
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เทศกาลปีใหม่ 30ธ.ค.-07ม.ค. 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 



 

วนัศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 65 (1)       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
16.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  สาย

การบินอิธีฮทั แอร์ไลน์  
21.05 เหิรฟ้าสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY407 
 

วนัเสำร์ที่ 31 ธ.ค. 65 (2)          มิวนิค – เอททัล – เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ - ซำลส์บวร์ก 
00.30 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านเปล่ียนเคร่ืองสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี 
02.50 เหิรฟ้าสู่เมืองมิวนิค...โดยสายการบินอิธีฮทั แอร์เวยส์ Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY005 
05.55 เดินทางถึงเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีหลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 

“เมืองเอททลั” (Ettal) น าท่านเขา้ชม “ส านักสงฆ์
แห่งเมือง เอททัล  Kloster Ettal” ได้รับการขึ้ น
ทะเบียน UNESCOส านักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้ งเม่ือ 
ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ าปีของนกับุญวิ
ทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เม นู
พิเศษ!!! ขาหมูเยอรมนัขนานแทร้สเลิศ คู่กบัเบียร์
เยอรมนัสุดคลาสสิค 

บ่าย น าท่านนั่งรถมินิบสัขึ้นสู่ท่ีตั้งของ “ปราสาทนอย
ชวานสไตน์” (กรณีอากาศไม่เอ้ืออ านวย เพื่อความปลอดภยัขอผูเ้ดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านเดิน
เทา้ขึ้นแทน) น าท่าน “เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระ
เจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 
เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
โลก  ตัวปราสาทตั้ งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่
ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น ้ า
พอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลาง
ป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่าง
ไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลงัน้ี เพิ่งได้รับ
ขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงั
จากท่ี กษตัริยล์ุดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้ าลอง
แบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ **กรณีคิวการเขา้ชม 
ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์ 
(ภายนอก) และน าท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน** น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” (Salzburg) 



 

น าท่านเดินทางตามเส้นทางของภาพยนตร์ช่ือดงั “เดอะซาวน์ออฟมิวสิก” ชมความสวยงามตามธรรมชาติระหว่าง
ทาง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :     Austria trend hotel europa salzburg หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัอำทิตย์ที่ 01 ม.ค. 66 (3)      ซำลส์บวร์ก  – อุทยำนมิรำเบลล์ – บ้ำนพกัโมสำร์ท 
                                                  ฮัลสตัทท์ – ทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ - เชสกี ้คลุมลอฟ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าท่านเขา้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยศิลปะ
แบบบารอก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบารอก เป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวลฟ์กงัก์อมาเดอุส 
โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart) และ
เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อมตะเร่ือง The 
Sound of Music และได้รับการขึ้ นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ. 
1997 น าท่านเดินเข้าชม  “สวนมิราเบลล์” 
(Mirabell Garden) ซ่ึ ง เป็ น ส่ วนห น่ึ งข อ ง
พระราชวงัมิราเบลล์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1606 โดยพระราชประสงค์ของเจา้ชาย อาร์ค
บิชอป วูล์ฟดายท์ริซ ปัจจุบันเป็นจุดถ่ายรูป
ยอดนิยมท่ีสุดของคู่บ่าวสาวและนกัท่องเท่ียว
จากทัว่โลก มีเวลาใหท้่านเดินชมและเก็บภาพ
ความสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินขา้มสะพาน
แม่น ้ าซอลซาค (Salzach River) อนังดงามมุ่ง
สู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับา้น
ของโมสาร์ท โมซาร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ใน
บา้น Hagenauer Haus เลขท่ี 9 จากนั้นน าท่าน
ชมสถานท่ีท่ีส าคญัๆ ของเมืองเก่าท่ีท่านตอ้ง
ต่ืนตาต่ืนใจกบัความงดงามของสถานท่ีต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นมีเวลาอิสระเพื่อให้ไดท้่านสนุกสนานกบัการจบัจ่าย
ใช้สอยในการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม, สินคา้ท่ีระลึกช่ือดงัมากมาย ตลอดจนขนมและซ็อคโกแลตช่ือดังจาก
ออสเตรียมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นฮลัลส์ตทัท์” (Hallstatt) หมู่บา้นน่ารักริมฝ่ังทะเลสาบฮลัลส์ตทัท ์น าท่านชมเมือง
ฮลัล์สตทัท์ เมืองท่ีตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดงัพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา 
“ดัค ช ไตน์ ” ดิ น แดน ท่ี ท รงคุ ณ ค่ าท าง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ครอบคลุม
อาณาบริเวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โกเซา, โอ
แบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกนัเป็น
ศูนย์กลางของ “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” 
ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานาน
ถึง 3,500 ปี หมู่บา้นในบริเวณน้ีร ่ ารวยเพราะ
เหมืองเกลือท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยักลางของยุค
ส าริดช่วยสร้างความเจริญให้ทอ้งถ่ิน น าท่าน
เท่ียวชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งบา้นดว้ยงานไมแ้ละวิถีชีวิตชาวเมืองทอ้งถ่ินท่ียงัคงยึดติด
กบัจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทวัร์จะน าท่านเดินผ่านตวัเมืองไปสู่จุดชมวิวท่ีอยู่ทา้ยหมู่บา้นระหว่างทางผ่านชม
บา้นเรือนและร้านขายของท่ีระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดงัหรือเขา้ไปถ่ายรูป
ในบริเวณบา้นของคนทอ้งถ่ิน) น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก เป็น
เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและ
ปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่าน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :   OLD INN HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัจันทร์ที่ 02 ม.ค. 66 (4)                        เชสกี ้คลุมลอฟ – ปรำสำทครุมลอฟ – กรุงปร๊ำก 
                                                                  สะพำนชำร์ลส์ - หอนำฬิกำดำรำศำสตร์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าท่านชมเมืองเชสก้ี คลุมลอฟ ด้วยท าเลท่ีตั้ง
ของตัวเมืองท่ีมีน ้ าล้อมรอบท าให้กลายเป็น
ปราการท่ีส าคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดี
และการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บ
การประกาศว่าเป็นเมืองท่ีได้รับการอนุรักษ์
และภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การ
บูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคง

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
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

รักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1992 น าท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็น
อนัดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊า   ก จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ “ย่านเขตเมืองเก่า” 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวาในช่วง

ศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอด
ราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของ
นักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จตุัรัสเมืองเก่าสตาเร
เมสโต” บริเวณโดยรอบ  ล้วนเป็นอาคาร และ
วิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงาม
โดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูป
ศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอกรีตและถูกเผา
ทั้ งเป็น ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ  1 
ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบนจากนั้นอิสระกบัการเดินเล่น  
หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตลเ์ช็คและโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Holiday Inn Prague Congress Centre หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัองัคำรที่ 03 ม.ค. 66 (5)                      กรุงปร๊ำก – ปรำสำทปร๊ำก – กรุงบรำติสลำวำ 
                                                        ปรำสำทบรำติสลำวำ - เมืองเก่ำ – รูปป้ัน Man at Work 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลาง
เคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมีย ปัจจุบนัน้ีได้ถูกใช้เป็นท าเนียบรัฐบาลและ
เป็นท่ีพ  านักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
เช็ค น าคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทท่ี
แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี 
ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตสั ” 
โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1929 
เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งของชาว



 

เช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าขึ้นในสมยั
พระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั  กรุงบราติ

สลาวาตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและ
ฮงัการี ใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมือง
น้ีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร 
เป็นนครส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและทาง
วฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย โบสถ์และ
สถานท่ีส าคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็น
ป้อมปราการสมัยโบราณ น าท่านเก็บภาพ
ความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อนั
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์
เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีด้วย ภูเขาลิต
เทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เป
เทียน) น าท่านเข้าชมเมืองเก่าบราติสลาวา 
สัมผสับรรยากาศเมืองเก่า แวะถ่ายภาพกบัรูป
ป้ันท่ีซ่อนอยู่ในตวัเมือง ไม่ว่าจะเป็นรูปป้ันน
โปเลียนหน้าสถานฑูตฝร่ังเศสหรือรูปป้ัน ปา
ปารัซซ่ีรวมถึงไฮไลท์ของเมืองคือรูปป้ันของ
คนตกท่อจากนั้นน าท่านชม “ประตูไมเคิล” ซ่ึงซุม้ประตูไมเคิลก่อสร้างสไตลโ์กธคิสูง 51 เมตร มีอียูท่ ั้งหมด 4 แห่ง 
ปัจจุบนัเป็น ประตูเพียงแห่งเดียวท่ียงัเหลืออยู่ ประตูไมเคิลมียอดโดมทรงหัวหอมตามศิลปะบารอค  3 ชั้น ลดหลัน่
กนั ประตูแห่งน้ีตั้งอย่างศูนยก์ลางเมืองเก่า สองฝ่ังถนนมีอาคารเก่าแก่หลาก สีสัน สไตลอ์าร์ตนูโวตั้งเรียงรายอยู่ท า
ให้บรรยากาศคึกคกั น าท่านชม “รูปป้ันคนตกท่อคูมิล” (Man at Work) ท่ีโด่งดงั ณ แห่งน้ีเคยถูกรถชนมาแลว้ถึง 2 
คร้ัง ในปัจจุบนัจึงมีป้าย เขียนว่า “Man at Work” ปักอยู่บริเวณดงักล่าว เป็นสัญลกัษณ์ช่วงท่ีเป็นคอมมิวนิสต์ และ
ต านานยงักล่าวต่อไปว่าอาจจะเป็นคุณลุงท่ีเหน็ดเหน่ือยกบัการท างานอยากจะพกัผ่อนบา้งตามประสาคนท างาน
หนกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่ :   Holiday Inn Bratislava หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

วนัพุธที่ 04 ม.ค. 66 (6)    บรำติสลำวำ – บูดำเปสต์ – ล่องเรือชมววิทิวทัศน์สองฝำกฝ่ังแม่น ้ำดำนูบ 
                    ฮีโร่สแควร์ – มหำวหิำรเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองและแบรนด์เนม 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผ่านกลาง
เมือง  น าท่าน “ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์สองฝาก
ฝ่ังแม่น ้ าดานูบ” แม่น ้ านานาชาติไหลผ่าน
หลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน ้ าสีฟ้าใส
เปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ท่ีสวย
ท่ี สุ ด  ระหว่ างการล่ อง เรือท่ านจะได้ชม 
“อ าค าร รัฐส ภ า ท่ี ส วย ท่ี สุ ด ขอ งยุ โ รป ” 
สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  
นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่ เมืองและชีวิต
ความเป็นอยูข่องผูค้นสองฟากฝ่ังแม่น ้ าดานูบท่ี
สวยงามเกินค าบรรยาย ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง
บูดาเปสต์อันสวยงาม  (*พ ร้อม เค ร่ืองด่ืม 
ซอฟดร้ิง,ไวน์,เบียร์,แชมเปญ) น าท่านเดินทาง
ขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล”์ ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบา
สเตียน” ท่ีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญ
ของชาวประมงผู ้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้อง
บา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาว
แมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อมปราการ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรียแ์ห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเฉลิม

ฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี น าท่านชมความยิ่งใหญ่อลงัการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” 
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่า
เป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต ์จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ในยา่นถนนคนเดิน ซ่ึงเต็มไปดว้ย
สินคา้พื้นเมืองและสินคา้แบรนด์เนม ต่างๆมากมายและมีเวลาให้คณะไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองฮงักาเรียน 
อาทิเช่นผา้ลูกไม,้ ผา้ปัก, เคร่ืองแกว้, ไข่ระบายสี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Mercure Budapest City Center Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

วนัพฤหัสบดีที่ 05 ม.ค. 66 (7)     บูดำเปสต์ - Outlet Parndorf – เวยีนนำ – เข้ำชมภำยใน   
         พระรำชวงัเชินบรุนน์ - พระรำชวงั เบลวเีดียร์ – สวนสำธำรณะสตัดปำร์ค - เวยีนนนำ – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ 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 

เท่ียง         อิสระอาหารม้ือเท่ียง เพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   
บ่าย  น าท่าน “เขา้ชมภายในพระราชวงัเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮปั

สบวร์กท่ีถูกสร้างขึ้ นในปลายศตวรรษท่ี 17 
โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรียเทเรซ่า” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระทยัว่า 
จะสร้างพระราชวงัแห่งน้ีให้มีความงดงามไม่
แพ้พ ระราชวังแว ร์ซ าย ส์ ในก รุงป ารีส ”  
ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีล่า
สัตวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวนและ น ้ าพุอย่าง
สวยงาม อนัเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวงัเชินบ
รุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีอังตัว
เนต ไดเ้คยใช้ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยได้
เสด็จมาประทบัอยู่กบัพระราชโอรสของพระองค์ เขา้ชมความงดงามอนัวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรง
งาน หอ้งบรรทม ห้องแกลลอร่ี, หอ้งมิลเล่ียน, ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม ใชจ้ดังานเตน้ร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบนัยงัมี
การใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ชมอุทยานและสวนดอกไมน้านาพนัธุ์ จากนั้นน าถ่ายรูปกับ “พระราชวงัเบลวี
เดียร์” (Belvedere Palace) พระราชวังแห่งน้ี
ได้ รับการออกแบบ  และส ร้างขึ้ น เม่ื อต้น
ศตวรรษท่ี 18 ตวัพระราชวงัประกอบดว้ยพระ
ต าหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโค
โค หนัหนา้เขา้หากนัโดยคัน่กลางดว้ยสวนสวย
ท่ีตกแต่งอย่างงดงาม ในปัจจุบันพระราชวงั
เป็นสถานท่ีตั้งของพิพิธภณัฑจ์ดัแสดง และเก็บ
รักษาผลงานศิลปะท่ีดีท่ีสุดของกรุงเวียนนา 
โดยจดัแสดงผลงานช้ินเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบนั เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ 
คลิมท์ Klimt ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกและผลงานช้ินส าคญัของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele จากนั้นน า
ท่านชม  “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่านชม “ถนนวงแหวน  ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), 
พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศ  าลาวา่การ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถป์ระจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากนั้น 



 

 น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตดัปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย ์โยฮนัสเตร้าส์ 
จูเนียร์” (Johann Strauss) ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่
ใจกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้
ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของ
ฝากจากออ สเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแก้ว
เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้
แบรนด์เนมช่ือดังของยุโรป พร้อมชม 
“โ บ ส ถ์ เซ น ต์ ส ตี เฟ น ” (St. Stephen 
Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะ
โกธิกตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็น
โบสถค์ู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมืองเมนูพิเศษ!!! ซ่ีโครงหมูเวียนนา อนัมีเล่ืองช่ือของกรุงเวียนนา   
พกัที่ :  Novum Hotel Kavalier Wien หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
  

วนัศุกร์ที่ 06 ม.ค. 66 (8)                              เวยีนนนำ – เดินทำงกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น าคณะเช็คอินและท า TAX REFUNED  

10.30 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY054  
18.55 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปล่ียนเคร่ือง 3 ชัว่โมง) 
21.45 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินท่ี EY402 

 

วนัเสำร์ที่ 07 ม.ค. 66 (9)                                          กรุงเทพฯ 

07.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
บริษทั ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

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

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

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

 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

     พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

      เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

   พกัเด่ียว 

     30ธ.ค.-07ม.ค. 2566 
    (ช่วงเทศกาลปีใหม่) 

83,900 83,900 85,900 25,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 



 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 



 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


