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เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครือ STAR ALLIANCE 

 
 
 

 
มวินิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – พสัเซา - กรุงปร๊าก – จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล  

นาฬิกาดาราสาตร์ - ปราสาทปร๊าก – มหาวหิารเซ็นต์วนิตัส -  กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น า้ดานูบ – กูลาชปาร์ตี ้- คาสเซ่ิลฮิลล์  - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน  - มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น 

อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - เวยีนนา – สวนสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวงัเชินบรุนน์ – ฮัลล์ชตัทท์ - มวินิค  
จัตุรัสมาเรียนพลาส – ช้อปป้ิงแบรนด์เนม 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 19-27 ก.พ. // 07-15 ม.ีค. // 21-29 ม.ีค. // 28 ม.ี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 ม.ิย. 2560 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2        มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – พสัเซา 

00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 924 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 น ำคณะท่ำนออกเดินทำงโดยรถโคช้ปรับอำกำศมำตรฐำนยุโรปเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” 

“Oberammergau ” เมื อ ง เล็ ก ๆ  ตั ว เมื อ ง ย ัง

งดงำมด้วยภำพเขียนสีบนผนังบ้ำน เรือน ท่ี

เก่ียวกบัคริสตศ์ำสนำ ทัว่ทั้งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆ 

ท่ีจ  ำหน่ำยสินคำ้ของท่ีระลึกส ำหรับศำสนิก เก็บ

ภำพประทบัใจกบับรรยำกำศท่ีคลำสสิก  จำกนั้น

เดินทำงเขำ้สู่เมืองฟุสเซ่น เมืองเล็กน่ำรักบริเวณ

เขตชำยแดนของประเยอรมนัและออสเตรีย ผ่ำนเส้นทำงสำยท่ีมีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติก ท่ำมกลำง

ธรรมชำติของเขำสูงน ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “ เมืองโฮเฮนชวานเกา ” ในแควน้บำวำเรียของเยอรมนี   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารภัตตาคาร

ท้ อ งถิ่ น   เม นู พิ เศ ษ  !  ชิ ม รส  “ข าห มู
เยอรมัน” รสชาติแบบต้นต ารับแท้ๆพร้อม
ทั้ งเพลิดเพลินไปกับการสัมผัสรสชาติ 
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“เบียร์เยอรมัน” ที่มีช่ือเสียงระดับโลกจำกนั่นน ำคณะท่ำนเปล่ียนกำรเดินทำงโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่

ยอดเขำ พร้อมทั้งน าคณะท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ”  ปรำสำทท่ีไดช่ื้อ
ว่ำเป็นต้นแบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงได้ถูกตกแต่งไวอ้ย่ำง
อลงักำร ตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำวำเรีย ประเทศเยอรมนี สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุ  ดวิกท่ี 2 แห่ง
บำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยู่บนบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่ำ 200 เมตร เหนือออ
บแก่งของแม่น ้ำพอลลทั จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองพสัเซำ”  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    IBB SUD HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                    
วนัที่3        พสัเซา – คลุมลอฟ – ชมเมืองเก่า - กรุงปร๊าก  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 ออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคโบฮีเมียใต้ของ

สำธำรณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปร  ำสำทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมือง

เก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้

เป็นมรดกโลก ดว้ยท ำเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมี

น ้ ำลอ้มรอบ ท ำให้กลำยเป็นปรำกำรท่ีส ำคญั

ในกำรป้องกันข้ำศึก ในอดีตเคยเป็  นศูนย์

กลำงดำ้นกำรปกครอง กำรพิพำกษำคดีและ

กำรจดัเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับ

กำรประกำศว่ำเป็นเมืองท่ีไดรั้บกำรอนุรักษ์

และภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมของประเทศ  ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะอำคำร

และปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ย่ำงน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน มี

ควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษส์ถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้องคก์ำรยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียน

เมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี  ค.ศ.1992 เดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่

สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศำลำว่ำกำรเมืองอนัเก่ำแก่และยงัคงใช้อยู่จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปท่ี

ระลึกภำยนอกของ “ปราสาทคุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปรำสำทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจ  ำกปรำสำท

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
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ปร๊ำกมีห้องต่ำงๆ ถึง 40 ห้องลำนปรำสำท 5 แห่งและอุทยำนอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ ชม

ทศันียภำพของตวัเมืองจำกลำนหนำ้อุทยำน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียง

รายกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาทีส่วยงามยิง่นัก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวง

ของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟำกฝ่ัง

แม่น ้ ำวลัตำวำ ชม “สะพำนชำร์ลส์” สะพำน

สัญลกัษณ์ของเมืองท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำ

ในช่วงศตวรรษท่ี 14 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบ

โกธิก  ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหิน

ทรำยรูปป้ันของนกับุญต่ำงๆถึง 30 รูป 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  

พกัท่ี :      PENTAHOTEL, PARGUE ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                        
วนัที่4      กรุงปร๊าก – ชมมืองเก่า - บราตสิลาวา  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าคณะท่านชมความสวยงามตระการตาของบริเวณ “เนินปราสาทปร๊าก” ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.
885 เป็นศิลปะสไตล์โกธิค สร้ำงข้ึนโดยเจำ้ชำยบริโวจเดิมในสมยักลำงเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยั
ต่ำงๆ  ในจกัรวรรดิโบฮีเมียตลอดมำนบัเป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจทำงกำรเมืองของกรุงปร๊ำก มำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
12  ปัจจุบนัน้ีได้ถูกใช้เป็นท ำเนียบ
รัฐบ ำล  แ ล ะ เป็ น ท่ี พ  ำนั ก ข อ ง
ประธำนำธิบ ดีแห่ งสำธำรณ รัฐ
เช็ค จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้
สู่ศูนยก์ลำงของปรำสำทท่ีแวดลอ้ม
ไปดว้ยโบรำณส  ถำนเก่ำแก่อำยกุวำ่
650 ปี ชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ 
“มหำวิหำรเซนตว์ิตสั” โบสถ์เก่ำแก่

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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สไตลโ์กธิค ท่ีเร่ิมตน้สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 930 เป็นมหำวิหำรอนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่ำท่ีสุดอยำ่งยิ่งของชำว
เช็ค  ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนใน
สมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้ำงควำมเจริญสูงสุดท่ีท ำใหก้รุงปร๊ำกกลำยเป็นเมืองหลวงอนัยิง่ใหญ่ของ
อำณำจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนำ้ต่ำงท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงำมเป็นรูปภำพ
ของนักบุญองค์ต่ำงๆ น ำท่ำนเดินเท่ียวชม “จตุัรัสเมืองเก่ำสตำเรเมสโต” บริเวณโดยรอบลว้น เป็นอำคำร 
และวหิำรเก่ำแก่อำยกุวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสำวรียย์ำนฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำ
ซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่เป็นพวกนอกรีต ถูกเผำทั้งเป็น 

เทีย่ง อสิระอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่ำย อสิระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town 

Hall) ท่ีมีนำฬิกำดำรำศำสตร์ (The Astronomical 
Clock) ซ่ึงทุกชั่วโมงจะมีรูปป้ันตุ๊กตำสำวกของ
พระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรำกฏโฉมออกมำ
ให้เห็นมีเวลำให้คณะท่ำนได้เดินเล่นช้อปป้ิง
สินค้ำท่ีระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน 
อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ หุ่นกระบอก งำนผำ้
ปักรวมถึงช้ินงำนแกะสลกั ฯลฯ หำกมีเวลำท่ำน
สำมำรถชม “โรงละคร” Municipal House อำคำรท่ีก่อสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมแบบอำร์ตนูโว ซ่ึงเคยเป็น
พระรำชวงัของกษตัริยข์องแควน้โบฮีเมียระหวำ่ง ค.ศ.1905-1911 ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำง “กรุ
งบรำติสลำวำ”  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวำเกีย รวมทั้ งเป็นเมืองท่ีมีประชำกร
หนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำตั้งอยู่บนสองฝ่ัง
แม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกบัออสเตรียและฮงักำรี ใกลก้บัพรมแดนสำธำรณรัฐเชก เมือง
น้ีตั้งอยูห่่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครส ำคญัทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและทำงวฒันธรรมของ
แควน้สโลวำเกีย โบสถแ์ละสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่น ปรำสำทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปรำกำรสมยัโบรำณ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  

พกัท่ี :      MURCURE HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                   
วนัที่5     บราตสิลาวา – บูดาเปสต์ – ชมเมือง – ล่องเรือแม่น า้ดานูป    
               คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตยีน 
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เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 เดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซ่ึงมีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่นกลำงเมืองซ่ึงแบ่งเป็น
สอง ฝ่ั ง คื อ ฝ่ั ง ท่ี อบอวลไปด้วยก ล่ินไอของ
ประวติัศำสตร์ “ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์สองฝำกฝ่ัง
แม่น ้ ำดำนูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหลผ่ำนหลำย
ประเทศ ในยำมอำกำศดีสำยน ้ ำสี ฟ้ ำใสเปล่ง
ประกำยให้ ดูโดด เด่นวิว ทิวทัศน์ ท่ีสวยท่ี สุด 
ระหวำ่งกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้ม “อำคำรรัฐสภำท่ี
สวยท่ี สุดของยุโรป ” สัญลักษณ์ของประเทศ 
อำคำรน้ีถูกสร้ำงแบบนีโอโกธิคอันโดดเด่นท่ี
สวยงำมเกินค ำบรรยำย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น ำคณะเดินทำงผ่ำนชุมชนโรมันโบรำณข้ึนไปยงั “คาสเซ่ิลฮิลล์” Castle Hill ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกกับ

ค ฤ ห ำ ส น์ ข อ ง ก ษั ต ริ ย์  แ ล ะ
โบรำณสถำน ซ่ึงยงัมีร่องรอยบ่งบอก
ถึงควำม เจ ริญ รุ่ง เรืองในอดีตชม 
“ป้ อ มป ราก าร ฟิ ช เช อ ร์ แม นบ า
สเตียน” ท่ีสะทอ้นประวติัศำสตร์กำร
สร้ำงชำติฮังกำเรียน   ส ร้ำงข้ึนเพื่อ
ร ะ ลึ ก ถึ ง ค ว ำ ม ก ล้ ำ ห ำญ ข อ ง
ชำวประมงผู ้เสียสละชีวิตปกป้อง
บำ้นเมืองในตอนท่ีถูกพวกมองโกลรุกรำนในปี ค.ศ. 1241-1242 และบริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ “โบสถ์แมท
เทียส” เป็นโบสถ์ส าคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” สร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมโร
มำเนสก์ ท่ีโดดเด่นดว้ยยอดโบสถ์อนังดงำม เคยใช้เป็นท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎแด่กษตัริยม์ำแลว้หลำยพระองค์
น ำคณะชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชำวแมกยำร์ จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ “จัตุรัส
วีรบุรุษ” สถำนท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึง วีรบุรุษผูก้อบกู้ชำติ และยงัใช้ในพิธีสวนสนำมของทหำรฮงักำรี 
จำกนั้นน ำชมควำมยิง่ใหญ่อลงักำรของ “มหาวหิารเซนต์ สตีเฟ่น” ใจกลำงเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูกูลาส ฮังกาเรียน พร้อม อาหารจานหลกัรสเลศิ และของหวาน 
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พกัท่ี :     MERCURE BUDAPEST CITY ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               
วนัที่6      บูดาเปสต์ – เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ – ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา น าคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์” พระรำชวงั
ฤ ดู ร้อนอัน ยิ่ ง ให ญ่ ของ
รำชวงศ์ฮัปสบวร์ก ท่ี ถูก
สร้ำงข้ึนในปลำยศตวรรษท่ี 
17  โดยพระประสงค์ของ 
“ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิ
โรมัน ท่ีตั้ งพระไทว่ำ จะ
สร้ำงพระรำชวงัแห่งน้ีให้มี 

ค ว ำ ม ง ด ง ำ ม ไ ม่ แ พ้
พระรำชวังแวร์ซำยส์ใน
กรุงปำรีส  ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีตเคยใช้เป็นท่ีล่ำสัตวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวน และ น ้ ำพุอย่ำง
สวยงำม อนัเป็นท่ีมำของช่ือพระรำชวงัเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิต
ช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และ โมสำร์ทยงัเคยมำ บรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมำ
ประทบัอยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค ์สัมผสัควำมงำมอนัวจิิตรตระกำรตำภำยในหอ้งต่ำงๆ อำทิ ห้องทรง
งาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี 
ปัจจุบันยงัมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราวฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพนัธ์ุ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่านเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่ำนชม โรงอุปรำกร (โอเปร่ำเฮำส์), พระรำชวงัฮอฟบวร์ก, 

อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว ่ำกำร, มหำวิทยำลยั,เวียนนำ,โบสถ์ประจ ำเมือง, ศำลสูง ฯลฯ จำกนั้นให้ท่ำนไดผ้อ่น
คลำยกับกำรเดินเล่นใน “สวนสำธำรณะสตดัปำร์ค” สวน  สำธำรณะใจกลำงเมืองและยงัเป็นท่ีตั้ งของ
“อนุสำวรียโ์ยฮนัสเตร้ำส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจำ้ของบทเพลงอมตะ By the 
beautiful blue Danube จำกนั้นน ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคำร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง 
มีห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) หรือใน
ภำษำเยอรมนัวำ่ ชเตฟำนส์โดม (Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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13  ถือเป็นโบสถ์คู่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคำ้ในยำ่นกลำง
เมืองตำมอธัยำศยั  

ค ่า อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกัท่ี :      ANANAS HOTEL, VIENNA ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                
วนัที่7     เวยีนนา – ซอลส์เบิร์ก – ฮัลสตทัท์ – โรเซนฮาม       
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” เมืองริมทะเลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้ งอยู่ทำงฝ่ัง
ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสำบ
ฮลัล์ชตัทท์ “Lake Hallstatt”  หรือ 
ฮัลล์ ช ตัทท์ เท อ ร์  ซี  “Hallstatter 
See” ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์
คมัเมอร์กุท “Salzkammergut” และ
ย ังเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ี
ได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับ
ต้นๆของประเทศออสเตรีย โดย
เมื อ ง ฮั ล ล์ ช ตั ท ท์ นั้ น อ ยู่ ใ น
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย “Upper Austria” ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบ
ทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปี เดินเล่นชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชมสถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัด้วยกำร
ประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ซำลส์บวร์ก” SALZBURG เมืองอนุรักษ์ท่ีตั้ งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซัค ระหว่ำง

เส้นทำงผ่ำนชม “ทะเลสำบมอนด์
เซ” ท่ีใช้เป็นฉำกถ่ำ  ยท ำตอนหน่ึง
ในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิว
สิ ค ” ท่ี โ ด่ ง ดั ง ไ ป ทั่ ว โ ล ก  ช ม 
“อุทยำนมิรำเบลล์” อุทยำนของ
ปรำสำทท่ีใช้เป็นสถำนท่ีแต่งงำนท่ี
จดัไดว้ำ่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล กำร์เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” เป็นฉำกหลงัเพิ่มควำมมี
เสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ีจำกนั้นถ่ำยภำพท่ีระลึกหน้ำ บำ้นพกัโมสำร์ท ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชำวออสเตรีย
ภำคภูมิใจ เดินเล่นในอำณำบริเวณ จตุรัสโมซำร์ท ชม อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่งซำลส์บวร์ก 
ศิลปะแบบบำรอคในยุคตน้…ข้ำมสู่ฝ่ังเมืองเก่ำท่ีถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีกำรตกแต่งไวอ้ย่ำง
งดงำมอีกเส้นหน่ึงของโลก ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัเมืองโรเซนฮำม Rosenheim 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :     TRYP by Wyndham Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                             
วนัที่8      โรเซนฮาร์ม - มิวนิค - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
………… ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติมิวนิค เพื่อผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจเช็คบตัรโดยสำร

และท ำคืนภำษี  
14.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 925 

วนัที่9      กรุงเทพฯ 
06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศ

ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อตัราค่าบริการ  เยอรมนั-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกยี-ฮังการี 9 วนั TG 
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2560 59,900 59,900 59,900 14,000 

เมษายน-มิถุนายน 2560 65,900 65,900 65,900 18,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค -กรุงเทพฯ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

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

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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                                     เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 
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 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

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

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  

 (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป 
ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมี
ช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น 
หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
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  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชี
อ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนี้
เพ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก 
ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต 
และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ื่นวีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 
วนัท ำกำร) 
* เดก็ตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำร
ออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเดก็ไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำก
บิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระ
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ไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำม
สะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
แจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดนิทาง
ไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำร
ขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออก
เดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี
จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


