
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

มกราคม - มิถุนายน 2566 
 (กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

วันที่1         ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบิน EMIRATES AIRLINE พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
21.55 น. น าท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 373 
 

วันที่2        แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – ฟุสเซ่น – ชมเมือง      
00.35 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พักเปลี่ยนเครื่อง  
03.20 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต..โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK043  
07.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก” Rothenburg เมืองโรเธนเบิร์ก หรือชื่อเต็มว่า โร
เทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ Rothenburg 
ob der Tauber เป็นเมืองปราการ ที่ตั้งอยู่ 
บนแม่น้ าเทาเบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึ้นใน
สมัยยุคกลาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่าง
ดีจนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนถนน
สายโรแมนติกซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอด
นิยมมากที่สุด ในตอนใต้ของรัฐบาวาเรีย ใน
อดีตโรเธนเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระ
ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในยุคหนึ่ง 
เมืองนี้ เคยเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของ 
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อีกด้วย   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น FUSSEN ตั้งอยู่ที่แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดน

ออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นับ1,000ปี และได้รับ ฉายา
ว่ า  Village of the king’s castles เพราะ
เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ส
ไตน์  Neuschwanstein และปราสาทโฮเฮน
ชวานเกา Hohenschwangau ปราสาทพ่อ
และปราสาทลูกที่โด่งดังมาเป็นเวลาช้านาน 
ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความ
งดงามทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เป็นเมือง
เล็กที่มีความสวยงามแปลกตา และมีสิ่งที่น่า
สังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามตลอดทั้งเมือง 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     Hotel Hirsch หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3         ฟุสเซ่น - ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ซอลส์เบิร์ก - สวนมิรำเบลล์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก   
  น าท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณีอากาศไม่เอ้ืออ านวย เพ่ือความปลอดภัยขอผู้

เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน าท่านเดินเท้าขึ้นแทน) น าท่าน “เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งเป็น
ปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างใน
สมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง 
ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมาก
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก  ตัวปราสาทตั้งอยู่
บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 
เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัท เป็น
ปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขา
ล าเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่าง
ไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพ่ิง
ได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็
เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886  แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” 
ยังได้จ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์  **กรณีคิว

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


 
การเข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์  
(ภายนอก) หรือน าท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน**  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย 
เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบารอก จน
ได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบารอก เป็น
เมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์
อ ม า เ ด อุ ส  โ ม ส า ร์ ท  ( Wolfgang 
AmadeusMozart) และเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music 
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 น าท่านเดิน
เข้าชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังมิราเบลล์ ถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์
ของเจ้าชาย อาร์คบิชอป วูล์ฟดาย์ทริซ ปัจจุบัน
เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่สุดของคู่บ่าวสาวและ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีเวลาให้ท่านเดินชม
และเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่านเดิน
ข้ามสะพานแม่น้ าซอลซาค (Salzach River) 
อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท โมสาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ในบ้าน Hagenauer Haus เลขที่ 9 จากนั้นน าท่านชมสถานที่
ทีส่ าคัญๆ ของเมืองเก่าที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพ่ือให้ได้
ท่านสนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม สินค้าที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนขนม
และซ็อคโกแลตชื่อดังจากออสเตรียมากมาย  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
พักที่ :  Wyndham Grand Salzburg Conference Centre หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

 



 

วันที่4        ซอลส์เบิร์ก – ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
  น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์” Hallstatt หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ น าท่านชมเมือง

ฮัลล์สตัทท์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา 
“ดั ค ช ไตน์ ” ดิ น แดน ที่ ท ร งคุณค่ าทา ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ครอบคลุม
อาณาบริเวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โกเซา, โอ
แบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็น
ศูนย์กลางของ “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” 
ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานาน
ถึง 3,500 ปี หมู่บ้านในบริเวณนี้ร่ ารวยเพราะ
เหมืองเกลือที่ท ากันมาตั้งแต่สมัยกลางของ
ยุคส าริดช่วยสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น น า
ท่ าน เที่ ย ว ชมสถาปั ตยกรรมที่ มี เ สน่ห์
เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงานไม้และวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นที่ยังคงยึดติดกับจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้า
ทัวร์จะน าท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่จุดชมวิวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางผ่านชมบ้านเรือนและร้านขายของที่ระลึก
มากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดังหรือเข้าไปถ่ายรูปในบริเวณบ้านของคนท้องถิ่น) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ” Cesky Krumlov เมืองมรดกโลก เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมีย

ใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมืองเก่านี้
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลก น าท่านชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ 
ด้วยท าเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ าล้อมรอบท า
ให้กลายเป็นปราการที่ส าคัญในการป้องกัน
ข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการ
ปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 
ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่า
เป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ใน
ตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคาร
และปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความส าคัญและโดด

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


 
เด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ.1992 น าท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” Cesky Krumlov Castle เป็นปราสาทที่ใหญ่
เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ “ย่านเขตเมืองเก่า” 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ :  Hotel OLDINN หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่5        เชสกี้ คลุมลอฟ – กรุงปร๊ำก - ปรำสำทปร๊ำก – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
  น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาท

ปร๊ าก  ” ซึ่ งถูกสร้ างขึ้ น ในปีค .ศ .885โดย
เจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่
ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิ
โบฮีเมีย ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นท าเนียบรัฐบาล
และเป็นที่พ านักของประธานาธิบดีแห่ ง
สาธารณรัฐเช็ค น าท่านเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลาง
ของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถาน
เก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์
พระองค์ต่างๆ อีกท้ังยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท าข้ึนในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” Prague เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงต้ังอยู่รมิสองฟากฝ่ังแม่น้ าวลัตาวาน า

ท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ลส์” 
สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้าม
แม่น้ าวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญ
ต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร
เมสโต” บริเวณโดยรอบ  ล้วนเป็นอาคาร 
และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มี
ความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” 
ผู้น าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็น



 
พวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 
Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนจากนั้นอิสระกับการเดินเล่น  หรือช้อปปิ้งสินค้าท่ีระลึกพ้ืนเมืองไตล์
เช็คและโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ฯลฯ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   Wellness Hotel Step หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที6่        กรุงปร๊ำก – บรำติสลำวำ – ปรำสำทบรำติสลำวำ – กรุงบูดำเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ ำ

ดำนูบ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
  น าท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  กรุงบราติ

สลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ าดานูบ ที่บริเวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและ
ฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมือง
นี้ ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากกรุ ง เ วี ยนนา เ พียง  50 
กิโลเมตร เป็นนครส าคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวา
เกีย โบสถ์และสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น 
ปราสาทที่ เคยใช้ เป็นป้อมปราการสมัย
โบราณ น าท่านเก็บภาพความสวยงามของ 
“ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่มต้นในบริเวณเมืองนี้ด้วย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขา
คาร์เปเทียน) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ าดานูบไหลผ่านกลาง

เมือง  แม่น้ าดานูบเป็นเหมือนแมน้ านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน้ าสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดู
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โดดเด่น พิเศษท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ าดานูบ” แม่น้ านานาชาติ
ไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดี
สายน้ าสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิว
ทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรือท่าน
จะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของ
ยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูก
สร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคาร
บ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่ง
แม่น้ าดานูบที่สวยงามเกินค าบรรยาย ชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค่ าคืน 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   DORMERO Hotel Budapest หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่7         กรุงบูดำเปสต์ – คำสเซิ่ลฮิลล์ – ฮีโร่สแควร์ - Outlet Parndorf – เวียนนำ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
  น าท่านเดินทางขึ้นสู่  “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม 

“ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้น
เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้
เสียสละชีวิตเพ่ือปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูก
มองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์
ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้า
ป้อมปราการ น าท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซึ่ง
เป็นลานโล่ งกว้างขนาดใหญ่  พร้อมชม 
“อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพ่ือ
เฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1 ,000 ปี น าท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตี
เฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตร
ถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ 

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 

ค่ า อิสระอาหารค่ า เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินช้อปปิ้งได้อย่างอิสระ 
พักที่ :   Austria Trend Hotel Doppio หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที8่        เวียนนำ - พระรำชวังเชินบรุนน ์– พระรำชวังเบลวีเดียร์   
  ถนนคำร์ทเนอร์ – ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
  น าท่าน “เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัป

สบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิ
โรมันที่ตั้งพระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่ง
นี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์
ในกรุงปารีส”  ด้านหลังของพระราชวังใน
อดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่ง
เป็นสวนและ น้ าพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มา
ของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระ
ราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิต
ช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้  และ โม
สาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโป
เลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราช
โอรสของพระองค์ เข้าชมความงดงามอัน
วิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรง
งาน ห้องบรรทม  ห้องแกลลอรี่ , ห้องมิล
เลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า 
หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่
เป็นครั้ งคราว  ฯลฯ ชมอุทยานและสวน
ดอกไม้นานาพันธุ์  จากนั้นน าถ่ายรูปกับ 
“พระราชวั ง เ บลวี เ ดี ย ร์ ”  (Belvedere 
Palace) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระ
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ต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม ใน
ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัด
แสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ 
Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นส าคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านชม  “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่า

เฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะส
ตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลาง
เมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” 
(Johann Strauss) ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้อง
โลก น าท่านเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” 
ย่านถนนการค้าที่ตั้ งอยู่ ใจกลางเมือง มี
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย  
พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” St.Stephen 
Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ
ออสเตรีย อิสระกับการเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย 

21.55 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 126 
 
วันที่9        กรุงเทพฯ 
06.35 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พักเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK372 
18.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ*** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผู้ใหญ ่

  พักห้องละ 2 ท่าน 
    เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
    พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

       เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
      พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

    พักเดี่ยว 

24ม.ค.-01ก.พ. 66 73,900 73,900 73,900     16,000 
05 - 13 ก.พ. 66 73,900 73,900 73,900     16,000 

21ก.พ.-01มี.ค. 66 73,900 73,900 73,900     16,000 
04 - 12 มี.ค. 66 73,900 73,900 73,900     16,000 
18 – 26 มี.ค. 66 73,900 73,900 73,900     16,000 

25มี.ค.-01เม.ย. 66 78,900 78,900 78,900     16,000 
22 – 30 เม.ย. 66 78,900 78,900 78,900     16,000 
28เม.ย.-06พ.ค. 66 83,900 83,900 83,900     16,000 
13 – 20 พ.ค. 66 78,900 78,900 78,900     16,000 
27พ.ค.-03มิ.ย. 66 78,900 78,900 78,900     16,000 
03 – 11 มิ.ย. 66 78,900 78,900 78,900     16,000 
17 – 25 มิ.ย. 66 78,900 78,900 78,900     16,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ต // เวียนนา -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 

12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็น
ผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพ่ิม 
 

อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ

ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 

และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 



 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่
เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้
ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารอง
ยานพาหนะ 
 



 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ

ไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม
เห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  
*** กรณีค้ำขำย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบตุ าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน พร้อม
สลิปเงนิเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสือรับรองจากต้นสงักัด (ตัวจริง) เปน็ภาษาอังกฤษ ระบุต าแหนง่ เงนิเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลปิ
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายยุ้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เปน็ภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่ศึกษาอยู่ 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดนิทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง) 



 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำ
มี) 

*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 


