
   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัท่ี 5-13 / 12-20 / 19-27 / 26 ก.ย – 4 ต.ค.62  // 3-11 / 10-18 / 18-26 /21-29 / 24ต.ค. – 1 พ.ย.62 
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วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

21.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (เคาน์เตอร ์D) พรอ้มเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีน่ังบนเคร่ือง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2)     มิวนิค – โฮเฮนชวำเกำ– เขำ้ชมปรำสำทนอยชวำนชไตน์ - ฟุสเซ่น 

00.50 น. เหิรฟ้า  สูก่รุงมิวนิค...โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ ยวบินท่ี TG 924 

06.45น. เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และดา่นศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่“เมืองโฮเฮนชวำนเกำ” เมืองท่ีต ัง้อยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี 

ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสูเ่มืองชวานเกา  เมือง

ชนบทเล็กๆ ท่ีต ัง้อยูบ่นถนนสายโรแมนติก  

เที่ ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นน่ังรถมินิบสัข้ึนสู่ท่ีต ัง้ของ “ปรำสำทนอยชวำนสไตน์” (กรณีอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย เพ่ือควำม

ปลอดภยัขอผูเ้ดินทำง ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนเดินเทำ้ข้ึนแทน) ซ่ึงเป็นปราสาทตัง้อยูใ่น

เทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวา

เรีย ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุด

อีกแหง่หน่ึงของโลก  ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหินผาขนาด

ใหญ่ยกัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือออบแกง่ของแมน่ ้ า

พอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญสี่ขาว ตัง้อยู ่กลางป่าเขา

ล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกตา่งไปในแตล่ะ

ฤดูกาลได ้ปราสาทหลังน้ี เพ่ิงไดร้ับขนานนามวา่ “นอย

ชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษัตริยลุ์ดวิกท่ี 2 ได ้

เสด็จสวรรคตแลว้ในปี 1888  น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในปรำสำท ชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, 

หอ้งฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง “วอลท์ดิสนีย”์ ยงัไดจ้  าลองแบบ

ปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ ไดเ้วลาอนัควรน าทา่น

ออกเดินทางกลบั สู่ท่ีพกัเมืองฟุสเซ่น เมืองเล็กๆท่ีมีความสวย สอาดและเงียบสงบ จากน้ันน าทา่นเดินทางสูท่ี่

พกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   EURO PARK HOTEL    หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3)        ฟุสเซ่น – ซำลสบ์วรก์ – ฮลัสตทัท ์- พสัเซำ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซำลสบ์วรก์” เมืองอนุรักษ์ท่ีต ัง้อยูส่องฝั่งของแมน่ ้าซาลซคั ระหวา่งเสน้ทางผา่นชม 

“ทะเลสาบมอนดเ์ซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงใน

ภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์ออฟ มิวสิค” ท่ีโดง่ดงัไปทัว่โลก 

ชม “อุทยำนมิรำเบลล”์ อุทยานของปราสาทท่ีใชเ้ป็น

สถานท่ีแตง่งานท่ีจดัไดว้า่สวยท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก ชม

สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เทน่” และทิวทศัน์ของ “ป้อม

โฮเฮนซาลสบ์วร์ก” เป็นฉากหลงัเพ่ิมความมีเสน่หใ์หก้บั

สวนแห่งน้ีจา  กน้ันถา่ยภาพท่ีระลึกหนา้ “บำ้นพกัโม



   

สำรท์” ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลน่ในบริเวณ “จตัุรสัโมซำรท์” ชม อนุสาวรียข์อง

โมสาร์ท มหาวิหารแหง่ซาลสบ์วร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน้…ขา้มสูฝ่ั่งเมืองเกา่ท่ีถนนเกรไทเดร ้ถนนชอ้ปป้ิงท่ี

มีการตกแตง่ไวอ้ยา่งงดงามอีกเสน้หน่ึงของโลก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์ ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คมั
เมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ไดรั้บความ
นิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศออสเตรีย โดยเมือง
ฮลัลช์ตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบ
ทอดต่อกันมานานถึง  3,500 ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮาลส
ตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่ มี เสน่ห์ เฉพาะตัวด้วยการ
ประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวิตชีวา ไดเ้วลาอันควร น าท่าน
เดินทางสู่เมืองพสัเซา 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   IBB SUD HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4)     พสัเซำ – เชสก้ีคลุมลอฟ - ปรำสำทคลุมลอฟ – ปรำ๊ก – เขตเมืองเก่ำ 

                                       อนุสำวรียย์ำนฮุส - สะพำนชำรล์ส ์

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

                   น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสก้ี คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต ้

ของสาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกา่และปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมือง

เก่ำน้ีไดร้บักำรข้ึนทะเบียนจำกยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลกดว้ยท าเลท่ีตั้งของตัวเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าให ้

กลายเป็นปราการท่ีส าคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคย

เป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการ

จดัเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ.1963 ไดร้ับการประกาศวา่

เป็นเมืองท่ีไดร้ับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ  ในตอนปลายปี 

ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่

โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเดน่ในการ

อนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณคา่ ท  าใหอ้งคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1992 

เที่ ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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
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


   

บา่ย จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ “กรงุปรำ๊ก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตัง้อยูริ่มสองฟากฝั่งแมน่ ้าวลัตาวาน ำ

ท่ำนเขำ้สู่เขตเมืองเก่ำ น ำชม “สะพำนชำรล์ส”์ สะพำนสญัลกัษณข์องกรงุปรำ๊ก ท่ีสรา้งขา้มแมน่ ้าวลัตา

วาในชว่งศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญ

ต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุร ัสเมืองเก่ำสตำเร

เมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร และวิหาร

เกา่แกอ่ายุกวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดด

เด่น  ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผู น้ าฝ่ายปฏิรูป

ศาสนาซ่ึงถูกกลา่วหาวา่เป็นพวกนอกรีตและถูกเผา

ทัง้เป็นชม “หอนำฬิกำดำรำศำสตร์” ท่ีทุกๆ 1 

ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) 

ออกมาเดินผา่นหนา้ตา่งเล็กๆ ดา้นบนจากน้ันอิสระ

กบัการเดินเลน่  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพ้ืนเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเชน่ เคร่ืองแกว้สีตา่งๆ ตุก๊ตาหุน่

กระบอก ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารม้ือค ่า เพ่ือใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5)         ปรำ๊ก – ปรำสำทปรำ๊ก – บรำติสลำวำ – ปรำสำทบรำติสลำวำ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบัควำมย่ิงใหญ่ของ “ ปรำสำทปรำ๊ก ” ปราสาทน้ีถูกสรา้งข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะ

สไตล ์ โกธิค สรา้งข้ึนโดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลางเคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยส์มยัตา่งๆ ในจกัรวรรดิ

โบฮีเมียตลอดมานับเป็นศูนยก์ลางอ านาจทางการเมือง

ของกรุงปร๊ากมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี12  ปัจจุบนัน้ีไดถู้กใช ้

เป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดี

แหง่สาธารณรัฐเช็ค จากน้ันน าคณะทา่นเดินทางเขา้สู่

ศูนยก์ลางของปราสาทท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถาน

เกา่แกอ่ายุกวา่650ปี ชมความใหญโ่ตโออ่า่ของ “ มหำ

วิหำรเซนตวิ์ตสั ” โบสถเ์กา่แกส่ไตลโ์กธิค ท่ีสรา้งข้ึน

ใน ปี  ค .ศ .1929 เป็ น มหา วิห ารอัน ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ แล ะ

ทรงคุณคา่ท่ีสุดอยา่งย่ิงของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต์า่งๆ อีกทัง้ยงัเป็นท่ี

เก็บมงกุฎเพชรท่ีท  าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 4 กษตัริยผู์ส้รา้งความเจริญสูงสุดที่ ท  าใหก้รุงปร๊ากกลายเป็นเมือง

หลวงอนัย่ิงใหญข่องอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนั

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ตา่งท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็น

รูปภาพของนักบุญองคต์า่งๆ  

เที่ ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ำย น าทา่นออกเดินทาง “กรงุบรำติสลำวำ”  เมืองหลวงและ

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั รวมทัง้เป็นเมืองท่ีมี

ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากร

ประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตัง้อยูบ่นสองฝั่ง



   

แมน่ ้าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและฮงัการี ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ี

ตัง้อยูห่า่งจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของ

แควน้สโลวาเกีย โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญัตา่ง ๆ เชน่ ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ เก็บภาพ

ความสวยงามของ “ปรำสำทบรำติสลำวำ” อนัเป็นสญัลกัษณข์องเมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้

ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (สว่นหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   FALKENSTEINER HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6)     บรำติสลำวำ –  บูดำเปสต ์– คำสเซ่ิล ฮิลล ์– ป้อมฟิชเชอรแ์มน   

                                         มหำวิหำรเซนตส์ตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร ์– ล่องเรือชมแม่น ้ำดำนูบ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  “กรงุบูดำเปสต”์ เมืองหลวงของประเทศฮงักำรี เมืองท่ีมีแมน่ ้าดานูบไหลผา่นกลาง

เมือง น ำท่ำนชมควำมย่ิงใหญ่อลงักำรของ “มหำ

วิหำรเซนตส์ตีเฟ่น” สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จ

สมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากวา่ 54 ปีในการ

กอ่สรา้ง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่เป็นอาคารท่ีมี

ความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต ์ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็น

ลานโลง่กวา้งขนาดใหญ ่พรอ้มชม “อนุสำวรียแ์ห่ง

สหัสวรรษ” ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการกอ่ตั้ง

อาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี 

เที่ ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น ำท่ำนข้ึนสู่ “คำสเซ่ิลฮิลล”์ ชม “ป้อมฟิชเชอรแ์มนบำสเตียน” ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญ

ของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพ่ือปกป้องบา้นเมือง

ในชว่งท่ีถูกมองโกลรุ  กรานในปี ค.ศ.1241-1242 

ชม “อนุสำวรีย์ของพระเจ้ำสตี เฟ่น ” ปฐม

กษัตริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เดน่เป็นสงา่อยูห่นา้

ป้อมปราการ ผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพาน

โซ่” สัญลักษณ์ ของกรุงบูดำเปสต์ น ำ ท่ำน 

“ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์สองฝำกฝั่งแม่น ้ำดำนูบ” 

แมน่ ้านานาชาติไหลผา่นหลายประเทศ ระหวา่งการ

ลอ่งเรือทา่นจะไดช้ม “อำคำรรฐัสภำท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป” สญัลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสรา้งแบบ  นี

โอโกธิคอนัโดดเดน่ ชมอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มือง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง (7)       บูดำเปสต ์- Outlet Parndorf  – เวียนนำ - เขำ้ชมพระรำชวงัเชินบรนุน์   

                                            สวนสตดัปำรค์ - ถนนคำรท์เนอร ์ 



   

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่  “Outlet Parndorf” ให ้

ทา่นไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคา

พิเศษ 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 

เที่ ยง         อิสระอาหารม้ือเที่ ยง เพ่ือใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

บา่ย น ำท่ำนเขำ้ชม “พระรำชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูรอ้นอนัย่ิงใหญข่องราชวงศฮ์ปั

สบวร์กท่ีถูกสรา้งข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์

ของ “พระนำงมำเรียเทเรซ่ำ” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิ

โรมนัท่ีต ัง้พระทยัวา่ จะสรำ้งพระรำชวงัแห่งน้ีใหมี้ควำม

งดงำมไม่แพ้พ ระรำชวังแวร์ซำยส์ในกรุงปำ รีส ”  

ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีลา่สตัวป์ัจจุบนัได ้

ตกแตง่เป็นสวน และ น ้าพุอยา่งสวยงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ือ

พระราชวงัเชินบรุนน์ในอดีตน้ันพระราชินีฝรั่งเศส มารีองัตวั

เนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โม

สาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค  ์สมัผสั

ความงามอนัวิจิตรตระการตาภายในหอ้งตา่งๆ กวา่ 20 หอ้ง อาทิ หอ้งทรงงำน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอร่ี, 

หอ้งมิลเล่ียน, ไชนีสรมู หอ้งบอลลูม ใชจ้ดังำนเตน้ร ำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบนัยงัมีกำรใชง้ำนอยู่เป็น

ครัง้ครำว ฯลฯ ทา่มกลางอุทยานสวนดอกไมน้านาพนัธุ ์จากน้ันน าทา่นชม  “กรุงเวียนนำ” ผา่นชม “ถนนวง

แหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวรก์, อาคารรัฐสภา, 

ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่

“สวนสำธำรณะสตดัปำรค์” สวนสาธารณะอนั

ร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสำวรีย์ โยฮันสเต

รำ้ส ์จูเนียร”์ Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง

กอ้งโลก จากน้ันน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนน

คำรท์เนอร”์ ยา่นถนนการคา้ท่ีต ัง้อยูใ่จกลางเมือง 

มีหา้งสรรพสินคา้และรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย  เชิญ

ทา่นเลือกซ้ือหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิเช่น 

เคร่ืองแกว้เจียระไน , คริสตัล ของท่ีระลึก และ 

สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยุโรป พรอ้มชม “โบสถ์เซนตส์ตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์

เกา่แกส่รา้งในศิลปะโกธิกตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู์บ่า้นคูเ่มืองของประเทศออสเตรีย  

ค ่า             อิสระอาหารม้ือค ่า เพ่ือใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ   FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 



   

วนัท่ี8        เวียนำ – เดินทำงกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 หลงัอำหำร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เพ่ือใหท่้ำนไดมี้เวลำท ำ TAX REFUND  

คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน  

13.30 เหิรฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ ยวบินท่ี TG937 

วนัท่ี9       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ   

05.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำร

ล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือ

ควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดย บริษทั ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัรผู์น้ ำทวัร ์มีอ ำนำจตดัสินใจ ณ 

ขณะนั้นทัง้น้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 

12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 1 

ท่ำน 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่ำนเดียว  

จ่ำยเพ่ิม 

 

วนัที ่5-13 / 12-20 / 19-27 ก.ย.62 
 26 ก.ย – 4 ต.ค.62    

57,900 57,900 57,900 15,900 

วนัที ่10-18 ต.ค.62  61,900 61,900 61,900 15,900 

วนัที ่18-26 / 21-29 ต.ค.62 63,900 63,900 63,900 15,900 

วนัที ่24 ต.ค.-1 พ.ย.62 58,900 58,900 58,900 15,900 

วนัที ่1-9 / 3-11 /18-26 พ.ย.62 55,900 55,900 55,900 15,900 

วนัที ่03-11 ต.ค. / 1-9  / 3-11 /  
4-12 / 5-13 / 6-14 ธ.ค.62 

59,900 59,900 59,900 15,900 

ตอ้งกำรเดินทำงโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรณุำสอบถำมรำคำเพ่ิมเติมจำกเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 

 คา่รถปรับอากาศน าเที่ ยวตามระบุไวใ้นรายการพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให ้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  



   

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั โรงแรมสว่นใหญใ่นยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบที่ มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ

ประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลท่ีท  าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

  คา่อาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ  

 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยวใหค้วามรู ้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **หากทา่นอายุเกิน 75 ปี 

หรือไมไ่ดไ้ปและกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ทา่นตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 คา่ผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่า่นเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวั

เขา้มา 

 ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกทา่น) 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทตูไม่คืนใหท่้ำนไม่ว่ำท่ำน

จะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม(ค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ 3,500.-) 

 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถในยุโรปท่ำนละ 14 ยูโร 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนัง่ และกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองลว่งหน้าพรอ้มช าระงวดแรก 30,000 บาท กอ่นการเดินทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทัฯ และคา่ใชจ้า่ยสว่นท่ีเหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่

ทา่นยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ตอ่เม่ือไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

20 ทา่น และหรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์

และเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

 



   

 

หมำยเหต ุ

• ทำงบริษทัจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ำรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่ำน และไดร้บัคิวกำรตอบรบั

จำกทำงสถำนทูต เน่ืองจากบริษัทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซา่ อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ี

คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทา่น จึงจะสามารถย่ืนวีซา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

• หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุป๊ในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่เด่ียว ซ่ึงทาง

ทา่นจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอย

ดูแล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใชบ่ริษัททวัร์เป็นผู ้

ก  าหนด ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะย่ืนวีซา่ทอ่งเที่ ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ี

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของทา่น บริษัททวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวยความ

สะดวกในการย่ืนวีซา่เทา่น้ัน มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

• กรณีวีซ่ำท่ีท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได ้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยจริงท่ี

เกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่

ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วนัย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการย่ืนวีซา่ 

หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมท่ีทา่น

ตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นท่ีเหลือจะคืนใหท้า่นภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋

ทา่นจะเสียแตค่า่มดัจ าตัว๋ตามจริงเทา่น้ัน 

-  ค่ำหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดคา่หอ้ง 100% ในทนัที 

ทางบริษทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้า่นเขา้ใจ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใชจ่้ำย

ทัง้หมด 100% 

• ทำงบริษัทเร่ิมตน้ และจบ กำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ

ตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันทา่นควรจะ

ใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วนั - คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุด หรือเทศกำล

ท่ีตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน   หรือ กรุป๊ท่ีมีกำรกำรนัตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดยกำร

ผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บคา่ใชจ้า่ย ของมดัจ าทัง้หมด    

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  25 วนั - เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 



   

 

เอกสำรท่ีใชใ้นกำรย่ืนขอวีซ่ำ VISA  (ตอ้งมำโชวต์วัท่ีสถำนทูตเพ่ือสแกนลำยน้ิวมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุใชง้ำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รปูถ่ำยสี (ตอ้งถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนัน้ ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ ำนวน 3 รปู ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  

 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* คำ้ขำย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงำนและผูถื้อหุน้ หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง

กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแตล่ะสถานทูต 

 *ขำ้รำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจากตน้สงักดั หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรบับญัชีออมทพัยเ์ท่ำนั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรพัย์

และเอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ทัง้น้ีเพ่ือใหห้ลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณท่์สุด)  

* หนังสือรบัรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แตล่ะสถานทูตพรอ้ม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรพัย ์โดยละเอียดทุกหนำ้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเลม่เดียวกบัส าเนาท่ีทา่นจะใชย่ื้นวีซา่ (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 

วนัท าการ) 

* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ ์ / หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทัง้สอง

คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่ง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบตัร 1 ชุด 

 ส ำเนำทะเบียนบำ้น 1 ชุด 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 

 ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถำ้มี) 1 ชุด 

  กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสมัภำษณ ์ทำงบริษทัฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณต์ำมนัดหมำยและโปรดแตง่

กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดวี้ซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของ

ท่ำน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพรอ้มและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ี

ระบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวีซา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซา่ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซา่ทอ่งเที่ ยว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้า่นหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


