กําหนดการเดินทาง

ออกเดินทาง 29ธ.ค.-06ม.ค. 2566 (ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ )

( กรุ ณาสํารองที่นง่ั ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. 65 (1)
17.00 น.

19.45 น.
23.10 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์ เตอร์ สาย
การบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นง่ั บนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์

วันศุกร์ ที่ 30 ธ.ค. 65 (2)
02.00 น.
06.20 น.

เที่ยง

บ่าย

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

มิวนิค – เอททัล – เข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์ บวร์ ก

ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR059
เดินทางถึงสนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนําท่านออกเดินทางสู่
จากนั้ นนํ า ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งเอททั ล ”
(Ettal) นํ า ท่ า นเข้ า ชม “สํ า นั ก สงฆ์ แ ห่ งเมื อ ง
เอททั ล Kloster Ettal” ได้ รั บ การขึ้ นทะเบี ยน
UNESCOสํานัก สงฆ์แห่ งนี้ ก่ อตั้งเมื่ อ ค.ศ. 1330
ตรงกั บ วัน สมโภชประจํา ปี ของนั ก บุ ญ วิ ท าลลิ
สแห่ งมิ ลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์
ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
บริ การอาหารมื้ อกลางวั น ณ ภั ต ตาคารเมนู
พิเศษ!!! ขาหมูเยอรมันขนานแท้รสเลิศ คู่กบั เบียร์
เยอรมันสุ ดคลาสสิ ค
นําท่ านนั่ง รถมิ นิ บ ัส ขึ้น สู่ ที่ ต้ งั ของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ”
(กรณี อากาศไม่เอื้ ออํานวย เพื่ อความปลอดภัยขอผูเ้ ดิ นทาง ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําท่านเดินเท้าขึ้นแทน) นําท่าน “เข้า
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึ่ งเป็ นปราสาทตั้งอยู่ในเทื อกเขา
แอลป์ สร้ างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวาเรี ย ในช่ วง ค.ศ.

คํ่า

พักที่ :

1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า
200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่น้ ําพอลลัท เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่ าเขาลําเนาไพร ที่ซ่ ึ งมีสีสัน
แปลกแปลง แตกต่ างไปในแต่ล ะฤดู กาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่ งได้รับ ขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพีย ง
ภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 แม้กระทัง่ ราชาการ์ ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย”์ ยังได้
จําลองแบบปราสาทแห่ งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์ **กรณี คิวการ
เข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําท่านไปถ่ายรู ปคู่กบั ปราสาทนอยชวานชไตน์
(ภายนอก) และนําท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน** นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” (Salzburg)
นําท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ ชื่อดัง “เดอะซาวน์ออฟมิวสิ ก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่าง
ทาง
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

Austria trend hotel europa salzburg หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันเสาร์ ที่ 31 ธ.ค. 65 (3)
เช้า

ซาลส์ บวร์ ก – อุทยานมิราเบลล์ – บ้ านพักโมสาร์ ท
ฮัลสตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่ านเข้าสู่ “เมื อ งซอลส์ เบิ ร์ก ” เมื อ งที่ มี ข นาดใหญ่ เป็ น
อันดับสี่ ของประเทศออสเตรี ย เมืองแห่ งนี้ เต็มไปด้วยศิลปะ
แบบบารอก จนได้ชื่ อว่าเป็ นนครหลวงแห่ งศิ ล ปะบารอก
เป็ นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โม
สาร์ ท (Wolfgang AmadeusMozart) และเป็ นสถานที่ถ่ายทํา
ภาพยนตร์ อ มตะเรื่ อ ง The Sound of Music และได้รั บ การ
ขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่ อปี ค.ศ.
1997 นําท่านเดินเข้าชม “สวนมิราเบลล์” (Mirabell Garden)
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระราชวังมิ ราเบลล์ ถูกสร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1606 โดยพระราชประสงค์ ข องเจ้า ชาย อาร์ ค บิ ช อป
วูลฟ์ ดาย์ทริ ซ ปั จจุบนั เป็ นจุดถ่ายรู ปยอดนิยมที่สุดของคู่บ่าว
สาวและนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและ
เก็บภาพความสวยงาม จากนั้นนําท่านเดินข้ามสะพานแม่น้ าํ

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :

ซอลซาค (Salzach River) อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ ท โมซาร์ ทเกิดในปี
ค.ศ.1756 ในบ้าน Hagenauer Haus เลขที่ 9 จากนั้นนําท่านชมสถานที่ที่สําคัญๆ ของเมืองเก่าที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจ
กับความงดงามของสถานที่ต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ได้ท่านสนุ กสนานกับการจับจ่ายใช้สอยใน
การเลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม, สิ นค้าที่ ระลึ กชื่ อดังมากมาย ตลอดจนขนมและซ็ อคโกแลตชื่ อดังจากออสเตรี ย
มากมาย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้ นฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บา้ นน่ารักริ มฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ นําท่านชมเมือง
ฮัลล์สตัทท์ เมืองที่ต้ งั อยู่ใจกลางดิ นแดนแห่ งเทพนิ ยาย “ซาลสกัมแมร์ กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิ งเขา
“ดั ค ช ไต น์ ” ดิ น แ ด น ที่ ท รงคุ ณ ค่ าท าง
ประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรม ครอบคลุ ม
อาณาบริ เวณ เมื อ งฮัล ล์ ส ตัท ท์ , โกเซา, โอ
แบร์ ทราวน์ และบาดกอยแซร์ น รวมกันเป็ น
ศูน ย์ก ลางของ “อิ น เนอร์ ซ าลสกัม แมร์ กู ท ”
ดินแดนซึ่งมีวฒั นธรรมสื บทอดต่อกันมานาน
ถึง 3,500 ปี หมู่บา้ นในบริ เวณนี้ ร่ ํารวยเพราะ
เหมืองเกลือที่ทาํ กันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุค
สําริ ดช่วยสร้างความเจริ ญให้ทอ้ งถิ่น นําท่าน
เที่ยวชมสถาปั ตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงานไม้และวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นที่ยงั คงยึดติด
กับจารี ตประเพณี ด้ งั เดิม หัวหน้าทัวร์ จะนําท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่ จุดชมวิวที่อยู่ทา้ ยหมู่บา้ นระหว่างทางผ่านชม
บ้านเรื อนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริ เวณจุดชมวิวขอความกรุ ณาทุกท่านไม่ส่งเสี ยงดังหรื อเข้าไปถ่ายรู ป
ในบริ เวณบ้านของคนท้องถิ่น) นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก เป็ น
เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและ
ปราสาทครุ มลอฟซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
OLD INN HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันอาทิตย์ที่ 01 ม.ค. 66 (4)
เช้า

เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – คาร์ โลวีวารี่

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :

นําท่านชมเมื องเชสกี้ คลุม ลอฟ ด้วยทําเลที่ ต้ งั
ของตัว เมื อ งที่ มี น้ ํ าล้อ มรอบทํา ให้ ก ลายเป็ น
ปราการที่สําคัญในการป้ องกันข้าศึกในอดีตเคย
เป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดี
และการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับ
การประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และ
ภายหลังจากมี ก ารเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมของ
ประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้ มี ก าร
บู รณะอาคารและปราสาทครั้ งใหญ่ โดยยัง คง
รั ก ษารู ป แบบเดิ ม ไว้อ ย่ า งน่ า ชื่ น ชม จากประวัติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน มี ค วามสํ า คัญ และโดดเด่ น ในการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโก้ได้ข้ นึ ทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี
ค.ศ.1992 นํา ท่ านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุ ม ลอฟ” (Cesky Krumlov Castle) เป็ นปราสาทที่ ใหญ่ เป็ น
อันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊ า ก จากนั้นนําท่านชมความสวยงามของ “ย่านเขตเมื องเก่า”
จากนั้ นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ “กรุ งปร๊ าก”
(Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่ ง
ตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์ โลวีวารี่ ” เมือง
ตากอากาศที่ น่ ารั ก มี บ่ อ นํ้ าพุ ร้ อ น ที่ มี
ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ รู้ จัก กัน ดี สร้ า งขึ้ น ในสมัย
พระเจ้าชาร์ ลที่ 4 ชมความสวยงามของเมือง
และความสวยงามของ “แม่ น้ ํา เทปลา” ที่
ไหลผ่า นใจกลางเมื อ งซึ่ ง ช่ วยเพิ่ ม ความงดงามให้ แก่ ตัว เมื อ งแห่ งนี้ มากยิ่ง ขึ้น ชมโบสถ์ป ระจํา เมื องเล็ ก ๆ ที่ มี
สัญลักษณ์ของเมืองอยูบ่ ริ เวณหน้าโบสถ์ แล้วเดินลัดเลาะไปตามลํานํ้าเทปลาท่ามกลางหุ บเขาคล้ายสวิตเซอร์แลนด์
เป็ นอย่างมาก และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
Spa & Wellness Hotel Tchaikovsky หรื อที่พก
ั ระดับใกล้เคียง

วันจันทร์ ที่ 02 ม.ค. 66 (5)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

กรุงปร๊ าก – ปราสาทปร๊ าก - สะพานชาร์ ลส์ - หอนาฬิ กาดาราศาสตร์

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊ าก ” ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชายบริ โวจเดิมในสมัยกลาง
เคยเป็ นที่ ป ระทับของกษัตริ ยส์ มัยต่างๆ ใน
จัก รวรรดิ โ บฮี เมี ย ปั จ จุ บ ัน นี้ ได้ถู ก ใช้ เป็ น
ทํ า เนี ยบ รั ฐ บ าล แล ะเป็ น ที่ พํ า นั ก ข อ ง
ประธานาธิ บ ดี แห่ งสาธารณรั ฐเช็ค นําคณะ
เดิ น ทางเข้ า สู่ ศู น ย์ ก ลางของปราสาทที่
แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า
650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหาร
เซนต์วิตสั ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิ กที่สร้าง
ขึ้ น ใน ปี ค .ศ .1929 เป็ น ม ห าวิ ห าร อั น
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่ องจากใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยัง
เป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาํ ขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสัญลักษณ์ ของกรุ งปร๊ าก ที่สร้างข้ามแม่น้ าํ วัลตาวาในช่ วง
ศตวรรษที่14 ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิ นทรายรู ปปั้ นของนักบุญต่างๆ ถึง
30 รู ป ชม “จัตุ รั ส เมื อ งเก่ า สตาเรเมสโต”
บริ เวณโดยรอบ ล้วนเป็ นอาคาร และวิหาร
เก่ าแก่ อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่ มี ความงดงาม
โดดเด่ น ชม “อนุ ส าวรี ย ์ย านฮุ ส ” ผู น้ ํา ฝ่ าย
ปฏิรูปศาสนาซึ่ งถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวกนอก
รี ต และถู ก เผาทั้งเป็ น ชม “หอนาฬิ ก าดารา
ศาสตร์ ” ที่ ทุ ก ๆ 1 ชั่ว โมงจะมี ตุ๊ ก ตาสาวก
พระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดิ น ผ่ า น
หน้าต่างเล็กๆ ด้านบนจากนั้นอิสระกับการ
เดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็คและโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่างๆ ตุ๊กตาหุ่ นกระบอก
ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
ฅ

Holiday Inn Prague Congress หรื อที่พก
ั ระดับใกล้เคียง

วันอังคารที่ 03 ม.ค. 66 (6)
เช้า

เที่ยง
บ่าย
คํ่า

กรุงปร๊ าก – กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ – ล่องเรื อแม่ นํ้าดานูบพร้ อมดินเนอร์

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทาง “กรุ งบราติสลาวา” (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค กรุ งบราติ
สลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่ งแม่น้ ําดานู บ ที่บ ริ เวณพรมแดนของสโลวาเกี ยกับ ออสเตรี ยและฮังการี ใกล้กับ พรมแดน
สาธารณรั ฐ เชก เมื อ งนี้ ตั้ง อยู่ ห่ า งจากกรุ ง
เวี ยนนาเพี ย ง 50 กิ โลเมตร เป็ นนครสํ าคัญ
ทางการเมื อง เศรษฐกิ จและทางวัฒนธรรม
ของแคว้น สโลวาเกี ย โบสถ์ แ ละสถานที่
สําคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่ เคยใช้เป็ นป้ อม
ปราการสมัยโบราณ นําท่ านเก็บ ภาพความ
สวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์ เป
เที ย นเริ่ ม ต้นในบริ เวณเมื องนี้ ด้วย ภู เขาลิ ต
เทิลคาร์เปเทียน (ส่ วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) นําท่านเข้าชมเมืองเก่าบราติสลาวา สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “กรุ งบูดาเปสต์” (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่ มีแม่น้ ําดานู บไหลผ่านกลาง
เมือง
บริ ก ารอาหารมื้ อ คํ่าแบบพิ เศษบนเรื อ พร้ อ ม นําท่ าน “ล่ อ งเรื อ ชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ส องฝากฝั่ ง แม่ น้ ําดานู บ ” แม่ น้ ํา
นานาชาติ ไ หลผ่ า นหลายประเทศ ในยาม
อากาศดี ส ายนํ้า สี ฟ้ าใสเปล่ ง ประกายให้ ดู
โดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการ
ล่องเรื อท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่ สวย
ที่ สุ ด ของยุ โ รป” สั ญ ลัก ษณ์ ข องประเทศ
อาคารนี้ ถู ก สร้ างแบบ นี โอโกธิ ค อัน โดด
เด่ น ชมอาคารบ้ า นเรื อนสถาปั ต ยกรรม

พักที่ :

เก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและชี วิตความเป็ นอยู่ของผูค้ นสองฟากฝั่งแม่น้ าํ ดานู บที่สวยงามเกินคําบรรยาย ชมวิวทิวทัศน์
ของเมืองบูดาเปสต์อนั สวยงาม (*พร้อมเครื่ องดื่ม ซอฟดริ้ ง,ไวน์,เบียร์,แชมเปญ)
Mercure Budapest City Center Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันพุธที่ 04 ม.ค. 66 (7)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :

บูดาเปสต์ - ฮีโร่ สแควร์ – คาสเซิ่ลฮิลล์
มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น - Outlet Parndorf – เวียนนา

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ ลฮิลล์” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของ
ชาวประมงผู ้ เ สี ยสละชี วิ ต เพื่ อ ปกป้ อง
บ้านเมื องในช่ วงที่ ถู กมองโกลรุ กรานในปี
ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้า
สตี เฟ่ น” ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกยาร์ ท รง
ม้าเด่นเป็ นสง่าอยู่หน้าป้ อมปราการ นําท่าน
ชม “ฮี โ ร่ สแควร์ ” ซึ่ งเป็ นลานโล่ ง กว้า ง
ขนาดใหญ่ พร้ อ มชม “อนุ สาวรี ย์ แ ห่ ง
สหัส วรรษ” ที่ สร้ างขึ้นเพื่อเฉลิ มฉลองการ
ก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี นําท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น” สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1851 เสร็ จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปี ในการก่อสร้าง มีความสู งถึง 96 เมตรถือว่าเป็ นอาคารที่
มีความสู งที่สุดในบูดาเปสต์
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “Outlet Parndorf” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ 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
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง

Novum Hotel Kavalier Wien หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันพฤหัสบดีที่ 05 ม.ค. 66 (8) เวียนนนา – เข้ าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวัง เบลวีเดียร์

เช้า

สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค - ช้ อปปิ้ งถนนคาร์ ทเนอร์ – เดินทางกลับ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่าน “เข้าชมภายในพระราชวังเชิ นบรุ นน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮปั
สบวร์ ก ที่ ถู ก สร้ า งขึ้น ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ข อง “พระนางมาเรี ย เทเรซ่ า ” จัก รพรรดิ นี แห่ ง
จัก รวรรดิ โ รมั น ที่ ต้ ัง พระทั ย ว่ า จะสร้ า ง
พระราชวัง แห่ ง นี้ ให้ มี ค วามงดงามไม่ แ พ้
พ ระ ราช วั ง แ ว ร์ ซ าย ส์ ใน ก รุ งป ารี ส ”
ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็ นที่
ล่าสัตว์ปัจจุบนั ได้ตกแต่งเป็ นสวนและ นํ้าพุ
อ ย่ า ง ส ว ย ง า ม อั น เป็ น ที่ ม า ข อ ง ชื่ อ
พระราชวังเชิ นบรุ นน์ในอดีตนั้นพระราชิ นี
ฝรั่งเศส มารี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัย
เด็ ก ณ พระราชวัง แห่ ง นี้ และ โมสาร์ ท ยัง
เคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กบั พระราชโอรสของพระองค์ เข้าชมความงดงาม
อันวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ , ห้องมิลเลี่ยน, ไชนี สรู ม ห้องบอลลูม
ใช้จดั งานเต้นรํา หรื อแสดงดนตรี ปั จจุบนั ยังมีการใช้งานอยู่เป็ นครั้งคราว ฯลฯ ชมอุทยานและสวนดอกไม้นานา
พันธุ์ จากนั้นนําถ่ายรู ปกับ “พระราชวังเบลวีเดียร์ ” (Belvedere Palace) พระราชวังแห่ งนี้ ได้รับการออกแบบ และ
สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตําหนัก 2 ส่ วนในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมโรโคโค หัน
หน้าเข้าหากันโดยคัน่ กลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม ในปั จจุบนั พระราชวังเป็ นสถานที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์
จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุ งเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปิ นออสเตรี ยตั้งแต่
ยุคกลางจนถึงยุคปั จจุบนั เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกและผลงานชิ้นสําคัญ
ของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele
จากนั้ นนํ า ท่ า นชม “กรุ ง เวี ย นนา” (Vienna)
ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม
โ ร ง อุ ป ร า ก ร ( โ อ เ ป ร่ า เ ฮ า ส์ ) ,
พระราชวังฮอฟบวร์ ก, อาคารรัฐสภา, ศ าลาว่า
การ, มหาวิท ยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจําเมื อง,
ศาล สู ง ฯ ล ฯ จาก นั้ น นํ า ท่ าน เดิ น ท างสู่
“สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอัน

16.05 น.
23.15 น.

ร่ มรื่ นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรี ย ์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ” (Johann Strauss) ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก นําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์ ” ย่านถนนการค้าที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญ
ท่านเลือกซื้ อหาของฝากจากออ สเตรี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถื อเป็ นโบสถ์คู่ บา้ นคู่ เมื องของประเทศออสเตรี ย ได้เวลานัดหมาย เ ดินทางเข้าสู่ ส นามบิ น
นานาชาติเวียนนา
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 184
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

วันศุกร์ ที่ 06 ม.ค. 66 (9)
02.20 น.
12.40 น.

กรุงเทพฯ

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู ้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

29ธ.ค.-06ม.ค. 2566
(ช่วงเทศกาลปี ใหม่)

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

95,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

95,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

95,900

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *

พักเดี่ยว

29,900

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตราค่าบริการนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม

1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 6,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน

1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 70,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ํารองที่น่งั ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษ ทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)
• หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
• รูปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
• หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สํ าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สําเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

• หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจําเพิ่มเติมในการยืน่ ได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
• หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กันได้ ) ***
• กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
• สํ าเนาบัตรประชาชน / สํ าเนาทะเบียนบ้ าน อย่ างละ 1 ชุด / สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากว่ า 20 ปี )
• สํ าเนาทะเบียนสมรส / สํ าเนาทะเบียนหย่ า / สํ าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้ าย) / สํ าเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล อย่ างละ 1 ชุด (ถ้ ามี)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภาษณ์ ด้วย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิม่ เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสํ าหรับสถานทูต ***
• การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ บางท่ าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
•

ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

