลนด์  และเข้าชม“ปราสาทปร๊าก” อันย่ิงใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิ
โบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทท่ีได้ช่ือว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซ่ิลฮิลล์” 

ปราสาทอันสวยงามแห่งหน่ึงของกรุงบูดาเปสต์  
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf  

ก าหนดการเดินทาง 
17-25 ต.ค. //19-27 ต.ค. //22-30 พ.ย. 62//17-25 ม.ค.//21-29 ม.ค.//24 ม.ค.-01 ก.พ.//28 ม.ค.-05 ก.พ. 



 

 

  

31 ม.ค.-08 ก.พ.//04-12 ก.พ.//11-19 ก.พ.//14-22 ก.พ.//18-26 ก.พ.//21-29 ก.พ.//25ก.พ.-04 มี.ค.//03-11 มี.ค. 
06-14 มี.ค.//10-18 มี.ค.//13-21 มี.ค.//17-25 มี.ค.//20-28 มี.ค.//24 มี.ค.-01 เม.ย.//27 มี.ค.-04 เม.ย. 63 
( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 

วันที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 
19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR981 
22.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

วันที่2     มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ 
01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059 
07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนครหลวงแห่งอำณำจกัรบำวำเรียที่
ย่ิงใหญ่ โดยเฉพำะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 ก่อนขบัรถพำ
ชมสถำนที่ส ำคัญๆ อำทิ พระรำชวงัหลวง  เรสซิเด้นท ์

ฯลฯ น ำท่ำนสู่บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์”  ย่ำน
เมืองเก่ำที่มีสถำปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ที่ส ำคญัของ
มิวนิคเซ่นศำลำว่ำกำรเก่ำในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอย
ของโบสถแ์ม่พระที่มีรูปแบบคลำ้ยหัวหอมใหญ่ อิสระกบั
กำรเที่ยวชมเมืองตำมอธัยำศยั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา” (127 กม.) เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุ่ดถนนสำยโรแมน

ติก เมืองตั้งอยู่ทำงแควน้บำวำเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชำยแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงที่เต็มไป
ดว้ยควำมเขียวขจีของขุนเขำ จำกนัน่น ำคณะท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงโดย นัง่รถมินิบสัขึ้นสู่ยอดเขำ (ในกรณี
ที่อำกำศไม่เอื้ออ ำนวย รถมินิบัสอำจปิดบริกำรเพ่ือ
ควำมปลอดภยั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำน
เดินเทำ้ขึ้นแทน) น าท่านเข้าชมภายใน* “ ปราสาทนอย
ชวานชไตน์” (กรณีอากาศไม่เอื้ออ านวย เพื่อความ
ปลอดภัยขอผู้เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
น าท่านเดินเท้าขึน้แทน)ปรำสำทที่ไดช่ื้อว่ำเป็นตน้แบบ
กำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ย่ำงอลงักำรตั้งอยู่ใน
เทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมัยพระเจำ้ลุดวิกที่  2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง 



 

 

  

ค.ศ. 1845-86 ตัวปรำสำทตั้ งอยู่บนบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่ำ 200 เมตร (*กรณีคิวกำรเข้ำชม 
ปรำสำทนอยชวำนชไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนไปถ่ำยรูปคู่กบัปรำสำทนอยชวำนชไตน์
(ภำยนอก)และน ำท่ำนเขำ้ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน)จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :   EURO PARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่3 ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก(ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท์ี่ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ำซำลซคั ระหว่ำงเส้นทำงผ่ำน

ชม “ทะเลสำบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็น
ฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ 
“เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดัง
ไปทั่วโลก จำกนั้นถ่ำยภำพที่ระลึก

หน้ำ “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็น
นั ก ด น ต รี เอ ก  ที่ ช ำวอ อส เต รี ย
ภ ำค ภู มิ ใ จ  เดิ น เล่ น ใน บ ริ เวณ 

“จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรีย์
ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยุคตน้…ขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำที่ ถนนเกรไทเดร้ 
ถนนชอ้ปป้ิงที่มีกำรตกแต่งไวอ้ยำ่งงดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์” เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้

ของทะเลสำบฮลัล์ชตัทท์ ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่
ไดรั้บควำมนิยมมำกเป็นอนัดบัตน้ๆ
ของประเทศออสเตรีย โดยเมือง
ฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ใน รัฐอัป เปอร์
ออสเตรีย ซ่ึงเป็น  1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรีย  ดินแดน ซ่ึงมี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง  
3,500 ปี เดินเล่น ชมเมือง ฮำลสตดัซ์ 
ชมสถำปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพำะตวั
ด้วยกำรประดับเคร่ืองไม้และเก็บ
เก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวิตชีวำ ไดเ้วลำอนัควร น าท่านเดินทางสู่เมืองพัสเซา 

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


 

 

  

ค ่า อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง 

พักที่ :      IBB SUD HOTEL   หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่4        พัสเซา – เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใตข้อง

สำธำรณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟซ่ึงเขตเมือง
เก่ านี้ ได้ รับการขึ้นทะเบี ยนจาก
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยท ำเล
ที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน ้ ำล้อมรอบท ำ
ให้กลำยเป็นปรำกำรที่ส ำคัญในกำร
ป้ อ งกั น ข้ ำศึ ก ใน อ ดี ต เค ย เป็ น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรปกครองกำร
พิพำกษำคดีและกำรจัด เก็บภำษี 
ต่ อ ม ำใน ปี  ค .ศ .1963 ได้ รับ ก ำร
ประกำศว่ำเป็น เมืองที่ ได้ รับกำร
อนุรักษแ์ละภำยหลงัจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดม้ีกำรบูรณะ
อำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ย่ำงน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ที่ยำวนำน มี
ควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษส์ถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้องค์กำรยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียน
เมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ  

น ำท่ำนชม “จัตุ รัสเมืองเก่าสตาเร
เมสโต” บริเวณโดยรอบ ล้วนเป็น
อำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 
700 ปี ที่มีควำมงดงำมโดดเด่น  ชม 
“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูป
ศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวก
นอกรีตและถูกเผำทั้ งเป็นชม “หอ
น าฬิ กาด าราศาสต ร์ ” ที่ ทุ กๆ  1 
ชัว่โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต ์(12 
Apostles) ออกมำเดินผ่ำนหนำ้ต่ำงเล็กๆ ดำ้นบน  

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


 

 

  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่ :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่5    ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส - คาร์โลวี วาร่ี 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่าน “เข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของปราสาทปร๊าก” ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ.885เป็นศิลปะ

สไตลโ์กธิค สร้ำงขึ้นโดยเจำ้ชำยบริโวจเดิมในสมยักลำงเคยเป็นที่ประทบัของกษตัริยม์ยัต่ำงๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมียตลอดมำนับเป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจทำง
กำรเมืองของกรุงป ร๊ำกมำตั้ งแต่ศตวรรษ
ที่12  ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นท ำเนียบรัฐบำล 
และเป็นที่ พ  ำนักของประธำนำธิบ ดีแห่ง
สำธำรณ รัฐเช็ค  จำกนั้ นน ำคณะท่ ำน เดิน
ทำงเขำ้สู่ศูนยก์ลำงของปรำสำทที่แวดลอ้มไป

ดว้ยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยกุว่ำ650ปี น าท่าน
เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถเ์ก่ำแก่สไตล์โกธิค ที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.
1929 เป็นมหำวิหำรอนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่ำที่สุดอย่ำงย่ิงของชำวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจำกใช้เป็นที่เก็บพระ
ศพของกษตัริยพ์ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท ำขึ้นในสมัยพระเจำ้ชำร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์
ผูส้ร้ำงควำมเจริญสูงสุดที่ท ำให้กรุงปร๊ำกกลำยเป็นเมืองหลวงอันย่ิงใหญ่ของอำณำจักรโบฮีเมียและ
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหน้ำต่ำงที่ประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงำมเป็นรูปภำพของนักบุญองคต์่ำงๆ  
น าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า น าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำ
วำในช่วงศตวรรษที่14 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของ
นกับุญต่ำงๆ ถึง 30 รูป 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองคาร์โลวีวาร่ี” เมืองตากอากาศที่น่ารัก มีบ่อน ้าพุร้อนที่มีช่ือเสียงเป็นที่

รู้จักกันดี สร้ำงขึ้นในสมยัพระเจำ้ชำร์ล
ที่  4 ชมควำมสวยงำมของเมือง และ
ควำมสวยงำมของ “แม่น ้ ำเทปลำ” ที่
ไหลผ่ำนใจกลำงเมืองซ่ึงช่วยเพ่ิมควำม
งดงำมให้แก่ตัวเมืองแห่งน้ีมำกย่ิงขึ้ น 
ชม โบ สถ์ ป ร ะ จ ำ เมื อ ง เล็ ก ๆ  ที่ มี
สัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้ำ
โบสถ์ แลว้เดินลัดเลำะไปตำมล ำน ้ ำเท



 

 

  

ปลำท่ำมกลำงหุบเขำคลำ้ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่ำงมำก และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ที่ระลึกมำกมำย
ตำมอธัยำศยั จำกนั้นอิสระกบักำรเดินเล่นหรือช้อปป้ิงสินคำ้ที่ระลึกพ้ืนเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิ
เช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ตุ๊กตำหุ่นกระบอก ฯลฯ น าท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเปร๊าก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วันที่6 ปร๊าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์  
 มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราติสลาวา” (328 กม.)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  

รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชำกรหนำแน่น
ที่สุดในภูมิภำคยโุรปกลำง น กรุงบรำติ
สลำวำตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ที่
บริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกับ
ออสเตรียและฮงักำรี ใกลก้บัพรมแดน
สำธำรณรัฐเชก ปรำสำทที่เคยใช้เป็น
ป้อมปรำกำรสมัยโบรำณ น ำท่ำนเก็บ

ภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบรา
ติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
และแนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำ
คำร์เปเทียน) หำกมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ของที่ระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม ,้ 
เคร่ืองกระเบื้อง ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี (200 กม.) เมืองที่มีแม่น ้ ำดำนูบไหล

ผ่ำนกลำงเมือง  น าคณะชมความ
ย่ิงใหญ่อลังการของ “มหาวิหาร
เซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงขึ้ นในปี ค.ศ.
1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลำกว่ำ 54 ปีในกำรก่อสร้ำง มีควำม
สูงถึง 96 เมตรถือว่ำเป็นอำคำรที่มี

ควำมสูงที่สุดในบูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่ส

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


 

 

  

แควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิม
ฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่7 คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น ้าดานูบ  
 Outlet Parndorf – เวียนนา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านขึน้สู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือระลึกถึงควำมกลำ้หำญของ

ชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบำ้นเมืองในช่วง
ที่ ถู ก มอ งโกล รุก รำน ใน ปี  ค .ศ .1241 -1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชำว
แมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็นสง่ำอยู่หน้ำป้อมปรำกำร ผ่ำน
ชม “สะพำนเชน” หรือสะพำนโซ่” สัญลกัษณ์ของกรุง
บูดำเปสต์ น ำคณะ “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่ง
แม่น ้าดานูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหลผ่ำนหลำยประเทศ 
ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้ม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อำคำรน้ีถูก
สร้ำงแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอำคำรบำ้นเรือนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมือง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” (196 กม.) 

ให้ท่ำนได้มีเวลำเลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยใน
รำคำพิ เศษ  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 จำกนั้นเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ  (48 กม.) 

ค ่า อิสระอาหารมื้อค ่า เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย 

พักที่ :       FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่8      พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค 
 โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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 น า ท่ าน  “เ ข้ า ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง เ ชิ น บ รุ น น์ ” 
Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอันย่ิงใหญ่
ของรำชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ ถูกสร้ำงขึ้ นในปลำย
ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมา
เรีย เทเรซ่ า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน 
ด้ำนหลังของพระรำชวังในอดีตในอดีตนั้ นพระ
รำชินีฝร่ังเศส มำรีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัย
เด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และโมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยู่
กบัพระรำชโอรสของพระองค์ เขำ้ชมควำมงดงำมอนัวิจิตรตระกำรตำภำยในห้อง อำทิ ห้องทรงงาน ห้อง
บรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมี
การใช้งานอยู่ เป็นคร้ังคราว  ฯลฯ จำกนั้ นน ำท่ำนชม  “กรุงเวียนนา” ผ่ำนชม “ถนนวงแหวน ” Ring 
Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา , ศาลาว่าการ , 
มหาวิทยาลัยเวียนนา ,โบสถ์ประจ าเมือง , ศาลสูง ฯลฯ   เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” 
สวนสำธำรณะอันร่มร่ืนใจกลำงเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มี
ช่ือเสียงกอ้งโลก 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” Kartner Street ย่ำนถนนกำรค้ำที่ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง มี

ห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  
เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ สเต
รีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตัล 
ของที่ระลึก และ สินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงั
ของยุโรป พร้อมชม  “โบสถ์เซนต์สตี
เ ฟ น ” (St.Stephen Cathedral) เ ป็ น
โบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้ งแต่
ค ริส ต์ ศ ต วรรษที่  13 ถื อ เป็ น โบ ส ถ์
คู่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่สนำมบิน 

22.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR186 

วันที่9      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
05.55 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  
08.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR838 
19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 



 

 

  

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์
 ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ต.ค. 2562 49,900 49,900 49,900 16,900 

พ.ย. 2562 49,900 49,900 49,900 16,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 49,900 49,900 49,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนำ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำรพร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ

และรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไป

และกลบัพร้อมคณะ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเดี่ยวเพ่ิม **  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้

มำ ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้ห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูต ไม่คืนเงินค่าวีซ่าให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านวีซ่าก็ตาม(ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 4,000.-) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเต็มจ านวน ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ้่ำยส่วนท่ี

เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 



 

 

  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 
หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดร้ับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น 
กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยื่นวีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป  ทำงสถำนทูตเป็นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้ ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และ
มีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมท่ีพัก
ต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ้่ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่ำใชจ้่ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    



 

 

  

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่ำใชจ้่ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
o หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
o หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

• *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
o  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย่ื้นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไมไ่ดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

o ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
o  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวี

ซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอย่ืนค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง  
o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง

บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมี
เอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำก
หลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 



 

 

  

โดยจะหักค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


