
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง 

08-16 ต.ค. // 19-27 ต.ค. // 21-29 ต.ค. 2565 
( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย(์เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

20.25 น. ออกเดินทางสู่มิวนิคโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR833 

23.40น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 

 

วันที่2         มิวนิค– เอททัล– เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก 

01.55 น. ออกเดินทางสู่มิวนิคโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR059 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิคประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแล้วนําท่านออกเดินทางสู่จากนั้นนํา

ท่านออกเดินทางสู่“เมืองเอททัล”(Ettal)นําท่านเข้าชม “สํานัก

สงฆ์แห่ งเมือง เอท ทัลKlosterEttal”ได้รับการขึ้ น ทะเบี ยน 

UNESCOสํานักสงฆ์แห่งน้ี  ก่อตั้ งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวัน

สมโภชประจําปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of 

Milan) โดยพระเจา้หลุยส์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวนัณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ!!! ขาหมูเยอรมนั

ขนานแทร้สเลิศ คู่กบัเบียร์เยอรมนัสุดคลาสสิค 

บ่าย นาํท่านนั่งรถมินิบสัขึ้นสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์”(กรณีอากาศไม่เอื้ออาํนวย เพ่ือความปลอดภยัขอผู้

เดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํท่านเดินเทา้ขึ้นแทน) นาํท่าน“เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์”ซ่ึงเป็น

ปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่

งดงามมากที่สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะ

แก่งของแม่นํ้าพอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ลางป่าเขาลาํเนาไพร ที่ซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไป

ในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ี เพ่ิงไดรั้บขนานนามว่า “นอย

ชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษตัริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จ

ส ว ร ร ค ต แ ล้ว ใน ปี  188 6  แ ม้ ก ร ะ ทั่ งร าช าก า ร์ ตู น อ ย่ าง 

“วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาท

ในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์**

กรณีคิวการเข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการนําท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานช

ไตน์(ภายนอก)และนําท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน**นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” 

(Salzburg) นาํท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดงั“เดอะซาวน์ออฟมิวสิก”ชมความสวยงามตามธรรมชาติ

ระหว่างทาง 

คํ่า               บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภตัตาคาร /จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พักที่ : Austria trend hotel europasalzburgหรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่3        ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ – บ้านพักโมสาร์ทฮัลสตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์-  



                   เชสกี ้คลุมลอฟ 

เชา้              บริการอาหารมื้อเชา้ณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํท่านเขา้สู่“เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรียเมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลปะ

แบบบารอก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบารอก เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงัก์อมาเดอุส 

โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นําท่านเดินเข้าชม“สวนมิราเบลล์”

(Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิ

ราเบลล์ ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1606 โดยพระราช

ประสงค์ของเจ้าชาย อาร์คบิชอปวูล์ฟดาย์ท ริซ 

ปัจจุบันเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่สุดของคู่บ่าวสาว

และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีเวลาให้ท่านเดินชม

และเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นนําท่านเดินขา้ม

สะพานแม่นํ้ าซอลซาค(Salzach River) อนังดงามมุ่ง

สู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบับา้นของโม

ส าร์ ท  โ ม ซ า ร์ ท เกิ ด ใน ปี  ค .ศ .1 7 56  ใน บ้ า น 

HagenauerHausเลขที่ 9จากนั้นนําท่านชมสถานที่ที่

สาํคญัๆ ของเมืองเก่าที่ท่านตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัความ

งดงามของสถานที่ต่างๆเหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระ

เพ่ือให้ไดท้่านสนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยใน

การเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม, สินค้าที่ระลึกช่ือดัง

มากมายตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตช่ือดังจาก

ออสเตรียมากมาย 

เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวนัณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัล์สตทัท์” (Hallstatt)หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัล์สตทัทน์าํท่านชมเมือง

ฮลัล์สตทัท์ เมืองที่ตั้งอยูใ่จกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย 

“ซาลสกมัแมร์กูท”ดุจดงัพลอยเม็ดงามประดบัอยูเ่ชิงเขา 

“ดคัชไตน์”ดินแดนที่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม ครอบคลุมอาณาบริเวณเมืองฮลัลส์ตทัท,์ โก

เซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์นรวมกันเป็น

ศูนยก์ลางของ“อินเนอร์ซาลสกมัแมร์กูท”ดินแดนซ่ึงมี

วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี หมู่บา้นใน

บริเวณน้ีร่ํารวยเพราะเหมืองเกลือที่ทาํกนัมาตั้งแต่สมยั

กลางของยุคสําริดช่วยสร้างความเจริญให้ทอ้งถิ่น นาํท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่ง

บา้นดว้ยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถิ่นที่ยงัคงยึดติดกบัจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหนา้ทวัร์จะนาํท่านเดินผ่านตวั

เมืองไปสู่จุดชมวิวที่อยูท่า้ยหมู่บา้นระหว่างทางผ่านชมบา้นเรือนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิว



ขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงัหรือเขา้ไปถ่ายรูปในบริเวณบา้นของคนทอ้งถิ่น)นาํท่านออกเดินทางสู่“เมือง

เชสก้ี คลุมลอฟ”(CeskyKrumlov)เมืองมรดกโลกเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมี

ช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่าน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียน

จากยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภตัตาคาร/ จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พักที่ : OLD INN HOTELหรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่4         เชสกี ้คลุมลอฟ– ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊ากสะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 

เชา้              บริการอาหารมื้อเชา้ณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นําท่านชมเมืองเชสก้ี คลุมลอฟ ด้วยทาํเลที่ตั้งของตัว

เมืองที่มีนํ้ าลอ้มรอบทาํให้กลายเป็นปราการที่สําคญัใน

การป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการ

ปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี 

ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการ

อนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะ

อาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิม

ไว้อย่างน่าช่ืนชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน

ทรงคุณค่า ทาํให้องค์การยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992นาํท่านชมความ

สวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ”(CeskyKrumlovCastle)เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของสาธารณรัฐเช็ครอง

จากปราสาทปร๊าก จากนั้นนําท่านชมความสวยงามของ “ย่านเขตเมืองเก่า”จากนั้นนําท่านเดินทางสู่“กรุงปร๊าก” 

(Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็คซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่นํ้าวลัตาวา 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ชม“สะพานชาร์ลส์” สะพาน

สัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างขา้มแม่นํ้ าวลัตาวาในช่วง

ศตวรรษที่14ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว

สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนักบุญต่างๆ 

ถึ ง 30 รูป ชม  “จัตุ รัส เมื อ งเก่ าส ตาเร เม ส โต ”บ ริเวณ

โดยรอบ ล้วนเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 

700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นชม “อนุสาวรียย์านฮุส”ผูน้าํ

ฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตและถูก

เผาทั้งเป็น ชม“หอนาฬิกาดาราศาสตร์”ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่าน

หน้าต่างเล็กๆ ดา้นบนจากนั้นอิสระกบัการเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ที่ระลึกพ้ืนเมืองไตลเ์ช็คและโบฮีเมียน อาทิ

เช่นเคร่ืองแกว้สีต่างๆตุ๊กตาหุ่นกระบอกฯลฯ 

คํ่า               บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภตัตาคาร 



พักท่ี : Holiday Inn Prague Congress Centreหรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่5         กรุงปร๊าก– ปราสาทปร๊าก– กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวาเมืองเก่า –  

                    รูปป้ัน Man at Work 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นําท่านเข้าชมความย่ิงใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ”ซ่ึงถูก

สร้างขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลางเคย

เป็นที่ประทับของกษตัริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย

ปัจจุบนัน้ีได้ถูกใช้เป็นทาํเนียบรัฐบาลและเป็นท่ีพาํนักของ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นําคณะเดินทางเข้าสู่

ศูนยก์ลางของปราสาทที่แวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่

อายุกว่า650ปีชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์

วิตสั ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิที่มีคุณค่าอยา่งย่ิงของชาวเช็กฯ

ทุกคนเน่ืองจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาํขึ้นในสมยัพระเจา้

ชาร์ลส์ที่ 4 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (Bratislava)เมือง

หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค กรุงบราติ

สลาวาตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ ที่บริเวณพรมแดน

ของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดน

สาธารณรัฐเชก เมืองน้ีตั้ งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 

กิโลเมตร เป็นนครสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทาง

วฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย โบสถ์และสถานท่ีสําคญัต่าง 

ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ นาํท่าน

เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อนัเป็น

สัญลกัษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ใน

บริเวณเมืองน้ีด้วยภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของ

เทือกเขาคาร์เปเทียน) นําท่านเข้าชมเมืองเก่าบราติสลาวา 

สัมผสับรรยากาศเมืองเก่า แวะถ่ายภาพกบัรูปป้ันที่ซ่อนอยูใ่น

ตวัเมือง ไม่ว่าจะเป็นรูปป้ันนโปเลียนหน้าสถานฑูตฝร่ังเศส

หรือรูปป้ันปาปารัซซ่ีรวมถึงไฮไลท์ของเมืองคือรูปป้ันของคนตกท่อจากนั้นนาํท่านชม “ประตูไมเคิล” ซ่ึงซุ้มประตู

ไมเคลิก่อสร้างสไตล์โกธคิสูง 51 เมตรมีอียู่ทั้งหมด 4 แห่ง ปัจจุบนัเป็นประตูเพียงแห่งเดียวท่ียงัเหลืออยู่ ประตูไม

เคิลมียอดโดมทรงหัวหอมตามศิลปะบารอค 3 ชั้น ลดหลัน่กนั ประตูแห่งน้ีตั้งอยา่งศูนยก์ลางเมืองเก่า สองฝ่ังถนนมี

อาคารเก่าแก่หลากสีสัน สไตล์อาร์ตนูโวตั้งเรียงรายอยู่ทาํให้บรรยากาศคึกคกันาํท่านชม“รูปป้ันคนตกท่อคูมิล”

(Man at Work)ที่โด่งดงั ณ แห่งน้ีเคยถูกรถชนมาแลว้ถึง 2 คร้ัง ในปัจจุบนัจึงมีป้ายเขียนว่า “Man at Work” ปักอยู่



บริเวณดงักล่าว เป็นสัญลกัษณ์ช่วงที่เป็นคอมมิวนิสต์และตาํนานยงักล่าวต่อไปว่าอาจจะเป็นคุณลุงที่เหน็ดเหน่ือย

กบัการทาํงานอยากจะพกัผ่อนบา้งตามประสาคนทาํงานหนกั 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Holiday Inn Bratislavaหรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่6        บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่นํ้าดานูบ 

                   ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองและแบรนด์เนม 

เชา้              บริการอาหารมื้อเชา้ณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํท่านเดินทางสู่“กรุงบูดาเปสต”์ (Budapest)เมืองหลวงของประเทศฮงัการี เมืองที่มีแม่นํ้าดานูบไหลผ่านกลางเมือง 

นาํท่าน “ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์สองฝากฝ่ังแม่นํ้าดานูบ” แม่นํ้ า

นานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายนํ้ าสีฟ้า

ใสเปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุด ระหว่าง

การล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่ สุดของ

ยุโรป”สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอ

โกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่

คู่บา้นคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นสองฟากฝ่ังแม่นํ้ า

ดานูบที่สวยงามเกินคําบรรยาย ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

บูดาเปสต์อนัสวยงาม(*พร้อมเคร่ืองด่ืม ซอฟดร้ิง,ไวน์,เบียร์,

แชมเปญ) นาํท่านเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิช

เชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ

ของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพ่ือปกป้องบา้นเมืองในช่วงที่

ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรียข์อง

พระเจา้สตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็น

สง่าอยูห่นา้ป้อมปราการ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บ่าย นาํท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม“อนุสาวรียแ์ห่งสหัสวรรษ”ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิม

ฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี นาํท่านชมความย่ิงใหญ่อลงัการของ“มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่า

เป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ในยา่นถนนคนเดินซ่ึงเต็มไปดว้ย

สินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมายและมีเวลาให้คณะไดช้้อปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพ้ืนเมืองฮงักาเรียน

อาทิเช่นผา้ลูกไม,้ ผา้ปัก, เคร่ืองแกว้, ไข่ระบายสี 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่ : Mercure Budapest City Center Hotelหรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 

วันที่7        บูดาเปสต์ - Outlet Parndorf – เวียนนา – เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์พระราชวัง 

                   เบลวีเดียร์– สวนสาธารณะสตัดปาร์ค  

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านไดม้ีเวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพิเศษ 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 

เที่ยง อิสระอาหารมื้อเที่ยง เพ่ือให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

บ่าย นาํท่าน “เขา้ชมภายในพระราชวงัเชินบรุนน์”(Schonbrunn Palace)พระราชวงัฤดูร้อนอนัย่ิงใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบ

วร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์

ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิ

โรมันที่ตั้งพระทยัว่า จะสร้างพระราชวงัแห่งน้ีให้มีความ

งดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ดา้นหลงั

ของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้

ตกแต่งเป็นสวนและ นํ้าพุอยา่งสวยงาม อนัเป็นที่มาของช่ือ

พระราชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองั

ตวัเนต ไดเ้คยใช้ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณพระราชวงัแห่งน้ี และ 

โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรีจกัพรรดินโปเลียนเคยได้

เสด็จมาประทบัอยู่กบัพระราชโอรสของพระองคเ์ขา้ชมความงดงามอนัวิจิตรตระการตาภายในห้องอาทิ ห้องทรง

งานห้องบรรทมห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม 

ห้องบอลลูม ใช้จดังานเตน้รํา หรือแสดงดนตรีปัจจุบนัยงัมี

การใชง้านอยูเ่ป็นคร้ังคราวฯลฯชมอุทยานและสวนดอกไม้

นานาพนัธ์ุจากนั้นนําถ่ายรูปกับ “พระราชวงัเบลวีเดียร์”

(Belvedere Palace)พระราชวังแห่งน้ีได้รับการออกแบบ 

แ ล ะ ส ร้างขึ้ น เมื่ อ ต้น ศ ต ว รร ษ ที่  18  ตัว พ ระ ร าช วัง

ประกอบดว้ยพระตาํหนกั 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรม

โรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยท่ี

ตกแต่งอย่างงดงาม ในปัจจุบันพระราชวงัเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภณัฑ์จดัแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดี

ที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจดัแสดงผลงานช้ินเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงาน

ภาพวาดของ กุสตาฟคลิมท์Klimt ที่มีช่ือเสียงระดบัโลกและผลงานช้ินสาํคญัของ Monet, Kokoschka, Renoir และ 

Schiele จากนั้นนาํท่านชม“กรุงเวียนนา” (Vienna)ผ่านชม“ถนนวงแหวน ”Ring Strasseผ่านชม โรงอุปรากร(โอเป

ร่าเฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์ประจาํเมือง, ศาลสูง ฯลฯ

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่“สวนสาธารณะสตดัปาร์ค”สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรียโ์ยฮนัสเต

ร้าส์ จูเนียร์”(Johann Strauss)ศิลปินที่มีช่ือเสียงกอ้งโลก  

คํ่า               บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองเมนูพิเศษ!!! ซ่ีโครงหมูเวียนนา อนัมีเลื่องช่ือของกรุงเวียนนา 



พักที่ : Novum Hotel Kavalier Wienหรือที่พักระดับใกล้เคียง 

  

วันที่8        เวียนนนา –ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์– เดินทางกลับ 

เชา้              บริการอาหารมื้อเชา้ณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

นาํท่านเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านคา้ต่างๆ 

มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย 

อาทิเช่น เคร่ืองแก้วเจียระไน, คริสตัลของที่ระลึก 

และ สินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของยุโรป พร้อมชม 

“โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็น

โ บ ส ถ์ เก่ า แ ก่ ส ร้ า ง ใ น ศิ ล ป ะ โ ก ธิ ก ตั้ ง แ ต่

คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของ

ประเทศออสเตรียได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่

สนามบินนานาชาติเวียนนา 

16.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR 184 

22.30น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
 

วันที่9         กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 836 

13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

08-16 ต.ค. 65 [MUC-BUD] 

16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวยเ์ที่ยวบินที่ QR 200 

22.45น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
 

วันที่9         กรุงเทพฯ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR 836 

13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 

บริษทั ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

หมู่คณะเป็นสาํคญั 

อัตราค่าบริการ 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 

อนัเป็นผลที่ทาํให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 

3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 

4. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(5,900.-) 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาทเมื่อจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุํ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุํ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

08-16 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900 16,900 

19-27 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900 16,900 

21-29 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900 16,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ** 



3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้

ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ํารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย

ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มี

ความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู้

พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สําคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ

ส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง

เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั

จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่

จะสาํรองยานพาหนะ 



 

เง่ือนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํที่ตอ้ง 

การันตีที่นั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

• รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  

• หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  

***กรณีค้าขาย: หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผูเ้ดินทาง หรือสาํเนา

ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20)อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น: หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 

พร้อมสลิปเงนิเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ:หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลปิ

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา:หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู ่อายุ

ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement)(ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี

ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ

แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 

WHOM IT MAY CONCERNแทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ

การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้)*** 

• กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง

มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา&มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั

เดินทาง(ตัวจริง) 

• สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากว่า 20 ปี) 

• สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 



***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมให้

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครั้ ง 

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง

กายสุภาพทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม

ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 

 ของท่านเน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ันการปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม

การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


