
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม - มิถุนายน 2566 
(กรุณาสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

ปราสาทนอยชวานสไตน์ * สวนมริาเบลล์ * ทะเลสาบฮัลล์สตทัท์ * ปราสาทครุมลอฟ * ปราสาทปร๊าก 

สะพานชาร์ลส์ * ปราสาทบราตสิลาวา * ล่องเรือแม่น า้ดานูบ * พระราชวงัเชินบรุนน์ * ถนนคาร์ทเนอร์ 

EAST EUROPE  9 DAYS EK 

เยอรมัน * ออสเตรีย * เชค * สโลวาเกยี * ฮังการี 



 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบิน EMIRATES AIRLINE พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
21.55 น. นาํท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK 373 
 

วนัที่2 แฟรงค์เฟิร์ต–โรเธนเบิร์ก –ฟุสเซ่น– ชมเมือง 
00.35 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พกัเปล่ียนเคร่ือง  
03.20 น. ออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต..โดยสายการบินEMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK043 
07.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนัหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ จากนั้นเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก ”Rothenburgเมืองโรเธนเบิร์ก หรือช่ือเตม็วา่  โรเทินบวร์ค ออ็พ 
แดร์ เทาเบอร์ Rothenburgob der Tauber 
เป็นเมืองปราการ ท่ีตั้งอยู ่บนแม่นํ้าเทาเบอร์ 
เขตเมืองเก่า สร้างข้ึนใน สมยัยคุกลางซ่ึง
ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีจนถึง
ปัจจุบนั เมืองแห่งน้ียงัตั้งอยูบ่นถนนสายโร
แมนติกซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียวยอดนิยม
มากท่ีสุด ในตอนใตข้องรัฐบาวาเรีย ในอดีต
โรเธนเบิร์ก เคยมีฐานะเป็น เมืองอิสระ ของ
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงในยคุหน่ึง 
เมืองน้ีเคยเป็นหน่ึงในเมืองใหญ่ท่ีสุดของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ อีกดว้ย 

เท่ียง               บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น FUSSENตั้งอยูท่ี่แควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมนัติดกบัชายแดน

ออสเตรีย เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นบั 1,000ปี และไ ดรั้บ ฉายา
วา่ Village of the king’s castles เพราะเป็น
ท่ีตั้งของปราสาทนอยชวานส
ไตน์  Neuschwansteinและ ปราสาท โฮเฮน
ชวานเกา Hohenschwangauปราสาทพอ่และ
ปราสาทลูก ท่ีโด่งดงั มา เป็นเวลาชา้นาน 
ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมี
ความงดงาม ทางธรรมชาติเป็นอยา่งมาก  
เป็นเมืองเล็กท่ีมีความสวยงามแปลกตา  และ
มีส่ิงท่ีน่าสังเกตอีกอยา่งคือ ตวัตึกหรืออาคารบา้นช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสันท่ีสวยงามตลอดทั้งเมือง 



 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี : Hotel Hirschหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3 ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์–ซอลส์เบิร์ก - สวนมิราเบลล์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 นาํท่านนัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ท่ีตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ”(กรณีอากาศไม่เอ้ืออาํนวย เพื่อความปลอดภยัขอผู ้

เดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํท่านเดินเทา้ข้ึนแทน)  นาํท่าน“เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงเป็น
ปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์สร้างใน
สมยัพระเจา้ลุดวกิท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง 
ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมาก
ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยู่
บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 
เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่นํ้าพอลลทั เป็น
ปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ลางป่าเขา
ลาํเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่าง
ไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ี เพิ่ง
ไดรั้บขนานนามวา่ “นอยชวานสไตน์ ” ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวกิท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 
แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง “วอลท์ดิสนีย์ ” ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนั
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์**กรณีคิวการเขา้ชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการนาํท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก) หรือนาํท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
แทน** 

เท่ียง               บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ “เมือง ซอลส์เบิร์ก ” เมืองท่ีมี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศ
ออสเตรียเมืองแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยศิลปะแบบ
บาร อก จนไดช่ื้อวา่เป็นนครหลวงแห่ง
ศิลปะบาร อก เป็น เมือง เกิดของคีตกวเีอก
ของโลก โวลฟ์กงักอ์มาเดอุส โมสาร์ท 
(Wolfgang AmadeusMozart) และเป็น
สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์อมตะเร่ือง The 
Sound of Music และไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ. 1997 นาํท่านเดินเขา้ชม “สวนมิราเบลล”์ (Mirabell Garden) ซ่ึงเป็น



 

ส่วนหน่ึงของพระราชวงัมิราเบลล ์ถูกสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงคข์อง
เจา้ชาย อาร์คบิชอป วลูฟ์ดายท์ริซ ปัจจุบนั
เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมท่ีสุดของคู่บ่าวสาว
และนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก มีเวลาใหท้่าน
เดินชมและเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นนาํ
ท่านเดินขา้มสะพานแม่นํ้าซอลซาค (Salzach 
River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกบับา้นของโมสาร์ท โมสาร์ทเกิด
ในปี ค.ศ.1756 ในบา้น HagenauerHausเลขท่ี 9จากนั้นนาํท่านชมสถานท่ี ท่ีสาํคญัๆ ของเมืองเก่า ท่ีท่านตอ้งต่ืนตา
ต่ืนใจกบัความงดงามของสถานท่ีต่างๆเหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อใหไ้ดท้่านสนุกสนานกบัการจบัจ่ายใชส้อย
ในการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดเ์นม สินคา้ ท่ีระลึกช่ือดงัมากมายตลอดจน ขนมและซ็อคโกแลต ช่ือดงัจากออสเตรีย
มากมาย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร/ จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Wyndham Grand Salzburg Conference Centreหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่4 ซอลส์เบิร์ก–ฮัลล์สตทัท์ - เชสกี ้คลุมลอฟ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท”์ Hallstatt หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบ ฮลัลส์ตทัท ์ นาํท่านชมเมือง

ฮลัลส์ตทัท ์เมืองท่ีตั้งอยู่ ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย  “ซาลสกมัแมร์กูท ”ดุจดงัพลอยเมด็งามประดบัอยูเ่ชิงเขา 
“ดคัชไตน์ ”ดินแดน ท่ีทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  ครอบ คลุม
อาณาบริเวณเมืองฮั ลลส์ตทัท์ , โกเซา , โอ
แบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกนัเป็น
ศูนยก์ลางของ “อินเนอร์ซาลสกมัแมร์กูท ”
ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมา
นานถึง 3,500 ปี หมู่บา้นในบริเวณน้ีร่ํารวย
เพราะเหมืองเกลือท่ีทาํกนัมาตั้งแต่สมยั
กลางของยคุสาํริดช่วยสร้างความเจริญให้
ทอ้งถ่ิน นาํท่านเท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละวถีิชีวติชาวเมือง
ทอ้งถ่ินท่ียงัคงยดึติดกบัจารีตประเพณีดั้งเดิม หวัหนา้ทวัร์จะนาํท่านเดินผา่นตวัเมืองไปสู่จุดชมววิท่ีอยูท่า้ยหมู่บา้น



 

ระหวา่งทางผา่นชมบา้นเรือนและร้านขายของท่ีระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมววิขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงั
หรือเขา้ไปถ่ายรูปในบริเวณบา้นของคนทอ้งถ่ิน) 

เท่ียง               บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ” Cesky Krumlovเมืองมรดกโลกเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมีย

ใตข้องสาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่า
น้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกนาํท่านชมเมืองเชสก้ี คลุมลอฟ 
ดว้ยทาํเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีนํ้าลอ้มรอบทาํ
ใหก้ลายเป็นปราการท่ีสาํคญัในการป้องกนั
ขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการ
ปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี 
ต่อมาในปี ค .ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่
เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงั
จากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของ
ประเทศในตอนปลายปี ค .ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่ง
น่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความสาํคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํให้
องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค .ศ.1992นาํท่านชมความสวยงามของ 
“ปราสาทครุมลอฟ” Cesky KrumlovCastleเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาท
ปร๊าก จากนั้นนาํท่านชมความสวยงามของ “ยา่นเขตเมืองเก่า” 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :  Hotel OLDINNหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่5 เชสกี ้คลุมลอฟ–กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก–ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านเขา้ชม ความยิง่ใหญ่ของ  “ ปราสาท

ปร๊าก  ”ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 885โดย
เจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลางเคยเป็นท่ี
ประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมียปัจจุบนัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นทาํเนียบ
รัฐบาลและเป็นท่ีพาํนกัของประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐเช็ค  นาํ ท่าน เดินทางเขา้สู่
ศูนยก์ลางของปราสาทท่ีแวดลอ้มไปดว้ย



 

โบราณสถานเก่าแก่อายกุวา่ 650ปีชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ  “ มหาวหิารเซนตว์ติสั  ” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิกท่ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวหิารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ของชาวเช็ กฯทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระ
ศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีทาํข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 

เท่ียง               บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” Pragueเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็คซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่นํ้าวลัตาวา นาํ

ท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ลส์ ” 
สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้ม
แม่นํ้าวลัตาวาในช่วงศตวรรษท่ี 14ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพาน
มีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญ
ต่างๆ ถึง 30 รูปชม “จตุัรัสเมืองเก่าสตาเร
เมสโต ”บริเวณโดยรอบ ลว้นเป็นอาคาร 
และวหิารเก่าแก่อายกุวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมี
ความงดงามโดดเด่นชม “อนุสาวรียย์านฮุส ” 
ผูน้าํฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอกรีต และถูกเผาทั้งเป็น  ชม“หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ” ท่ีทุกๆ  1 
ชัว่โมงจะมีตุก๊ตาสาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน จากนั้นอิสระกบัการเดินเล่น  
หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตลเ์ช็คและโบฮีเมียน อาทิเช่นเคร่ืองแกว้สีต่างๆตุก๊ตาหุ่นกระบอกฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี : Wellness Hotel Stepหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
วนัที่6 กรุงปร๊าก–บราตสิลาวา–ปราสาทบราตสิลาวา–กรุงบูดาเปสต์–ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (Bratislava)เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั  กรุงบราติ

สลาวาตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่นํ้าดานูบ ท่ี
บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรีย
และฮงัการี ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพียง 50 
กิโลเมตร เป็นนครสาํคญัทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโล
วาเกีย โบสถแ์ละสถานท่ีสาํคญัต่าง ๆ เช่น 
ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยั
โบราณ  นาํท่าน เก็บภาพความสวยงามของ 



 

“ปราสาทบราติสลาวา” อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ยภูเขา
ลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) 

เท่ียง               บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์ ” (Budapest)เมืองหลวงของประเทศฮงัการี เมืองท่ีมีแม่นํ้าดานูบไหลผา่นกลาง

เมืองแม่นํ้าดานูบเป็นเหมือนแมนํ้านานาชาติ
ไหลผา่นหลายประเทศ ในยามอากาศดี
สายนํ้าสีฟ้าใสเปล่งประกายใหดู้โดดเด่น
พิเศษท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการ “ล่องเรือ 
พร้อมชมววิทิวทศัน์สองฝากฝ่ังแม่นํ้า
ดานูบ ” แม่นํ้านานาชาติไหลผา่นหลาย
ประเทศ ในยามอากาศดีสายนํ้าสีฟ้าใสเปล่ง
ประกายใหดู้โดดเด่นววิทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุด 
ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคาร
รัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดของยโุรป ” สัญลกัษณ์
ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง
และชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแม่นํ้าดานูบท่ีสวยงามเกินคาํบรรยาย ชมววิทิวทศัน์ของเมืองบูดาเปสต์
ยามคํ่าคืน 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี : DORMERO Hotel Budapestหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่7 กรุงบูดาเปสต์–คาสเซ่ิลฮิลล์–ฮีโร่สแควร์ - Outlet Parndorf– เวยีนนา 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านเดินทางข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์ ” ชม 

“ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ” ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อระลึกถึงความกลา้หาญของชาวประมงผู ้
เสียสละชีวติเพื่อปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ี
ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่น ” ปฐม
กษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่า
อยูห่นา้ป้อมปราการ นาํท่าน ชม “ฮีโร่ส
แควร์ ” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ 
พร้อมชม“อนุสาวรียแ์ห่งสหสัวรรษ”ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1 ,000 ปี นาํท่าน



 

ชมความยิง่ใหญ่อลงัการของ “มหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้
เวลากวา่ 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่เป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต ์

เท่ียง               บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพิเศษ 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 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกสบายในการเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งอิสระ 
พกัท่ี: Austria Trend Hotel Doppioหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่8 เวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์–พระราชวงัเบลวเีดยีร์ 
 ถนนคาร์ทเนอร์– ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่าน “เขา้ชมภายในพระราชวงัเชินบรุนน์ ”(Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ปั

สบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จกัรพรรดินีแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระ ทยั วา่ จะสร้าง
พระราชวงัแห่งน้ีใหมี้ความงดงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ในกรุงปารีส ”  
ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ี
ล่าสัตวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวนและ นํ้าพุ
อยา่งสวยงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ือ
พระราชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินี
ฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วติช่วงวยั

เด็ก ณพระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคย
มาบรรเลงดนตรีจกัพรรดินโปเลียนเคยได้
เสด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของ
พระองค์ เขา้ชม ความ งด งามอนัวจิิตร
ตระการตาภายในหอ้งอาทิ หอ้งทรงงาน
หอ้งบรรทมหอ้งแกลลอร่ี , หอ้งมิลเล่ียน , 
ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม ใชจ้ดังานเตน้รํา 
หรือแสดงดนตรีปัจจุบนัยงัมีการใชง้านอยู่
เป็นคร้ังคราวฯลฯ ชม อุทยาน และ สวน



 

ดอกไมน้านาพนัธ์ุจากนั้นนาํถ่ายรูปกบั “พระราชวงัเบลวเีดียร์ ”(Belvedere Palace)พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการ
ออกแบบ และสร้างข้ึนเม่ือตน้ศตวรรษท่ี 18 ตวัพระราชวงัประกอบดว้ยพระตาํหนกั 2 ส่วนในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโรโคโค หนัหนา้เขา้หากนัโดยคัน่กลางดว้ยสวนสวยท่ีตกแต่งอยา่งงดงาม ในปัจจุบนัพระราชวงัเป็น
สถานท่ีตั้งของพิพิธภณัฑจ์ดัแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะท่ีดีท่ีสุดของกรุงเวยีนนา โดยจดัแสดงผลงานช้ินเอก
ของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยคุกลางจนถึงยคุปัจจุบนั เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท ์ Klimt ท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลกและผลงานช้ินสาํคญัของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 

เท่ียง               บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                จากนั้นนาํท่านชม“กรุงเวยีนนา” (Vienna)ผา่นชม“ถนนวงแหวน  ”Ring Strasseผา่นชม โรงอุปรากร(โอเปร่าเฮาส์) , 

พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวา่การ, มหาวทิยาลยัเวยีนนา ,โบสถป์ระจาํเมือง , ศาลสูง ฯลฯจากนั้นนาํ
ท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตดัปาร์ค ”
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม 
“อนุสาวรียโ์ยฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์ ”(Johann 
Strauss)ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้ง โลก นาํท่าน
เดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์ ” ยา่นถนน
การคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มี
หา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  
พร้อมชม “โบสถเ์ซนตส์ตีเฟน ” St.Stephen 
Cathedral เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศ
ออสเตรีย อิสระกบัการเดินเท่ียวชมตามอธัยาศยั 

21.55 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK 126 
 
วนัที่9           กรุงเทพฯ 
06.35 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พกัเปล่ียนเคร่ือง 
09.30น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK372 
18.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวลิด ์คอนเน็คชัน่ส์  ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั*** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

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 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ** 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต // เวยีนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000 บาทเม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 



 

การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

***กรณีค้าขาย: หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือสาํเนา
ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20)อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น: หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ:หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา:หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี ( Bank Statement)(ตวัจริง)  ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก)  แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร  (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERNแทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั  Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ  3-5 วนัทาํ
การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้)*** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา &มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง(ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 



 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้วทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่านเน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ันการปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินโดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


