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เดินทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครื อ STAR ALLIANCE

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – พัสเซา - กรุงปร๊ าก – จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ ล
นาฬิ กาดาราสาตร์ - ปราสาทปร๊ าก – มหาวิหารเซ็นต์ วนิ ตัส - กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์
ล่องเรื อแม่ นา้ ดานูบ – กูลาชปาร์ ตี้ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น
อนุสาวรีย์แห่ งสหัสวรรษ - เวียนนา – สวนสตัดปาร์ ค – ถนนคาร์ ทเนอร์ - พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลล์ ชตัทท์ - มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพลาส – ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม
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กาหนดการเดินทาง
19-27 ก.พ. // 07-15 มี.ค. // 21-29 มี.ค. // 28 มี.ค.-04 เม.ย. 2560
24 เม.ย-02 พ.ค. // 28 เม.ย.-06 พ.ค. // 04-12 พ.ค. // 22-30 พ.ค. // 02-10 มิ.ย. 2560
( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)
วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาร์ เตอร์ สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

วันที่2

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – พัสเซา

00.50 น.
07.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเทีย่ วบินที่ TG 924
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นำคณะท่ำนออกเดิ นทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศมำตรฐำนยุโรปเดินทางมุ่งหน้ าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา”
“Oberammergau ” เมื อ งเล็ ก ๆ ตั ว เมื อ งยั ง
งดงำมด้ ว ยภำพเขี ย นสี บนผนั ง บ้ ำ นเรื อนที่
เกี่ยวกับคริ สต์ศำสนำ ทัว่ ทั้งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆ
ที่จำหน่ ำยสิ นค้ำของที่ระลึ กสำหรับศำสนิ ก เก็บ
ภำพประทับใจกับบรรยำกำศที่คลำสสิ ก จำกนั้น
เดิ นทำงเข้ำสู่ เมืองฟุสเซ่ น เมืองเล็กน่ ำรักบริ เวณ
เขตชำยแดนของประเยอรมันและออสเตรี ย ผ่ำนเส้นทำงสำยที่ มีทิวทัศน์อนั สุ ดแสนโรแมนติก ท่ำมกลำง
ธรรมชำติของเขำสู งนำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ เมืองโฮเฮนชวานเกา ” ในแคว้นบำวำเรี ยของเยอรมนี

เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคาร
ท้ อ งถิ่ น เม นู พิ เศ ษ ! ชิ ม รส “ข าห มู

เยอรมัน” รสชาติแบบต้ นตารั บแท้ ๆพร้ อม
ทั้ ง เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ การสั ม ผั ส รสชาติ
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“เบียร์ เยอรมัน ” ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกจำกนั่นนำคณะท่ำนเปลี่ยนกำรเดินทำงโดย นัง่ รถมินิบสั ขึ้นสู่

ค่า

พักที่ :
วันที่3
เช้ า

ยอดเขำ พร้ อมทั้งนาคณะท่ านเข้ าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” ปรำสำทที่ได้ชื่อ
ว่ำเป็ นต้นแบบกำรสร้ ำงปรำสำทเทพนิ ยำยของเจ้ำหญิ งนิ ทรำแห่ งดี ส นี ยแ์ ลนด์ ซึ่ งได้ถูก ตกแต่งไว้อย่ำง
อลังกำร ตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์ แถบแคว้นบำวำเรี ย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมัยพระเจ้ำลุ ดวิกที่ 2 แห่ ง
บำวำเรี ย ในช่ วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปรำสำทตั้งอยู่บนบนหิ นผำขนำดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่ำ 200 เมตร เหนื อออ
บแก่งของแม่น้ ำพอลลัท จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองพัสเซำ”
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
IBB SUD HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

พัสเซา – คลุมลอฟ – ชมเมืองเก่า - กรุงปร๊ าก
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ออกเดิ น ทำงสู่ “เมื อ งเชสกี้ คลุ ม ลอฟ (เมื องมรดกโลก)” เป็ นเมื องขนำดเล็ก ในภู มิ ภ ำคโบฮี เมี ย ใต้ข อง
สำธำรณรัฐเช็ก มีชื่อเสี ยงจำกสถำปั ตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปร ำสำทครุ มลอฟ ซึ่ งเขตเมือง
เก่ านี้ ไ ด้ รั บ การขึ้น ทะเบี ย นจากยู เนสโกให้
เป็ นมรดกโลก ด้วยทำเลที่ต้ งั ของตัวเมืองที่มี
น้ ำล้อมรอบ ทำให้กลำยเป็ นปรำกำรที่สำคัญ
ในกำรป้ องกัน ข้ำศึ ก ในอดี ตเคยเป็ นศู น ย์
กลำงด้ำนกำรปกครอง กำรพิพำกษำคดีและ
กำรจัดเก็ บ ภำษี ต่ อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับ
กำรประกำศว่ำเป็ นเมืองที่ได้รับกำรอนุ รักษ์
และภำยหลังจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ได้มีกำรบูรณะอำคำร
และปรำสำทครั้ งใหญ่ โ ดยยัง คงรั ก ษำรู ป แบบเดิ ม ไว้อ ย่ำ งน่ ำ ชื่ น ชม จำกประวัติ ศ ำสตร์ ที่ ย ำวนำน มี
ควำมสำคัญและโดดเด่นในกำรอนุ รักษ์สถำปั ตยกรรมอันทรงคุณค่ำ ทำให้องค์กำรยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียน
เมื อ งครุ ม ลอฟให้เป็ นเมื อ งมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 เดิ น เที่ ย วชมเมื อ งโดยรอบ ชมจตุ รั ส กลางเมื อ งที่
สวยงาม ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของศำลำว่ำกำรเมื องอันเก่ำแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทัง่ ปั จจุบนั ให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปที่
ระลึกภำยนอกของ “ปราสาทคุมลอฟ” ซึ่ งเป็ นปรำสำทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจ ำกปรำสำท
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ปร๊ ำกมี ห้องต่ำงๆ ถึ ง 40 ห้องลำนปรำสำท 5 แห่ งและอุ ท ยำนอี ก 1 แห่ งที่ ต้ งั ตระหง่ ำนอยู่บนเนิ นเขำ ชม
ทัศนี ยภำพของตัวเมืองจำกลำนหน้ำอุทยำน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้ านเรื อนหลังเล็กหลังน้ อยหลังคาสี ส้มเรียง
รายกันเป็ นกระจุกๆ เหมือนบ้ านตุ๊กตาทีส่ วยงามยิง่ นัก
เทีย่ ง
บ่ำย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “กรุ ง ปร๊ า ก” เมื อ งหลวง
ของสาธารณรั ฐเช็ ค ซึ่ งตั้งอยู่ริมสองฟำกฝั่ ง
แม่น้ ำวัลตำวำ ชม “สะพำนชำร์ ลส์ ” สะพำน
สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้ำงข้ำมแม่น้ ำวัลตำวำ
ในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถำปัตยกรรมแบบ
โกธิ ก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหิ น
ทรำยรู ปปั้ นของนักบุญต่ำงๆถึง 30 รู ป

ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ : PENTAHOTEL, PARGUE ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่4 กรุงปร๊ าก – ชมมืองเก่า - บราติสลาวา
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะท่ านชมความสวยงามตระการตาของบริเวณ “เนินปราสาทปร๊ าก” ปรำสำทนี้ ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.
885 เป็ นศิลปะสไตล์โกธิ ค สร้ ำงขึ้นโดยเจ้ำชำยบริ โวจเดิ มในสมัยกลำงเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัย
ต่ำงๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมำนับเป็ นศูนย์กลำงอำนำจทำงกำรเมืองของกรุ งปร๊ ำก มำตั้งแต่ศตวรรษที่
12 ปั จจุ บนั นี้ ได้ถูกใช้เป็ นทำเนี ยบ
รั ฐ บ ำล แ ล ะ เป็ น ที่ พ ำนั ก ข อ ง
ประธำนำธิ บดี แ ห่ งสำธำรณ รั ฐ
เช็ค จำกนั้นนำคณะท่ำนเดิ นทำงเข้ำ
สู่ ศูนย์กลำงของปรำสำทที่แวดล้อม
ไปด้วยโบรำณส ถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ
650 ปี ชมควำมใหญ่ โ ตโอ่ อ่ ำ ของ
“มหำวิหำรเซนต์วิตสั ” โบสถ์เก่ำแก่
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บ่ำย

ค่า
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สไตล์โกธิ ค ที่เริ่ มต้นสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 930 เป็ นมหำวิหำรอันศักดิ์สิทธิ์ และทรงคุณค่ำที่สุดอย่ำงยิ่งของชำว
เช็ค ทุกคนเนื่องจำกใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นใน
สมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้ำงควำมเจริ ญสู งสุ ดที่ทำให้กรุ งปร๊ ำกกลำยเป็ นเมืองหลวงอันยิง่ ใหญ่ของ
อำณำจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมหน้ำต่ำงที่ประดับด้วยกระจกสี อนั งดงำมเป็ นรู ปภำพ
ของนักบุ ญองค์ต่ำงๆ นำท่ำนเดิ นเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” บริ เวณโดยรอบล้วน เป็ นอำคำร
และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี ที่มีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสำวรี ยย์ ำนฮุส” ผูน้ ำฝ่ ำยปฏิรูปศำสนำ
ซึ่ งถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นพวกนอกรี ต ถูกเผำทั้งเป็ น
อิสระอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
อิสระทุกท่ านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town
Hall) ที่มีนำฬิกำดำรำศำสตร์ (The Astronomical
Clock) ซึ่ งทุ กชั่วโมงจะมี รูป ปั้ นตุ๊กตำสำวกของ
พระเยซู คริ สต์ท้ งั สิ บสองคนปรำกฏโฉมออกมำ
ให้ เห็ น มี เวลำให้ ค ณะท่ ำ นได้ เดิ น เล่ น ช้ อ ปปิ้ ง
สิ นค้ำที่ ระลึ ก พื้ นเมื องสไตล์เช็ ค และโบฮี เมี ย น
อำทิ เช่ น เครื่ องแก้วสี ต่ำงๆ หุ่ นกระบอก งำนผ้ำ
ปั กรวมถึ งชิ้ นงำนแกะสลัก ฯลฯ หำกมีเวลำท่ำน
สำมำรถชม “โรงละคร” Municipal House อำคำรที่ ก่อสร้ ำงด้วยสถำปั ตยกรรมแบบอำร์ ตนู โว ซึ่ งเคยเป็ น
พระรำชวังของกษัตริ ยข์ องแคว้นโบฮีเมียระหว่ำง ค.ศ.1905-1911 ได้เวลำสมควรนำท่ำนออกเดิ นทำง “กรุ
งบรำติ ส ลำวำ” เมื องหลวงและเมื องที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศสโลวำเกี ย รวมทั้งเป็ นเมื องที่ มี ป ระชำกร
หนำแน่ นที่ สุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุ งบรำติ สลำวำตั้งอยู่บ นสองฝั่ ง
แม่น้ ำดำนู บ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรี ยและฮังกำรี ใกล้กบั พรมแดนสำธำรณรัฐเชก เมือง
นี้ต้ งั อยูห่ ่ำงจำกกรุ งเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็ นนครสำคัญทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและทำงวัฒนธรรมของ
แคว้นสโลวำเกีย โบสถ์และสถำนที่สำคัญต่ำง ๆ เช่น ปรำสำทที่เคยใช้เป็ นป้ อมปรำกำรสมัยโบรำณ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ : MURCURE HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่5 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ชมเมือง – ล่องเรื อแม่ นา้ ดานูป
คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน
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บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
เดินทางสู่ “กรุ งบูดาเปสต์ ” เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่ งมีแม่น้ ำดำนู บไหลผ่ำนกลำงเมืองซึ่ งแบ่งเป็ น
ส องฝั่ งคื อฝั่ งที่ อบ อวล ไป ด้ ว ยก ลิ่ น ไอของ
ประวัติศำสตร์ “ล่องเรื อชมวิวทิ วทัศน์สองฝำกฝั่ ง
แม่ น้ ำดำนู บ ” แม่ น้ ำนำนำชำติ ไ หลผ่ ำ นหลำย
ประเทศ ในยำมอำกำศดี ส ำยน้ ำสี ฟ้ ำใสเปล่ ง
ประกำยให้ ดู โ ดดเด่ น วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยที่ สุ ด
ระหว่ำงกำรล่องเรื อท่ำนจะได้ชม “อำคำรรัฐสภำที่
สวยที่ สุ ดของยุ โ รป” สั ญ ลั ก ษณ์ ของประเทศ
อำคำรนี้ ถู ก สร้ ำ งแบบนี โ อโกธิ ค อัน โดดเด่ น ที่
สวยงำมเกินคำบรรยำย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น ำคณะเดิ น ทำงผ่ ำ นชุ ม ชนโรมัน โบรำณขึ้ น ไปยัง “คาสเซิ่ ล ฮิ ล ล์ ” Castle Hill ถ่ ำ ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก กับ
ค ฤ ห ำ ส น์ ข อ ง ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ
โบรำณสถำน ซึ่ งยังมีร่องรอยบ่งบอก
ถึ ง ควำมเจริ ญ รุ่ งเรื องในอดี ตชม
“ป้ อ ม ป ราก ารฟิ ช เช อ ร์ แม น บ า
สเตียน” ที่สะท้อนประวัติศำสตร์ กำร
สร้ ำ งชำติ ฮ ัง กำเรี ยน สร้ ำ งขึ้ นเพื่ อ
ร ะ ลึ ก ถึ ง ค ว ำ ม ก ล้ ำ ห ำ ญ ข อ ง
ชำวประมงผู ้เสี ยสละชี วิ ต ปกป้ อง
บ้ำนเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุ กรำนในปี ค.ศ. 1241-1242 และบริ เวณนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ “โบสถ์ แมท
เทียส” เป็ นโบสถ์ ส าคั ญ ของเมื อ งที่ได้ รับ การขึ้น ทะเบี ยนเป็ น “มรดกโลก” สร้ ำงด้วยสถำปั ตยกรรมโร
มำเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อนั งดงำม เคยใช้เป็ นที่จดั พิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริ ยม์ ำแล้วหลำยพระองค์
นำคณะชม “อนุ สาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ น” ปฐมกษัตริ ยข์ องชำวแมกยำร์ จำกนั้นเดิ นทำงต่อสู่ “จั ตุ รัส
วีรบุ รุษ” สถำนที่ สร้ ำงขึ้ นเพื่ อระลึ กถึ ง วีรบุ รุษผูก้ อบกู้ชำติ และยังใช้ในพิธีส วนสนำมของทหำรฮังกำรี
จำกนั้นนำชมควำมยิง่ ใหญ่อลังกำรของ “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น” ใจกลำงเมือง
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร เมนูกูลาส ฮังกาเรียน พร้ อม อาหารจานหลักรสเลิศ และของหวาน
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พักที่ : MERCURE BUDAPEST CITY ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่6 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ชมเมือง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา นาคณะเข้ าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชิ นบรุ นน์ ” พระรำชวัง
ฤดู ร้ อ น อั น ยิ่ ง ให ญ่ ของ
รำชวงศ์ ฮ ัป สบวร์ ก ที่ ถู ก
สร้ำงขึ้นในปลำยศตวรรษที่
17 โดยพระประสงค์ข อง
“ พระนางมาเรี ยเทเรซ่ า ”
จัก รพรรดิ นี แห่ งจัก รวรรดิ
โรมั น ที่ ต้ ั งพระไทว่ ำ จะ
สร้ำงพระรำชวังแห่ งนี้ ให้มี
ค ว ำ ม ง ด ง ำ ม ไ ม่ แ พ้
พระรำชวัง แวร์ ซ ำยส์ ใ น
กรุ งปำรี ส ด้ำนหลังของพระรำชวังในอดี ตเคยใช้เป็ นที่ ล่ำสัตว์ปัจจุบนั ได้ตกแต่งเป็ นสวน และ น้ ำพุอย่ำง
สวยงำม อันเป็ นที่มำของชื่อพระรำชวังเชินบรุ นน์ ในอดีตนั้นพระรำชินีฝรั่งเศส มำรี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิต
ช่ วงวัยเด็ก ณ พระรำชวังแห่ งนี้ และ โมสำร์ ท ยังเคยมำ บรรเลงดนตรี จัก พรรดิ นโปเลี ยนเคยได้เสด็จมำ
ประทับอยูก่ บั พระรำชโอรสของพระองค์ สัมผัสควำมงำมอันวิจิตรตระกำรตำภำยในห้องต่ำงๆ อำทิ ห้ องทรง
งาน, ห้ องบรรทม, ห้ องแกลลอรี่ , ห้ องมิลเลี่ยน, ไชนี สรู ม ห้ องบอลลูม ใช้ จัด งานเต้ นรา หรื อแสดงดนตรี
ปัจจุบันยังมีการใช้ งานอยู่เป็ นครั้งคราวฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้ นานาพันธุ์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่ำนชม โรงอุ ป รำกร (โอเปร่ ำเฮำส์ ), พระรำชวังฮอฟบวร์ ก ,
อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว่ ำกำร, มหำวิทยำลัย,เวียนนำ,โบสถ์ประจำเมือง, ศำลสู ง ฯลฯ จำกนั้นให้ท่ำนได้ผอ่ น
คลำยกับ กำรเดิ น เล่ น ใน “สวนสำธำรณะสตัดปำร์ ค ” สวน สำธำรณะใจกลำงเมื องและยังเป็ นที่ ต้ งั ของ
“อนุ สำวรี ยโ์ ยฮันสเตร้ำส์ จูเนี ยร์ ” Johann Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เจ้ำของบทเพลงอมตะ By the
beautiful blue Danube จำกนั้นนำคณะเดินทำงเข้ำสู่ “ถนนคำร์ ทเนอร์ ” ย่ำนถนนกำรค้ำที่ต้ งั อยูใ่ จกลำงเมือง
มี ห้ ำงสรรพสิ น ค้ำ และร้ ำ นค้ำ ต่ ำงๆ มำกมำย ชม “โบสถ์เซนต์ส ตี เฟน” (St.Stephen Cathedral) หรื อ ใน
ภำษำเยอรมันว่ำ ชเตฟำนส์โดม (Stephansdom) เป็ นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิ กตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่
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13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่น หรื อเลือกซื้ อสิ นค้ำในย่ำนกลำง
เมืองตำมอัธยำศัย
อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่ : ANANAS HOTEL, VIENNA ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่7 เวียนนา – ซอลส์ เบิร์ก – ฮัลสตัทท์ – โรเซนฮาม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น ำท่ ำนออกเดิ น ทำงสู่ "เมื อ งฮั ล ล์ ช ตั ท ท์ " “Hallstatt” เมื องริ ม ทะเลสำบที่ ส วยที่ สุ ดในโลก ตั้ง อยู่ท ำงฝั่ ง
ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ข องทะเลสำบ
ฮัล ล์ ช ตัท ท์ “Lake Hallstatt” หรื อ
ฮั ล ล์ ช ตั ท ท์ เท อร์ ซี “Hallstatter
See” ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์
คัมเมอร์ กุท “Salzkammergut” และ
ยัง เป็ นหนึ่ งในเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่
ได้ รั บ ควำมนิ ย มมำกเป็ นอัน ดั บ
ต้น ๆของประเทศออสเตรี ย โดย
เมื อ ง ฮั ล ล์ ช ตั ท ท์ นั้ น อ ยู่ ใ น
รัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย “Upper Austria” ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรี ย ดินแดนซึ่ งมีวฒั นธรรมสื บ
ทอดต่อกันมำนำนถึ ง 3,500 ปี เดิ นเล่ นชมเมื อง ฮำลสตัดซ์ ชมสถำปั ตยกรรมที่ มี เสน่ ห์เฉพำะตัวด้วยกำร
ประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกจำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวติ ชี วำ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น ำท่ ำนเดิ น ทำงสู่ “ซำลส์ บ วร์ ก ” SALZBURG เมื อ งอนุ รัก ษ์ที่ ต้ งั อยู่ส องฝั่ ง ของแม่ น้ ำ ซำลซัค ระหว่ำ ง
เส้ น ทำงผ่ำนชม “ทะเลสำบมอนด์
เซ” ที่ ใช้เป็ นฉำกถ่ ำ ยทำตอนหนึ่ ง
ในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิว
สิ ค ” ที่ โ ด่ ง ดั ง ไ ป ทั่ ว โ ล ก ช ม
“อุ ท ยำนมิ ร ำเบลล์ ” อุ ท ยำนของ
ปรำสำทที่ ใช้เป็ นสถำนที่แต่งงำนที่
จัดได้วำ่ สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
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ชมสวนแคระ “ซแวร์ เกิ ล กำร์ เท่น” และทิวทัศน์ของ “ป้ อมโฮเฮนซำลส์ บวร์ ก ” เป็ นฉำกหลังเพิ่มควำมมี
เสน่ ห์ให้กบั สวนแห่ งนี้ จำกนั้นถ่ำยภำพที่ระลึ กหน้ำ บ้ำนพักโมสำร์ ท ซึ่ งเป็ นนักดนตรี เอก ที่ชำวออสเตรี ย
ภำคภูมิใจ เดิ นเล่นในอำณำบริ เวณ จตุรัสโมซำร์ ท ชม อนุ สำวรี ยข์ องโมสำร์ ท มหำวิหำรแห่ งซำลส์ บวร์ ก
ศิลปะแบบบำรอคในยุคต้น …ข้ำมสู่ ฝั่งเมื องเก่ ำที่ ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปปิ้ ง” ที่ มี กำรตกแต่งไว้อย่ำง
งดงำมอีกเส้นหนึ่งของโลก ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั เมืองโรเซนฮำม Rosenheim
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : TRYP by Wyndham Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่8 โรเซนฮาร์ ม - มิวนิค - กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
………… ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดิ นทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติมิวนิ ค เพื่อผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจเช็คบัตรโดยสำร
และทำคืนภำษี
14.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 925

วันที่9 กรุงเทพฯ
06.45 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ และสถานการณ์ ในต่ างประเทศ
ที่ท างคณะเดิน ทางในขณะนั้ น เพื่ อ ความสนุ กสนาน และความปลอดภั ยในการเดิน ทาง โดย เวิล ด์ คอนเน็ คชั่ น ส์ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะ
เป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน TG
ออกเดินทางช่ วง

กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2560
เมษายน-มิถุนายน 2560

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

59,900

59,900

59,900

14,000

65,900

65,900

65,900

18,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค -กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 14 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อ เมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทู ตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่ มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
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หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA
(ต้ องมาโชว์ ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป
ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มี
ชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น
หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
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หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนี้
เพื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก
ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต
และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนิ นกำรขอประมำณ 3-5
วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำร
ออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อ
บิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำก
บิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชง
เก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระ
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ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำม
สะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
แจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ น
สถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทาง
ไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่ องมำจำกหลักฐำนในกำร
ขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออก
เดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้
จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

