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กําหนดการเดินทาง 

มกราคม - มิถุนายน  

 (กรุณาสาํรองทีนงัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพอืความสะดวกในการยืนวีซ่า) 
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วันที          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

.  น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน  เคาร์เตอร์สาย

การบิน EMIRATES AIRLINE พร้อมเจา้หนา้ทีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรทีนงับนเครือง 
.  น. นาํท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทียวบินที EK 373 

 

วันที         แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – ฟุสเซ่น – ชมเมือง      

.  น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พกัเปลียนเครือง  

.  น. ออกเดินทางสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต..โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทียวบินที EK043  

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนันเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก” Rothenburg เมืองโรเธนเบิร์ก หรือชือเต็มว่า โร

เทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ Rothenburg ob der 

Tauber เป็นเมืองปราการ ทีตังอยู่  บนแม่นําเทา

เบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึนในสมัยยุคกลาง ซึง

ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบนั เมือง

แห่งนีย ังตังอยู่บนถนนสายโรแมนติกซึงเป็น

เส้นทางท่องเทียวยอดนิยมมากทีสุด ในตอนใต้

ของรัฐบาวาเรีย ในอดีตโรเธนเบิร์ก เคยมีฐานะเป็น

เมืองอิสระของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ ซึงใน

ยคุหนึง เมืองนีเคยเป็นหนึงในเมืองใหญ่ทีสุดของ จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ อีกดว้ย   
เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น FUSSEN ตงัอยู่ทีแควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมนัติดกับชายแดน

ออสเตรีย เป็นเมืองท่องเทียวทีมี ชือเสียงของ

เยอรมนีเก่าแก่นับ1,000ปี และได้รับ ฉายาว่า 

Village of the king’s castles เพราะเป็นทีตังของ

ปราสาทนอยชวานสไตน์  Neuschwanstein และ

ป ร า ส า ท โ ฮ เ ฮ น ช ว า น เ ก า  Hohenschwangau 

ปราสาทพ่อและปราสาทลูกทีโด่งดงัมาเป็นเวลาชา้

นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญท่ีมีความ

งดงามทางธรรมชาติเป็นอยา่งมาก เป็นเมืองเลก็ทีมี

ความสวยงามแปลกตา และมีสิงทีน่าสังเกตอีก

อยา่งคือ ตวัตึกหรืออาคารบา้นช่องของทงัเมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสันทีสวยงามตลอดทงัเมือง 
คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร 
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พกัที :     Hotel Hirsch หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที          ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซอลส์เบร์ิก - สวนมิราเบลล์ 

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั   
  นาํท่านนงัรถมินิบสัขึนสู่ทีตงัของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณีอากาศไม่เอืออาํนวย เพือความปลอดภยัขอผู ้

เดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํท่านเดินเทา้ขึนแทน) นาํท่าน “เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึงเป็น

ปราสาทตงัอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระ

เจ้าลุดวิกที  แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. -  

เป็นปราสาททีงดงามมากทีสุดอีกแห่งหนึงของโลก  

ตวัปราสาทตงัอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูง

กว่า  เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่นําพอลลทั 

เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตังอยู่กลางป่าเขา

ลาํเนาไพร ทีซึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปใน

แต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี เพิงได้รับขนาน

นามวา่ “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงัจากที กษตัริยล์ุดวิกที  ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี   แมก้ระทงัราชา

การ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัได้จาํลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ **กรณีคิวการเขา้ชม 

ปราสาทนอยชวานชไตน์เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ

ในการนาํท่านไปถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานช

ไตน์ (ภายนอก) หรือนาํท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮน

ชวานเกาแทน**   
เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองทีมีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบัสีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งนี

เต็มไปดว้ยศิลปะแบบบารอก จนไดชื้อว่าเป็นนคร

หลวงแห่งศิลปะบารอก เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอก

ของโลก โวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang 

AmadeusMozart) แ ล ะ เ ป็ น ส ถ า น ที ถ่ า ย ทํ า

ภาพยนตร์อมตะเรือง The Sound of Music และ

ได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยเูนสโกเ้มือปี ค.ศ. 1997 นาํท่านเดินเขา้ชม “สวนมิ

ราเบลล์” (Mirabell Garden) ซึงเป็นส่วนหนึงของ
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พระราชวงัมิราเบลล์ ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.  โดยพระราชประสงค์ของเจ้าชาย อาร์คบิชอป วูล์ฟดาย์ทริซ 

ปัจจุบนัเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมทีสุดของคู่บ่าวสาวและนกัท่องเทียวจากทวัโลก มีเวลาให้ท่านเดินชมและเก็บภาพ

ความสวยงาม จากนนันาํท่านเดินขา้มสะพานแม่นาํซอลซาค (Salzach River) อนังดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพือถ่ายรูป

เป็นทีระลึกกบับา้นของโมสาร์ท โมสาร์ทเกิดในปี ค.ศ.  ในบา้น Hagenauer Haus เลขที  จากนนันาํท่านชม

สถานทีทีสําคญัๆ ของเมืองเก่าทีท่านตอ้งตืนตาตืนใจกับความงดงามของสถานทีต่างๆ เหล่านัน จากนันมีเวลา

อิสระเพือให้ไดท้่านสนุกสนานกบัการจบัจ่ายใชส้อยในการเลือกซือสินคา้แบรนด์เนม สินคา้ทีระลึกชือดงัมากมาย 

ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตชือดงัจากออสเตรียมากมาย  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร / จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั   

พกัที :  Wyndham Grand Salzburg Conference Centre หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที         ซอลส์เบิร์ก – ฮัลล์สตัทท์ - เชสก ีคลุมลอฟ 

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั   

  นาํท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัล์สตทัท์” Hallstatt หมู่บา้นน่ารักริมฝังทะเลสาบฮลัล์สตทัท ์นาํท่านชมเมือง

ฮัลล์สตทัท์ เมืองทีตงัอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดงัพลอยเม็ดงามประดบัอยู่เชิงเขา 

“ดคัชไตน”์ ดินแดนทีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์

และวฒันธรรม ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮลัลส์

ตัทท์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น 

รวมกนัเป็นศูนยก์ลางของ “อินเนอร์ซาลสกมัแมร์

กูท” ดินแดนซึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานาน

ถึง 3,500 ปี หมู่บา้นในบริเวณนีราํรวยเพราะเหมือง

เกลือทีทาํกันมาตงัแต่สมัยกลางของยุคสําริดช่วย

สร้างความ เจริญให้ท้อง ถิน นําท่ านเทียวช ม

สถาปัตยกรรมทีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถินทียงัคงยึดติดกบัจารีต

ประเพณีดงัเดิม หวัหนา้ทวัร์จะนาํท่านเดินผ่านตวัเมืองไปสู่จุดชมวิวทีอยู่ทา้ยหมู่บา้นระหวา่งทางผ่านชมบา้นเรือน

และร้านขายของทีระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงัหรือเขา้ไปถ่ายรูปในบริเวณ

บา้นของคนทอ้งถิน) 
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เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่  “เมืองเชสกี  คลุมลอฟ” 

Cesky Krumlov เมืองมรดกโลก เป็นเมืองขนาด

เล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมี

ชือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมือง

เก่าและปราสาทครุมลอฟซึงเขตเมืองเก่านีได้รับ

การขึนทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก นาํ

ท่านชมเมืองเชสกี คลุมลอฟ ดว้ยทาํเลทีตงัของตวั

เมืองทีมีนาํลอ้มรอบทาํให้กลายเป็นปราการทีสําคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง

การพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศว่าเป็นเมืองทีได้รับการอนุรักษ์และ

ภายหลงัจากมีการเปลียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาท

ครังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าชืนชม จากประวตัิศาสตร์ทียาวนาน มีความสําคญัและโดดเด่นใน

การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํใหอ้งคก์ารยูเนสโกไ้ดขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1992 นาํท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” Cesky Krumlov Castle เป็นปราสาททีใหญ่เป็น

อนัดบัสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก จากนนันาํท่านชมความสวยงามของ “ยา่นเขตเมืองเก่า” 
คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร   

พกัที :  Hotel OLDINN หรือทพีกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที         เชสก ีคลุมลอฟ – กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก – ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  
  นาํท่านเขา้ชมความยิงใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” 

ซึงถูกสร้างขึนในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิม

ในสมัยกลางเคยเป็นทีประทับของกษัตริย์สมัย

ต่างๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนันีไดถู้กใชเ้ป็น

ทาํเนียบรัฐบาลและเป็นทีพาํนกัของประธานาธิบดี

แห่งสาธารณรัฐเช็ค นาํท่านเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลาง

ของปราสาททีแวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่

อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหา

วิหารเซนต์วิตสั ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกทีสร้างขึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัดิสิทธิทีมีคุณค่าอย่างยิง

ของชาวเช็กฯ ทุกคนเนืองจากใชเ้ป็นทีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต์่างๆ อีกทงัยงัเป็นทีเก็บมงกุฎเพชรทีทาํขึน

ในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ที 4  
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เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” Prague เมือง

หลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึงตงัอยู่ริมสองฟากฝัง

แมน่าํวลัตาวานาํท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า ชม “สะพาน

ชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ทีสร้าง

ข้า มแ ม่นํา ว ัล ตา วา ใ นช่ว ง ศตวร รษที 14 ด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี

ประติมากรรมหินทรายรูปปันของนักบุญต่างๆ ถึง 

30 รูป ชม “จตัุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกวา่ 600 - 700 ปี ทีมี

ความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรียย์านฮุส” ผูน้าํฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทงั

เป็น ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ทีทุกๆ 1 ชวัโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหนา้ต่าง

เล็กๆ ด้านบนจากนันอิสระกับการเดินเล่น  หรือช้อปปิงสินคา้ทีระลึกพืนเมืองไตล์เช็คและโบฮีเมียน อาทิเช่น 

เครืองแกว้สีต่างๆ ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ฯลฯ 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที :   Wellness Hotel Step หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที         กรุงปร๊าก – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นําดานูบ 

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั   
  นาํท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศสโลวคั  กรุงบรา

ติสลาวาตังอยู่บนสองฝังแม่นําดานูบ ทีบริเวณ

พรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี 

ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนีตงัอยู่ห่าง

จากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสําคญั

ทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของ

แควน้สโลวาเกีย โบสถ์และสถานทีสําคญัต่าง ๆ 

เช่น ปราสาททีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ 

นาํท่านเก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติ

สลาวา” อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริมตน้ในบริเวณเมืองนีดว้ย ภูเขาลิตเทิลคาร์เป

เทียน (ส่วนหนึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) 
เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต”์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี เมืองทีมีแม่นาํดานูบไหลผ่านกลาง

เมือง  แม่นาํดานูบเป็นเหมือนแมนาํนานาชาติไหล

ผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายนาํสีฟ้าใส

เ ปล่ งป ระ ก า ย ใ ห้ ดู โดด เ ด่น  พิ เ ศษ ท่ า นจ ะ ไ ด้

เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์

สองฝากฝังแม่นาํดานูบ” แม่นาํนานาชาติไหลผ่าน

หลายประเทศ ในยามอากาศดีสายนาํสีฟ้าใสเปล่ง

ประกายใหดู้โดดเด่นวิวทิวทศัน์ทีสวยทีสุด ระหวา่ง

การล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคารรัฐสภาทีสวยทีสุด

ของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนีถูก

สร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผูค้นสองฟากฝังแม่นาํดานูบทีสวยงามเกินคาํบรรยาย ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองบูดาเปสตย์ามคาํคืน 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที :   DORMERO Hotel Budapest หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที          กรุงบูดาเปสต์ – คาสเซิลฮิลล์ – ฮีโร่สแควร์ - Outlet Parndorf – เวียนนา  

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั   
  นาํท่านเดินทางขึนสู่ “คาสเซิลฮิลล”์ ชม “ป้อมฟิช

เชอร์แมนบาสเตียน” ทีสร้างขึนเพือระลึกถึงความ

กลา้หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพือปกป้อง

บ้านเมืองในช่วงทีถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.

-  ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” 

ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยู่

หนา้ป้อมปราการ นาํท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซึงเป็น

ลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรียแ์ห่ง

สหัสวรรษ” ทีสรา้งขึนเพอืเฉลิมฉลองการก่อตงัอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ ,  ปี นาํท่านชมความยงิใหญ่อลงัการ

ของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึนในปี ค.ศ.  เสร็จสมบูรณ์เมือปี ค.ศ.  ใช้เวลากว่า  ปีในการ

ก่อสร้าง มีความสูงถึง  เมตรถือว่าเป็นอาคารทีมีความสูงทีสุดในบูดาเปสต ์
เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ 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 
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คาํ อิสระอาหารคาํ เพือความสะดวกสบายในการเดินชอ้ปปิงไดอ้ย่างอิสระ 

พกัที :   Austria Trend Hotel Doppio หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วันที         เวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์ – พระราชวงัเบลวีเดียร์   

  ถนนคาร์ทเนอร์ – ช้อปปิง - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั   
  นาํท่าน “เขา้ชมภายในพระราชวงัเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอนัยงิใหญ่ของราชวงศ์ฮปั

สบวร์กทีถูกสร้างขนึในปลายศตวรรษที 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่ง 

จกัรวรรดิโรมนัทีตงัพระทยัว่า จะสร้างพระราชวงัแห่งนีให้มีความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  

ด้านหลังของพระราชวงัในอดีตเคยใช้เป็นทีล่า

สัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ นําพุอย่าง

สวยงาม อนัเป็นทีมาของชือพระราชวงัเชินบรุนน์

ในอดีตนนัพระราชินีฝรังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คย

ใช้ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งนี และ โม

สาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียน

เคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของ

พระองค ์

 เขา้ชมความงดงามอนัวิจิตรตระการตาภายในหอ้ง 

อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี, ห้องมิลเลียน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จดังานเตน้รํา หรือแสดง

ดนตรี ปัจจุบนัยงัมีการใชง้านอยูเ่ป็นครังคราว ฯลฯ 

ชมอุทยานและสวนดอกไม้นานาพนัธุ์ จากนนันํา

ถ่ายรูปกับ “พระราชว ังเบลวีเดียร์” (Belvedere 

Palace) พระราชวงัแห่งนีไดรั้บการออกแบบ และ

สร้างขึนเมือต้นศตวรรษที  ตัวพระราชวัง

ประกอบด้วยพระตําหนัก  ส่วนในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดย

คันกลางด้วยสวนสวยทีตกแต่งอย่างงดงาม ใน

ปัจจุบนัพระราชวงัเป็นสถานทีตงัของพิพิธภณัฑ์

จดัแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะทีดีทีสุดของกรุงเวียนนา โดยจดัแสดงผลงานชินเอกของศิลปินออสเตรียตงัแต่

ยคุกลางจนถึงยุคปัจจุบนั เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท ์Klimt ทีมีชือเสียงระดบัโลกและผลงานชินสําคญั

ของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 
เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



2306-2301-WEK0209F                                                                www.smileytour.com                                                                      Page 9 of 13 

บ่าย จากนนันาํท่านชม  “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่า

เฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์ประจาํเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  

จากนันนําท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัด

ปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรืนใจกลางเมือง ชม 

“อนุสาวรีย ์โยฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์” (Johann Strauss) 

ศิลปินทีมีชือเสียงก้องโลก นําท่านเดินทางเข้าสู่ 

“ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ทีตงัอยู่ใจกลาง

เมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  

พ ร้ อ ม ช ม  “โ บ ส ถ์ เ ซ น ต์ ส ตี เ ฟ น ” St.Stephen 

Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตงัแต่คริสต์ศตวรรษที 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บา้นคู่เมืองของประเทศ

ออสเตรีย อิสระกบัการเดินเทียวชมตามอธัยาศยั 
.  น. นาํท่านออกเดินทางสู่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทียวบินที EK 126 

 

วันที         กรุงเทพฯ 

.  น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พกัเปลียนเครือง 
09.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เทียวบินที EK372 
18.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั

เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพอืความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 

บริษทั ฯ  ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนนัทงันีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของหมู่คณะเป็นสําคญั*** 
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อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินชนัประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต // เวียนนา -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน  ช.ม./วนั  

3. โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบ

ทีมีอุณหภูมิตาํและราคาโรงแรมจะปรับขึน -  เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั

เป็นผลทีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารทีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ , ,  บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน  ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพรอ้มกรุ๊ป ท่านตอ้งซือประกนัเดียวเพิม 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย  %  

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ  บาท / ท่าน (900 บาท) 

อตัราค่าบริการ  

กาํหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

  พกัหอ้งละ  ท่าน 

    เด็กอายตุาํกวา่  ปี 

    พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน 

       เด็กอายตุาํกวา่  ปี 

      พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน  

(เสริมเตียง) 

    พกัเดียว 

 -  มี.ค.  73,900 73,900 73,900     16,000 

 –  มี.ค.  73,900 73,900 73,900     16,000 

มี.ค.- เม.ย.  78,900 78,900 78,900     16,000 

 –  เม.ย.  78,900 78,900 78,900     16,000 

เม.ย.- พ.ค.  83,900 83,900 83,900     16,000 

 –  พ.ค.  78,900 78,900 78,900     16,000 

พ.ค.- มิ.ย.  78,900 78,900 78,900     16,000 

 –  มิ.ย.  78,900 78,900 78,900     16,000 

 –  มิ.ย.  78,900 78,900 78,900     16,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้มือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ  ท่านเท่านนั * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชนัธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจา้หนา้ทีบริษทัฯ ** 
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3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ  ยโูรต่อวนั / (  ยโูร) 

4. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวซ่ีา+ค่าบริการยนืวีซ่า ท่านละ ,  บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

6. ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

 

เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก ,  บาท เมือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่  วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้

ทงัหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

5. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนังครบ  ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายืนวีซ่าดว้ยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย

ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใชใ้นการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 
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-  ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน หรือตวัเครืองบินทีออกมาจริง ณ วนัยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสาํคญัในการยนืวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ

ส่วนทีเหลือจะคืนให้ทา่นภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริง

เท่านนั 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน  

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง % ในทันที ทางบริษทั

จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใชจ่้ายทงัหมด % 

6. ทางบริษทัเริมตน้ และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที

จะสาํรองยานพาหนะ 

 

เงือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํทีตอ้ง 

การันตีทีนงักบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามดัจาํทีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนัขึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย  % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนั – เก็บค่าบริการทงัหมด  % 

 

เอกสารทีใช้ประกอบในการยืนวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวทีสถานทูตพร้อมสแกนนิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน ขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยมิเห็น

ฟัน ขนึอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าทีมีชือผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ. ) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*** กรณพีนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริมงาน 

พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 *** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริมงานพร้อมสลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 
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 *** กรณนีักเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัทีศึกษาอยู ่

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั  เดือน โดยต้องมีเลขทีบัญชี

ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีทียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง  หลกั สามารถ

แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิมเติมในการยนืได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต (เนืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ทีท่านจะใชย้นืวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ

การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามชือผูเ้ดินทาง  ท่าน /  ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไมไ่ดเ้ดินทางทงัสองคน ตอ้ง

มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั

เดินทาง (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํากว่า  ปี) 

 สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีทีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืนเพมิเติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิมเติมให้

ครบถ้วน ตามทีสถานทูตขอ เพือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า 

 ของท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุ

เท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขนึจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม

การเดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 


