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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

26 ก.ค.-03 ส.ค. // 11-19 ส.ค. 2561 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพือ่ควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำ) 

 

รวมค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีำ  เพือ่ควำมสดวกของลูกค้ำ 

***** เมอืงขึน้ช่ือแห่งยุโรปตะวนัออก ***** 
กรุงปร๊ำก เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ดนิแดนแห่งประวตัิศำสตร์ 

กรุงบูดำเปสต์ ประวัตศิำสตร์สองฝำกฝ่ังแห่งแม่น ำ้ดำนูบ 
กรุงเวยีนนำ  นครแห่งศิลปะและดนตรี 

เมือง ซำลซ์บูร์ก   ดินแดนบ้ำนเกดิของโมซำร์ท และช้อปป้ิงถนนเกรไทเดร้ 
เมืองฮัลล์ชตทัท์  เมืองริมทะเลสำบที่ขึน้ช่ือว่ำสวยที่สุดในโลก 

เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เขตเมืองเก่ำนีไ้ด้รับกำรขึน้ทะเบียนจำกยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก) 
เมืองคำร์โลว ีวำร่ี เมืองท่ำมกลำงหุบเขำและน ำ้พรุ้อน แห่งยุโรป 

***** สุดพเิศษ เข้ำชมภำยใน ***** 
เข้ำชมภำยใน ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ปรำสำทต้นแบบของปรำสำทดสินีย์แลนด์ 

เข้ำชมควำมยิง่ใหญ่ของ ปรำสำทปร๊ำกและเข้ำชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ มหำวหิำรเซนต์วิตัส 

เข้ำชมควำมยิง่ใหญ่อลงักำรของ “มหำวหิำรแห่งกรุงบูดำเปสต์ เซนต์สตีเฟ่น” 
สุดพเิศษล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝำกฝ่ังแม่น ำ้ดำนูบ กรุงบูดำเปสต์ 

เข้ำชมภำยในพระรำชวงัเชินบรุนน์ พระรำชวงัฤดูร้อนอันยิง่ใหญ่ของรำชวงศ์ฮัปสบวร์ก 

***** เมนูพเิศษ ที่ไปไม่ควรพลำดไปแล้วต้องได้ชิมสักคร้ัง ***** 
น ำทุกท่ำนเพิม่น ำ้หนักกบัเมนูพเิศษ ขำหมูเยอรมัน สไตล์บำวำเรียน 

อำหำรพืน้สไตล์ ป้ิงย่ำง ของชำวเมืองเชสกี ้คุมลอฟ  3 ผสำน เนือ้สัตว์ 3 ชนิด (หมู ไก่ ปลำ) 

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
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มำแล้วต้องมำลองชิม เมนูขึน้ช่ือ  ซีโครงหมูเวยีนนำ แท้ๆ  
ทำนอำหำรพืน้ในสไตล์ฮังกำเรียน  เมนูกูลำส พร้อมกบัเสียงดนตรีพืน้เมือง 

เมนู คดิถึงบ้ำน  กบัเมนูอำหำรไทยในแดนยุโรป ภัตตำคำรอำหำรไทยในกรุงปร๊ำก 
ช้อปป้ิง สินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยที ่Outlet Parndorf 

 
 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
17.30น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำร์เตอร์
สำยกำรกำร์ตำร์แอร์เวย์ (เคำเตอร์ Q) พร้อมเจ้ำหน้ำทีค่อยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
20.55น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำร์ ประเทศกำร์ตำร์...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 
23.40น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลำเปลีย่นเคร่ืองประมำณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       มิวนิค – ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ – จตุัรัสมำเรียนพลทัซ์  
01.50น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิวนิค...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR059 
07.00น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน
ศุลกำกรเรียบร้อยแล้วน ำคณะเดินทำงสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวำนเกำ” เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยูสุ่ดถนนสำยโรแมนติก เมือง
ตั้งอยู่ทำงแควน้บำวำเรียตอนใตข้องเยอรมนีติด
ชำยแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงท่ีเต็มไป
ดว้ยควำมเขียวขจีของขุนเขำ จำกนัน่น ำคณะท่ำน
เปล่ี  ยนกำรเดินทำงโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอด

เขำ พร้อมทั้งน ำคณะท่ำนเข้ำชมภำยใน 
“ ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ ”ปรำสำทท่ีได้
ช่ือวำ่เป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของ
เจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ยำ่งอลงักำร  ตั้งอยูใ่นเทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี 
สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกวำ่ 200 
เมตร  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ ! ชิมรส “ขาหมูเยอรมัน” สูตรต้นต าหรับ 
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บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิค ชมอดีตนครหลวงแห่งอำณำจกัรบำวำเรียท่ียิ่งใหญ่ โดยเฉพำะในช่วงศตวรรษท่ี 16-
18  ก่อนขับรถพำชมสถำนท่ีส ำคัญๆ  อำ ทิ 
พระรำชวงัหลวง  เรสซิเด้นท์ ฯลฯ น ำท่ำนสู่
บริเวณ “จัตุรัสมำเรียนพลัทซ์” ย่ำนเมืองเก่ำท่ีมี
สถำปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส ำคญัของมิวนิ
คเซ่นศำลำว่ำกำรเก่ำในรูปแบบศิลปะโกธิค 
หอคอยของโบสถ์แม่พระท่ีมีรูปแบบคล้ำยหัว
หอมใหญ่ อิสระกบักำรเท่ียวชมเมืองตำมอธัยำศยั 
ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัท่ี :     AZIMUT HOTEL / LEONARDO HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง     
 

วนัที่3       มิวนิค – ซำลส์บวร์ก – อุทยำนมิรำเบลล์ – ฮัลสตทัท์ – พสัเซำ                                                               
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซำลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซคั ระหวำ่งเส้นทำงผำ่นชม “ทะเลสำบมอนด์
เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ชม “อุทยำนมิรำเบลล์” อุทยำน
ของปรำสำทท่ีใชเ้ป็นสถำนท่ีแต่งงำน
ท่ีจดัได้ว่ำสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล กำร์เท่น” 
และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์
บวร์ก” เป็นฉำกหลงัเพิ่มควำมมีเสน่ห์
ให้กบัสวนแห่งน้ีจำ  กนั้นถ่ำยภำพท่ี
ระลึกหนำ้ “บ้ำนพักโมสำร์ท” ซ่ึงเป็น
นั ก ด น ต รี เ อ ก  ท่ี ช ำ ว อ อ ส เ ต รี ย
ภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัส
โมซำร์ท” ชม อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่งซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยุคตน้…ขำ้มสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไท
เดร้ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีกำรตกแต่งไวอ้ยำ่งงดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บา่ย เดนิทางสู ่"เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในโลก ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮลัล์ช
ตทัท์ ทะเลสาบในเขตภมูิภาคซาลซ์คมัเมอร์กทุ และยงัเป็นหนึง่ในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอนัดบัต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ช
ตทัท์นัน้อยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซึง่
เป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดนิแดนซึง่มีวฒันธรรมสืบทอดตอ่กนั
มานานถึง  3,500 ปี เดนิ  เลน่ชม
เมือง ฮาลสตดัซ์ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมี
เสนห์่เฉพาะตวัด้วยการประดบัเคร่ือง
ไม้และเก็บเก่ียวประสบการณ์จาก
จารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวา ได้
เวลาอนัควร น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเชสกี ้บเูดอโจวิช 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร    

พกัท่ี :     IBB HOTEL PASSAU SUD ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง               
วนัที่4      พสัเซำ – เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)     
               ปรำสำทคลุมลอฟ – คำร์โลว ีวำรี – ปร้ำก 
เช้ำ  บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใตข้องสำธำรณรัฐเช็กมี
ช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่ำนี้ได้รับกำรขึน้ทะเบียนจำกยูเนสโก
ให้เป็นมรดกโลกดว้ยท ำเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ี
มีน ้ ำล้อมรอบท ำให้กลำยเป็นปรำกำรท่ี
ส ำคญัในกำรป้องกันข้ำศึกในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลำงด้ำนกำรปกครองกำรพิพำกษำคดี
และกำรจัดเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ .1963 
ได้รับกำรประกำศว่ำเป็นเมืองท่ีได้รับกำร
อนุรักษ์และภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลง
ทำงสังคมของประเทศ  ในตอนปลำยปี 
ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะอำคำรและปรำสำท
คร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ยำ่งน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน มีควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษ์
สถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำใหอ้งคก์ำรยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992   

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%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
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เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมือง Mix Grill 3 ผสำน เนือ้สัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลำ) 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คำร์โลววีำร่ี” เมืองตำกอำกำศท่ีน่ำรัก มีบ่อน ้ ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้ำงข้ึนในสมยั
พระเจำ้ชำร์ลท่ี 4 ชมควำมสวยงำมของเมือง 
และควำมสวยงำมของ “แม่น ้ำเทปลำ” ท่ีไหล
ผ่ำนใจกลำงเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มควำมงดงำม
ให้แก่ตัวเมืองแห่งน้ีมำกยิ่ง ข้ึน ชมโบสถ์
ประจ ำเมืองเล็กๆ ท่ีมีสัญลกัษณ์ของเมืองอยู่
บริเวณหนำ้โบสถ์ แลว้เดินลดัเลำะไปตำมล ำ
น ้ ำ เ ท ป ล ำ ท่ ำ ม ก ล ำ ง หุ บ เ ข ำ ค ล้ ำ ย
สวิตเซอร์แลนด์เป็นอยำ่งมำก และมีเวลำให้
ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกมำกมำยตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงปร๊ำก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่
ริมสองฟำกฝ่ังแม่น ้ำวลัตำวำ  
ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย เลศิรส!!!! 

พกัท่ี :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง           
 

       

วนัที่5       ปร๊ำก – ปรำสำทปร๊ำก - เขตเมืองเก่ำ - อนุสำวรีย์ยำนฮุส – สะพำนชำร์ลส์  
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำคณะออกเดินทำงสู่ “กรุงปร๊ำก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำน ำคณะท่ำนเขำ้ชม
ควำมยิ่งใหญ่ตระกำรตำของ “ปรำสำทปร๊ำก”  ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล์โกธิค สร้ำงข้ึนโดยเจำ้ชำย
บริโวจเดิมในสมยักลำงเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่ำงๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมียตลอดมำนบัเป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจทำง
ก ำร เ มื อ งของก รุ งป ร๊ ำกม ำตั้ ง แ ต่ศตวรรษ ท่ี 12  ปัจจุบัน น้ี
ได้ถูกใช้เป็นท ำเนียบรัฐบำล และเป็นท่ีพ  ำนักของ ประธำนำธิบดี
แห่งสำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้ สู่ ศู น ย์ ก ล ำ ง
ของปรำสำทท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบรำณสถำนเก่ำแก่ อำยุกว่ำ650ปี 
เขำ้ชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ “ มหำวิหำรเซนต์ วิตัส ” โบสถ์
เก่ำแก่สไตล์โกธิค ท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็น มหำวิหำรอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่ำท่ีสุดอย่ำงยิ่งของชำวเช็ค  ทุ ก ค น
เน่ืองจำกใช้เป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4 
กษตัริยผ์ูส้ร้ำงควำมเจริญสูงสุดท่ีท ำใหก้รุงปร๊ำกกลำยเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอำณำจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนำ้ต่ำงท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงำมเป็นรูปภำพของนกับุญองคต่์ำงๆ  
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  เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำคณะเขำ้สู่เขตเมืองเก่ำ น ำชม “สะพำนชำร์ลส์” สะพำนสัญลักษณ์ของกรุงปร๊ำก ท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำในช่วง
ศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของนกับุญต่ำงๆ ถึง 30 รูป ชม 
“จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้น
เป็นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมี
ควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ ำ
ฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีต
และถูกเผำทั้งเป็นชม “หอนำฬิกำดำรำศำสตร์” ท่ี
ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต์ (12 
Apostles) ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบน
จำกนั้นอิสระกบักำรเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ตุ๊กตำหุ่น
กระบอก ฯลฯ 
ค ่ำ บริกำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัท่ี :      DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง    
                                 

วนัที่6        ปร๊ำก – บรำตสิลำวำ – หอคอยบรำตสิลำวำ - บูดำเปสต์  
                 มหำวหิำรเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์  
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบรำติสลำวำ”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชำกร
หนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรียและฮังกำรี ใกล้กับ
พรมแดนสำธำรณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 
50 กิโลเมตร เป็นนครส ำคญัทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและทำง
วฒันธรรมของแควน้สโลวำเกีย โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ 
เช่น ปรำสำทท่ีเคยใช้เป็นป้อมปรำกำรสมัยโบรำณ น ำท่ำน
สมำชิกผ่ำนชม “หอคอย” บรำติสลำวำอันเป็นสัญลักษณ์ของ
เมือง ผ่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ อำคำรย่ำนเมืองเก่ำน้ี มีหลงัคำสีเขียว
เป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก และถนนหนทำงปูหินแบบเมือง
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หลวงเก่ำของยุโรป เก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” และแนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ี
ดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 
เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย น ำคณะเดินทำงสู่  “กรุงบูดำเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี เมืองท่ีมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่นกลำงเมือง น ำคณะเข้ำ
ชมควำมยิ่งใหญ่อลังกำรของ “มหำวิหำรเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงข้ึน
ในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้เวลำกวำ่ 54 ปีใน
กำรก่อสร้ำง มีควำมสูงถึง 96 เมตรถือว่ำเป็นอำคำรท่ีมีควำมสูง
ท่ีสุดในบูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำด
ใหญ่ พร้อมชม “อนุสำวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อเฉลิม
ฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี 
ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูกูลำส ฮังกำเรียน 
พร้อม อำหำรจำนหลกัรสเลศิ และของหวำน 

พกัท่ี :      MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                
วนัที่7       คำสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น ำ้ดำนูบ    
                Outlet Parndorf – เวยีนนำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำคณะข้ึนสู่ “คำสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบำสเตียน” ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึงควำมกลำ้หำญของชำวประมงผู ้
เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบำ้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุ  กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็นสง่ำอยู่หน้ำป้อม
ปรำกำร ผ่ำนชม “สะพำนเชน” หรือสะพำนโซ่” 
สัญลักษณ์ของกรุงบูดำเปสต์ น ำคณะ “ล่องเรือชมวิว
ทวิทศัน์สองฝำกฝ่ังแม่น ้ำดำนูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหลผำ่น
หลำยประเทศ ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้ม “อำคำร
รัฐสภำที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ 
อำคำรน้ีถูกสร้ำงแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอำคำร
บำ้นเรือนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมือง  
เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่  “Outlet Parndorf” ให้
ท่ำนได้มีเวลำเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำยในรำคำ
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พิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, G  aastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, 
Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จำกนั้นเดินทำงสู่กรุงเวยีนนำ  

อสิระอำหำรมือ้ค ำ่ เพือ่ให้ทุกท่ำนได้เลอืกซ้ือสินค้ำตำมอธัยำศัย 

พกัท่ี :      FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
 

 

 

 

 

 

วนัที่8        พระรำชวงัเชินบรุนน์ – สวนสำธำรณะสตดัปำร์ค - โบสถ์เซนต์สตเีฟน  
                  ช้อปป้ิงย่ำนถนนคำร์ทเนอร์   
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมทีพ่กั   
น ำคณะ “เข้ำชมพระรำชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของรำชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้ำงข้ึน
ในปลำยศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนั ดำ้นหลงัของพระรำชวงั
ในอดีตในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และโมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลง
ดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค ์เขำ้ชมควำมงดงำมอนัวิจิตรตระกำรตำภำยใน
ห้อง อำทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, 
ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมี

การใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ จำกนั้นน ำท่ำนชม  “กรุงเวียนนำ” 
ผำ่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่า
เฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, 

มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเล่นใน 
“สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำงเมือง ชม 
“อนุสำวรีย์ โยฮันสเตร้ำส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
กอ้งโลก จำกนั้นน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ย่ำนถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้
ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคำ้แบรนด์
เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู์่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 
เทีย่ง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ!!! ซีโครงหมูเวยีนนำ ณ ร้ำน  
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่สนำมบิน 
22.40น. เหิรฟ้ำกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR186 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่8       กรุงเทพฯ 
04.55น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
08.00น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR832 
19.00น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะ
เดินทำงในขณะน้ัน เพือ่ควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

อัตราค่าบริการ 

เดนิทำงโดยสำรกำรบิน 

สายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วย ์
ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ำยเพิม่ 
 

ก.ค.-ส.ค. 2561 55,900 55,900 55,900 14,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ

และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถในยุโรปท่ำนละ 14 ยูโร 
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 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  
เงื่อนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือ
จดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน 
ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือ
วำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำง
สถำนทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำร
เดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำน
จะตอ้งเดินทำงมำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  
 เอกสำรต่ำงๆทีใ่ช้ในกำรยืน่วซ่ีำท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ี
มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 
 กรณีวซ่ีำทีท่่ำนยืน่ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริง
ทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัยืน่วซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วซ่ีำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 
120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 
-  ค่ำห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 
 หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
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 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ ำยที่
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที่

ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยืน่ขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพือ่สแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดนิทำงทีเ่หลอือำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือน
ท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดงทำง
กำรเงนิอืน่ๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐำนกำรเงนิของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม 
Statement  และ ส ำเนำสมุดเงนิฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดอืน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่ม
เดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
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 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอ
วซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน
เงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำม
ควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


