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เยอรมนั-ออสเตรยี-เช็ค-ฮงัการ ี8 วนั 

** การบนิไทย บนิตรงสูน่ครมวินคิกลบัทีเ่วยีนนา ไมย่อ้นเสน้ทาง ** 

ชมบรรยากาศจตัรุสัเมอืงมวินคิ 

เขา้ชมปราสาทเชสกีค้รมุลอฟ และชมทศันยีภาพทีง่ดงามในฮอลสตทั 

เทีย่วบดูาเปสตพ์รอ้มลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 

เขา้ชมพระราชวงัเชริน์บรนุชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เนอรแ์ละ McArthurGlen Parndorf 

Outlet 

กบัการบนิไทย (TG) 

Charming East Europe 
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 บรษัิทฯ น ำทำ่นสมัผัสกบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยโุรปตะวันออก ไดแ้ก ่เยอรมนั, สำธำรณรัฐเชค็, ฮงักำร ีและ

ออสเตรยี น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงหลักตำ่งๆ ทีง่ดงำมดังนี ้

 

มวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บำวำเรยี ศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็น

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลัยที่

ใหญท่ีส่ดุในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุ 

ซาลสเบริก์   เมอืงแหง่ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเด็กอจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 

ทีผ่ำ่น มำ 

ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยโุรปตะวันออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่กำ่แกย่อ้นหลังกลับไปกวำ่ 4,000 

ปี  และยงัมทีวิทศันท์ีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทำงมำกมำย 

เชสกีค้รมุลอฟ  เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 อำณำจักรโบฮเีมยีและบำวำเรยี เป็น 1 ในเมอืงมรดก

โลกทีไ่ดรั้บกำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ.1992  

เชสกีบ้โูยวชิ เมอืงหนึง่ในแควน้โบฮเีมยี สำธำรณรัฐเชค็ เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของเขตโบฮเีมยีใต ้ตัง้อยุบ่นฝ่ังแมน่ ้ำวัล

  ตำวำ และเป็นเมอืงตน้ก ำเนดิของเบยีรบ์ดัไวเซอร ์

บดูาเปสต ์ เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี ดนิแดนแสนงำมของแมน่ ้ำดำนูบ ชมเมอืงเกำ่บดูำและเมอืงชมถนนเสน้ที่

  สวยงำมทีส่ดุของเมอืงบดูำเปสตพ์รอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำคำ่ รมิสองฝ่ัง 

  แมน่ ้ำดำนูบ  ใหมพ่รอ้มลอ่งเรอืชมบรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิ 

เวยีนนา เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจักใหญท่ีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชำตทิีง่ดงำม และมพีระรำชวังทีม่คีวำมงดงำมทีส่ดุ  

ก าหนดการเดนิทาง  10-17 เม.ย.2563 

 วนัแรก  10 เม.ย.63 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิจ.สมทุรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้ระหวา่งหมายเลข 2-3  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Airways  เคานเ์ตอรเ์ช็คกรุป๊ D 

 

วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 สวุรรณภมู-ิมวินคิ (เยอรมนั)-ซาลสเบริก์ (ออสเตรยี) 

00.50 น. น าทา่นออกเดนิทางบนิตรงสู ่นครมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิไทย  
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เทีย่วบนิที ่ TG-924 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รับสมัภำระ  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่ัวเมอืงมวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนรีมิฝ่ังแมน่ ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร 

และเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็นทีต่ัง้ของ

มหำวทิยำลัยทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศและมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย น ำทำ่นชมนครมวินคิ ซึง่มหำนคร

แหง่นี ้กอ่ตัง้ใน ค.ศ.1158  มบีรรยำกำศรืน่รมยเ์ต็มไปดว้ยอำคำรเกำ่แกส่วยงำมจำกยคุสมยัอนัรุง่เรอืง ไม่

วำ่แบบเรอเนซองสค์ลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม ่และเป็นแหลง่รวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทันสมยัมำกมำย น ำ

ทำ่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีน ยำ่นใจกลำงเมอืงเกำ่ของมวินคิ ซึง่มสี ิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule 

รปูปัน้พระแมม่ำรทีองค ำบนเสำสงู ศำลำวำ่กำรเมอืงใหม ่ทีม่จีดุเดน่อยูท่ีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกวำ่ 

Glockenspiel มรีะฆงัและตุก๊ตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหนำ้หนำว และเพิม่

รอบ 5 โมงเย็นอกีหนึง่รอบในหนำ้รอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหัวหอมคูเ่ป็น

สญัลักษณ์ อกีทัง้บรเิวณยำ่นนีย้งัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังเรยีงรำยอยูม่ำกมำย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมนขูาหมเูยอรมนั 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงซาลสเบริก์ Salzburg เมอืงแหง่ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเด็กอจัฉรยิะโม

สำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ำ่นมำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำทำ่นชม 

เมอืงซาลสเบริก์ เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นเมอืงแหง่ศลิปินเพลง และยงัเป็นสถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตรร์ะดับ

โลกอยำ่ง The Sound of Music ทีโ่ดง่ดัง รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบบำร็อค และ

ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น ำทำ่นเดนิขำ้มแมน่ ้ำซำลสอคัชเ์พือ่เดนิเลน่ชมเมอืงเกำ่ของ 

ซาลสเบริก์ สูจั่ตรัุสกลำงเมอืงเพือ่ถำ่ยรปูคูก่บัอนุเสำวรยีโ์มสำรต์  ชมมหำวหิำรใหญห่รอืมหำวหิำรแหง่

เมอืงซำลสเบริก์ สรำ้งขึน้ตัง้แตส่มยัเรอเนอซองสต์อนปลำยตอ่บำร็อคตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ำร็อคยคุ

แรก โดยสรำ้งขึน้ใหมเ่พือ่แทนโบสถห์ลังเดมิทีถ่กูไฟไหมใหญจ่นเกนิซอ่มแซมและถกูระเบดิสมยั

สงครำมโลกครัง้ที ่2 ถลม่เสยีหำย จำกนัน้ใหท้ำ่นเดนิเลน่บนถนนเกไตรเด ้ทีม่บีำ้นเรอืนเรยีงรำย ซึง่ถกู

สรำ้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลักษณะเดน่คอืมลีำนบำ้นทีม่หีลังคำสวยงำม ป้ำยเหล็กทีบ่ง่บอกชือ่

รำ้นคำ้หรอืบำ้นเรอืนทีท่ ำดว้ยมอืและกรอบหนำ้ตำ่งทีเ่ป็นภำพปนูแกะสลัก ปัจจบุนัเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีม่ี

รำ้นคำ้แบรนดเ์นมมำกมำยและเป็นทีต่ัง้ของบำ้นเกดิของโมสำรต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปีเมือ่ปี 2006 

ตัง้อยูบ่นถนนเสน้นีด้ว้ย ใหท้ำ่นถำ่ยรปูกบับำ้นโมสำรต์รวมถงึสวนมริำเบลกำรเ์ดน้ ในชว่งหนำ้รอ้นจะเต็ม

ไปดว้ยดอกไมช้นดิตำ่งๆ (เทศบำลเมอืงไมอ่นุญำตใหน้ ำรถบสัน ำนักทอ่งเทีย่วเขำ้ในเขตบรเิวณเมอืงเกำ่) 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่าม  12 เม.ย.63 ซาลสเบริก์-ฮอลสตทั (ออสเตรยี)-เชสกีค้รมุลอฟ (สาธารณรฐัเช็ค) 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่กำ่แกย่อ้นหลังกลับไปกวำ่ 4,000 ปี ชว่ง

ทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมำณปี 800-400 กอ่นครสิตกำล และยงัมทีวิทัศนท์ีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหล

ของนักเดนิทำงมำกมำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้ำ่นเดนิเทำ้เลำะรมิทะเลสำบบน

ถนนเลยีบทะเลสำบทีเ่รยีกวำ่ “ซ ีสตรำซ” (See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อกีดำ้นมรีำ้นขำย

ของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บำ้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับำ้นเรอืนสไตลอ์ลัไพนท์ีเ่กำ่แกไ่มข่ำดสำย 

บำ้งอยูร่ะดับพืน้ดนิ บำ้งอยูบ่นหนำ้ผำลดหลั่นกนัเป็นชัน้ๆ และบำ้นแตล่ะหลังลว้นประดับประดำดว้ยของ

เกำ่ ดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำมปลำยสดุของถนนซ ีสตรำซ ทำ่นจะไดช้มจัตรัุสประจ ำเมอืงซึง่เป็นลำนหนิ

ขนำดยอ่ม ประดับดว้ยน ้ำพกุลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนทีส่วยงำม อสิระใหท้ำ่นไดพ้ักผอ่นน่ังจบิกำแฟ 

หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง   

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ Cesky Krumlov ในเขตประเทศสารณรฐัเช็ค 

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) ผำ่นชมบำ้นเรอืนตำ่งๆ และทศันยีภำพงดงำมระหวำ่งเมอืงจนถงึ

เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ เมอืงขนำดเล็กในภมูภิำคโบฮเีมยีใตข้องประเทศสำธำรณรัฐเชค็ ไดช้ือ่วำ่เป็นไขม่กุ

แหง่โบฮเีมยี มชีือ่เสยีงจำกสถำปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเกำ่และปรำสำทครมุลอฟ ไดรั้บกำรขึน้

ทะเบยีนจำกยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ชือ่เมอืงนีต้ัง้ชือ่ขึน้เพือ่แยกควำมแตกตำ่งจำกเมอืงมอรัฟสกคีรุ

มลอฟและครมุลอฟมอเรเวยี ทีอ่ยูท่ำงตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลำงทำงวัฒนธรรม

ทีส่ ำคญั โดยเป็นสถำนทีจั่ดเทศกำลและงำนรืน่เรงิตำ่งๆ มำกมำยในแตล่ะปี 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่   13 เม.ย.63 เชสกีค้รมุลอฟ-เชสกีบ้โูยวชิ (สาธารณรฐัเช็ค)-เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น ำทำ่นชมเขตเมอืงเกำ่มรดกโลกเชสกีค้รมุลอฟ เมอืงโบรำณทีม่อีำยมุำตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 จำกกำร

กอ่ตัง้เมอืงของตระกลู Rozmberk จนกลำยมำเป็นของอำณำจักรโบฮเีมยีและบำวำเรยี สดุทำ้ยเมอืงก็

กลับมำอยูใ่นกำรปกครองของตระกลู Schwarzenberg และครมุลอฟก็เจรญิขึน้เรือ่ยๆ จำกกำรทีอ่ยูใ่น

เสน้ทำงกำรคำ้ขำยในอดตีและยงัไดรั้บกำรยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บกำรยกยอ่งจำก

องคก์ำรยเูนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ.1992  ชมเมอืงเกำ่เชสกีค้รมุลอฟ พรอ้มน ำทำ่นเขา้ชมปราสาทครมุลอฟ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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Crumlov Castle ทีไ่ดรั้บกำรเปลีย่นแปลงและตอ่เตมิในหลำยยคุสมยั เปลีย่นมอืเจำ้ของหลำยครัง้

หลำยครำแตก่็ยงัคงควำมงดงำมของปรำสำททีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขำในคุง้น ้ำวลัตำวำ ตัวปรำสำทกอ่สรำ้ง

ดว้ยสถำปัตยกกรรมในชว่งศตวรรษที ่13 ยคุเรอเนสซองซแ์ละผสมปสำนกบัแบบโกธคิและร็อคโคโค ่เป็น

ทีอ่ยูข่องลอรด์โรเซนเบริก์และทำ่นลอรด์ชวำรเ์ซนเบริก์ผูท้รงอ ำนำจในยคุนัน้ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่

เมอืงเชสกีบ้โูยวชิ Cesky Budejovice เมอืงหนึง่ในแควน้โบฮเีมยี สำธำรณรัฐเชค็ เป็นเมอืงใหญ่

ทีส่ดุของเขตโบฮเีมยีใต ้ตัง้อยุบ่นฝ่ังแมน่ ้ำวลัตำวำและเป็นเมอืงตน้ก ำเนดิของเบยีรบ์ดัไวเซอร ์(ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี น ำทำ่นเขำ้ชม Budwieser Brewery โรงเบยีรบ์ดัไวเซอร ์ซึง่เป็นโรง

เบยีรส์ไตลอ์เมรกินั ชมเทคโนโลยกีำรตม้เบยีรแ์ละรับฟังขัน้ตอนกำรผลติ 7 ขัน้ตอนทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ 

Budweiser ทีม่คีวำมสมบรูณ์แบบและมชีือ่เสยีงโดง่ดังทั่วยโุรปและอเมรกิำ ใหท้ำ่นชมิเบยีร ์Beer 

Tasting พรอ้มเลอืกซือ้กลับบำ้น  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Budweiser Beerhouse Restaurant 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึง่ในเมอืงทีม่คีวำม

โรแมนตกิมำกทีส่ดุเมอืงหนึง่ของยโุรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะตำ่งๆ ทีส่ะทอ้นถงึวัฒนธรรมและ

ประวัตศิำสตรอ์นัรุง่เรอืงในอดตีกระจำยอยูท่ัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในประเทศออสเตรยี มี

แมน่ ้ำสำยส ำคญัของยโุรปคอืแมน่ ้ำดำนูบไหลผำ่น เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและกำร

ปกครองของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดบันำนำชำต ิ(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงในเมอืงเวยีนนา-กรนิซิง่ กบัเมน ูMini Sausage 

   พรอ้มเฮา้สไ์วน ์(ทา่นทีไ่มด่ ืม่ไวน ์เปลีย่นเป็นเครือ่งดืม่แบบซอฟดริง๊) และชมการแสดง

ดนตร ี  พืน้เมอืงสไตลเ์วยีนนา (Viennese Traditional Folk Music) 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่า้   14 เม.ย.63 เวยีนนา (ออสเตรยี)-บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น ำทำ่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์Schonbrunn Palace พระรำชวังฤดรูอ้น

แหง่รำชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวำมสวยงำมและยิง่ใหญไ่มแ่พพ้ระรำชวังใดในยโุรป ทีม่กีำรตกแตง่หอ้งดว้ย

ศลิปะในหลำยรปูแบบทัง้บำร็อคและร็อคโคโค หรอืศลิปะประยกุตจ์ำกทำงเอเซยี และยงัมเีครือ่งเรอืน

เครือ่งใชต้ำ่งๆ ประดับอยูอ่ยำ่งวจิติรงดงำม รวมทัง้สวนภำยในพระรำชวังทีส่วยงำมไมแ่พท้ีใ่ด ซึง่สรำ้งขึน้

ตัง้แตส่มยัพระเจำ้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ำรใินกำรสรำ้งใหม้คีวำมหรหูรำโออ่ำ่เทยีบเทำ่กบัพระรำชวังแวร์

ซำยสข์องฝร่ังเศสเป็นพระองคแ์รกแตพ่ระรำชวังเดมิไดรั้บควำมเสยีหำยจำกกำรท ำสงครำมจงึไดม้กีำร

กอ่สรำ้งและบรูณะขึน้มำใหมโ่ดยสถำปนกิประจ ำรำชส ำนักและมกีำรสำนตอ่กำรกอ่สรำ้งมำโดยตลอดมำ

เสร็จสมบรูณ์ในสมยัจักรพรรดนิมีำเรยี เทเรซำ่ ในปี 1749 โดยพระรำชวังแหง่นีม้หีอ้งตำ่งๆ มำกมำยกวำ่ 
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1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเดน่คอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลักษณ์แหง่ควำมเรอืงโรจนข์องระบอบรำชำธปิไตย

ภำยใตร้ำชวงศฮ์บัสบวรก์ ท ำใหเ้วยีนนำมคีวำมโดดเดน่จนไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของ

องคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ.1996  จำกนัน้น ำทำ่นสูย่า่นถนนคนเดนิหรอื Walking Street ทีถ่นน

คารท์เนอร ์ถอืเป็นยำ่นถนนคนเดนิทีม่คีวำมส ำคญัมำกทีส่ดุของเมอืงเวยีนนำ อำคำรตำ่งๆ ในบรเิวณนี้

รอดพน้จำกกำรถกูท ำลำยเมือ่สมยัสงครำมโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บกำรปรับปรงุอกีครัง้ดว้ยสไตลแ์บบโน

เบลิ ใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมตำ่งๆ รวมถงึของทีร่ะลกึมำกมำย 

 ** เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัในบรเิวณ

ถนนคนเดนิประกอบไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย **  

บา่ย สมควรแกเ่วลำนัดหมำยน ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงบดูาเปสต ์น ำทำ่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู แมน่ ้ำดนิแดน

โรแมนตคิของประเทศฮงักำร ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 

น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ำ่เรอืเพือ่ ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู แมน่ ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำม

งดงำมยำมรำตรขีองอำคำรรัฐสภำและอำคำรสถำปัตยกรรมตำ่งๆ ทีต่ำ่งประดับประดำดว้ยแสงไฟโดดเดน่

และสวยงำมเรยีงรำยสองฝ่ังแมน่ ้ำดำนูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่มเ่สือ่มคลำย และรับกำรยกยอ่งวำ่เป็นเมอืงโรแมน

ตกิ 

บนสำยน ้ำแหง่หนึง่ของโลก   

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ก   15 เม.ย.63 บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี-พารน์ดอรฟ์-เวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำทำ่นชมเมอืงแสนสวยของประเทศฮงักำร ีไดช้ือ่วำ่ "ไขม่กุแหง่แมน่ ้ำดำนูบ" ดว้ยควำมงดงำมของ

สำยน ้ำทีค่ั่นแบง่เมอืงเป็นสองฝ่ัง รอ่งรอยของอดตีเมือ่ครัง้อยูภ่ำยใตม้ำ่นเหล็กคอื เสน่หอ์นัน่ำหลงใหลที่

ผสำนไปกบัควำมงดงำมทำงศลิปะทีส่ัง่สมมำแตค่รัง้บรรพกำล ชมถนนเสน้ทีส่วยงำมทีส่ดุของเมอืง

บดูำเปสตพ์รอ้มชมนครทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมอนัล ้ำคำ่ รมิสองฝ่ังแมน่ ้ำดำนูบ  ถำ่ยรปู ณ ฮโีรส่

แควร ์หรอือนุเสำวรยี ์ จัตรัุสวรีชน ซึง่เป็นอนุเสำวรยีท์ีส่รำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1896 เพือ่เป็นอนุสรณ์

ครบรอบ 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของฮงักำเรยีน  เสำสงูตระหงำ่นของอนุสำวรยีเ์ป็นทีต่ัง้ของรปูหลอ่เทวทตู

กำเบรยีล อนัเป็นสญัลักษณ์ของ ครสิตจกัรคำทอลกิ รอบเสำสงูเป็นทีต่ัง้ของรปูหลอ่ผูน้ ำของชนเผำ่ทัง้ 7 

ทีร่ว่มกนักอ่ตัง้อำณำจักรฮงักำรขี ึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่9  ถำ่ยภำพกบัภำยนอกของ ป้อมปรำกำร 

Fisherman’s Bastion ซึง่สรำ้งขึน้ตัง้แตปี่ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชำวประมงฮงักำเรยีน สรำ้งขึน้ไวเ้พือ่ร ำลกึ

ถงึควำมกลำ้หำญของชำวประมงผูเ้สยีสละชพีจำกกำรรกุรำนของมองโกล บนป้อมแหง่นีถ้อืไดว้ำ่เป็นจดุ

ชมววิรอบเมอืงบดูำทีส่วยทีส่ดุ สำมำรถชมควำมงำมของแมน่ ้ำดำนูบไดแ้บบพำโนรำมำ มองเห็นสะพำน
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เชน และอำคำรรัฐสภำฮงักำรรีมิแมน่ ้ำดำนูบทีง่ดงำมตรงึตำตรงึใจ (ทำ่นสำมำรถเลอืกช ำระคำ่ขึน้ชมววิได ้

สอบถำมไดจ้ำกหวัหนำ้ทวัรห์ำกมเีวลำ)  น ำทำ่นถำ่ยรปูกบัภำยนอกของโบสถแ์มทธอิสั Matthias 

Church ซึง่โบสถน์ีเ้คยใชจั้ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์ำแลว้หลำย พระองค ์ชือ่โบสถม์ำจำกชือ่

กษัตรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีำสำมำรถมำก ในสมยั ของพระองคถ์อืวำ่

เป็นสมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยำอยำ่งแทจ้รงิ สิง่กอ่สรำ้งทีง่ดงำมเกดิขึน้มำกในเมอืงหลวงและเมอืง  อืน่ๆ 

ซึง่โบสถน์ีไ้ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกเ้รยีบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ชมแมน่ ้ำดำนูบ

  แมน่ ้ำดนิแดนโรแมนตคิของประเทศฮงักำร ีชมควำมงดงำมของอำคำรรัฐสภำและอำคำร

สถำปัตยกรรมตำ่ง ๆ ทีโ่ดดเดน่และสวยงำมเรยีงรำยสองฝ่ังแมน่ ้ำดำนูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่มเ่สือ่มคลำย และ

รับกำรยกยอ่งวำ่เป็นเมอืงโรแมนตกิบนสำยน ้ำแหง่หนึง่ของโลก  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืง

พารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิง แม็คอาเธอรเ์กลนดไีซ

เนอรเ์อา๊ทเ์ล็ต McArthur Glen Designer Outlet เอา๊ทเ์ล็ตแหง่แรกของประเทศออสเตรยี และ

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ ่มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคำ้แบรนดช์ือ่ดังตำ่งๆ จำกทกุมมุโลก มใีห ้

เลอืกมำกมำยอำท ิเชน่ รองเทำ้ เสือ้ผำ้   เครือ่งประดับ ของตกแตง่บำ้น สนิคำ้แบรนดเ์นม

มำกมำยหลำกหลำยแบรนด ์อำท ิAdidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, 

Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael 

Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นตน้ และอืน่ๆ อกี

มำกมำยทีต่ำ่งน ำสนิคำ้มำลดรำคำ  (เอา๊ทเ์ล็ท ปิดทกุวนัอาทติย)์   ** เพือ่ความสะดวกในการเลอืก

ซือ้สนิคา้ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั **  

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หนึง่ในเมอืงทีม่คีวำมโรแมนตกิมำก

ทีส่ดุเมอืงหนึง่ของยโุรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะตำ่งๆ ทีส่ะทอ้นถงึวัฒนธรรมและประวัตศิำสตรอ์นั

รุง่เรอืงในอดตีกระจำยอยูท่ัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีมน่ ้ำสำยส ำคญั

ของยโุรปคอืแมน่ ้ำดำนูบไหลผำ่น เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและกำรปกครองของประเทศ 

และมคีวำมส ำคญัในระดับนำนำชำต ิ(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี  

 น ำทำ่นผำ่นชมเมอืง เวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี อกีครัง้หนึง่ เวนีนำถอืเป็นเมอืงทีม่ี

ควำมโรแมนตกิมำกทีส่ดุเมอืงหนึง่ของยโุรป สะอำดและสวยงำมดว้ยศลิปะตำ่งๆ ทีส่ะทอ้นถงึวัฒนธรรม

และประวัตศิำสตรอ์นัรุง่เรอืงในอดตีกระจำยอยูท่ัว่เมอืง เวยีนนำ ยงัเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุในประเทศ

ออสเตรยี มแีมน่ ้ำสำยส ำคญัของยโุรปคอืแมน่ ้ำดำนูบไหลผำ่น เวยีนนำจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ

และกำรปกครองของประเทศ และมคีวำมส ำคญัในระดับนำนำชำต ิน ำทำ่นผำ่นชมสถำนทีต่ำ่งๆ ในเมอืง

เวยีนนำ อนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงำนขององคก์ำรสหประชำชำตหิลำยแหง่ อำทเิชน่ United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ัง้ของส ำนักงำนสหประชำชำตทิีส่ำมของโลกอกีดว้ย และอำคำร

สวยงำมสถำปัตยกรรมเกำ่แกอ่นังดงำม อำท ิโรงละครโอเปรำ่ทีส่รำ้งขึน้ในระหวำ่งปีค.ศ.1863-1869, 
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รวมถงึถำ่ยรปูกบัอคำรตำ่งๆ เชน่ พระรำชวังฮอฟเบริก์ กลุม่อำคำรทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของรำช

ส ำนักฮปัสบรูก์มำตัง้แตค่รสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรัฐสภำ ซึง่สรำ้งขึน้ในระหวำ่งปีค.ศ.1873-1883, 

พระรำชวังเบลวำแดร,์ สวนสเตร๊ำสแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น, พระรำชวังฮบัสเบริก์, พระรำชวังเบลวำแดร ์

หรอืศำลำวำ่กำรเมอืงของกรงุเวยีนนำ เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย Thai Kitchen Restaurant 

 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดับ 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ด   16 เม.ย.63 เวยีนนา-สนามบนิเวยีนนา (ออสเตรยี) 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    

 สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิพรอ้มท าคนืภาษ ี

14.35 น.  น าทา่นออกเดนิทางจากกรงุเวยีนนา โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG-937 

  

วนัทีแ่ปด  17 เม.ย.63 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

05.35 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ..  

รายการการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น ข ึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อาทเิชน่ การจราจร  การซอ่มแซมถนน  

สภาพอากาศ  หมิะตก  การเมอืง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ ซึง่อาจมกีารปรบั

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราคา่เดนิทาง  10-17 เม.ย.2563 

Charming East Europe 

(เยอรมนั-ออสเตรยี-เช็ค-ฮงัการ ี8 วนั / TG) 

ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

รำคำผูใ้หญ ่ทำ่นละ 65,900 35,900 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 63,900 35,900 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 61,900 33,900 

พักเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 8,500 8,500 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
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**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 3,500 บาท //  

คา่ทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท   

ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 

*** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

  

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น  และจะตอ้งช าระมดัจ า 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทั

ทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 กรณีทา่นทีต่อ้งการอยูต่อ่ กรณุาตรวจสอบวนัเดนิทางอกีคร ัง้ของสายการบนิ ไมส่ามารถเปลีย่นสนามบนิทีบ่นิ

ออกได ้และอยูต่อ่ไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นบัจากวนักลบัออกจากยโุรป มคีา่ธรรมเนยีมในการเลือ่นต ัว๋กลบั ทา่นละ 

4,500 บาท หากเปลีย่นแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงอกีได ้และการยืน่วซีา่ไมส่ามารถยืน่พรอ้มคณะได ้หากมี

การเดนิทางตอ่ไปยงักลุม่เชงเกน้อืน่ ทา่นจะตอ้งตรวจสอบเมอืงทีอ่ยูต่อ่วา่อยูท่ ีไ่หนนานทีส่ดุ ทา่นอาจจะตอ้งไป

ยืน่วซีา่เชงเกน้ทีเ่มอืงน ัน้ๆ แทน บรษิทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยืน่วซีา่ใหท้า่นไดเ้พยีงเฉพาะตาม

รายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเทา่น ัน้ และทา่นจะตอ้งด าเนนิการดว้ยตวัทา่นเอง 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการ

จดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วใน

การด าเนนิการขอวซีา่และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้มอื 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรงุเทพฯ-มวินคิ // เวยีนนำ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ,  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่บรกิำรหวัหนำ้ทวัรข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 
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 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รักษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุตัเิหต ุอำท ิ

คำ่ตั๋วโดยสำร, คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ วนัที ่10  

 ก.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือตัรำกำรผกผันคำ่น ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข

ของ สำย กำรบนิ   

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่เชงเกน้และคำ่บรกิำรดำ้นเอกสำร ช ำระเพิม่ทำ่นละ 3,500 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทัวรก์อ่น

เดนิทำง) 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวังหรอืตำมเขตเมอืงเกำ่และหัวหนำ้ทัวร ์ช ำระเพิม่ทำ่นละ 1,800 

บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทัวรก์อ่นเดนิทำง) 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทกุแหง่ ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิของทำ่นดว้ยตัวทำ่นเอง หรอืหำกตอ้งกำร

กำรบรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระคำ่ทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเก็บ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ 

 คำ่อำหำรหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรับคำ่น ้ำมนั, คำ่บรกิำรอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้น

รำยกำร 

 คำ่น ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทัวร)์ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตรุำ้ยแรงในตำ่งประเทศทีน่อกเหนอืจำกประกนั

อบุตัเิหตทุีท่ำงบรษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

การช าระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 21,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทัวร ์โดยเรยีก

เก็บทันทหีลังจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
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การยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วันท ำกำรแตไ่มเ่กนิ 90 วันท ำกำร บรษัิทฯ หักคำ่ใชจ้ำ่ย 1,000 บำท/ทำ่น และขอสงวนสทิธิ์

ในกำรคนืเงนิมดัจ ำคำ่ตั๋วโดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตั ิ ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 21,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเก็บ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลังจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ  

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิขึน้

และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะ

ไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนือ่งจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลตำ่งๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตทุ ำ

ใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลับไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทัวร ์ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนือ่งจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่

มำตรฐำนได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภำระควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 
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o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกลำ่วตรงกบั

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำงออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผ่ำนระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต และ

ไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 

 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูออสเตรยี)   

ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ ืน่ค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิว้มอื ณ วนันดัหมายยืน่ค ารอ้งทีศ่นูยย์ืน่ 

- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ืน่ 

- รปูถา่ยหากไมไ่ดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถา่ยใหมท่ีศ่นูยย์ ืน่ โดยผูย้ ืน่ค ารอ้งตอ้งช าระเงนิคา่ถา่ยรปูดว้ยตนเอง 

- การถา่ยส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ืน่ค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้ ืน่ค ารอ้ง กรณุาสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปจัจบุนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพือ่ใช้

ในการท านดัหมาย กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ไมค่วรใชเ้บอร์
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โทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ ืน่ค ารอ้งสงูอายมุากๆ หรอืเด็กเล็กมากๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั/กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณี

เด็ก), ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูท้ ีอ่ายตุ า่กวา่ 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหยา่, ส าเนาใบเปลีย่น

ชือ่, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ จะตอ้งถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ ส าเนา

หนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนือ้หาระบเุจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูยก์าร

แปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้า่ยผูย้ ืน่ค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลัก หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนีส้ำมำรถใชไ้ด ้แตห่ำกนับแลว้ต ่ำกวำ่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง  

o หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ำ่กวำ่ 3 หนำ้   

o หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่กรณุำเตรยีมเลม่เกำ่ใหด้ว้ยเนือ่งจำกประวตักิำรเดนิทำงของทำ่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  

o ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 

รปู เนน้ขนาดใบหนา้  

- ฉำกหลังสขีำวเทำ่นัน้ เนือ่งจำกสถำนทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีำ่ (ไมค่วรสวมเสือ้สี

ขำว)   

- รปูถำ่ยหนำ้ตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและ

หำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับ 

บดบงัหนำ้ตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสหีรอืบิ๊กอำยส ์** 

 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 15 ปี  

- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

- หำกเด็กอำยมุำกกวำ่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูิ

บตัรดว้ยและกรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
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o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีทำ่นทีส่มรสแลว้  

o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นชือ่ 

o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกลุ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกลุ 

o ส ำเนำใบหยำ่ กรณีทำ่นทีห่ยำ่แลว้  

 

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมรีำยละเอยีด

กำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ

ต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรับรอง

ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 

 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดั

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรับรอง

คำ่ใชจ้ำ่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   

(กรณีนีห้ำกควำมสมัพันธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 

 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมดุรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

 

o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช ้ส ำเนำ สมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรัพยส์ว่นตัวแสดงชือ่เจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถำ่ยส ำเนำ ทกุหนำ้ และ

ปรับสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจบุนัทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท ำได ้หรอืไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ พรอ้มส ำเนำ

หนำ้บญัชหีนำ้แรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัช ี 
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- หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำส ำเนำหนำ้แรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเลม่เกำ่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชี

เงนิฝำกเป็นปัจจบุนั 

- หำกรำยกำรปรับสมดุบญัชขีองทำ่นมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจำกธนำคำรยอ้นหลงั

ไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืนและปรับยอดใหล้ำ่สดุไมต่ ่ำกวำ่ 15 วนันับจำกวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ แตห่ำกใช ้statement แลว้

ยงัคงไมม่กีำรเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ 

ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำรเคลือ่นไหวเนือ่งจำกไมไ่ดต้ดิตอ่ธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตผุลอืน่ๆ 

ตำมแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำก

ประจ ำ เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในกำรยืน่ขอวซีำ่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้

บคุคลในครอบครัวดว้ย  แตอ่ยำ่งไรกต็ำม โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตัว

ประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่จะตอ้งท ำ

จดหมำยรับรองกำรเงนิพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลักษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัด

ฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็น

ภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยและยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก

อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มชีแ้จงระบคุวำมสมัพันธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดี

ชดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็น

ภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำ

เพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระ

คำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษัิท ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวี

ซำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง

บรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้รำบลว่งหนำ้ 

แตห่ำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยืน่วซีำ่และทำ่นไมส่ำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้ัน 

ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงั

ประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนือ่งมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวี

ซำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลังจำกทัวรอ์อก

เดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำม

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทาง

ศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขออนญุาตเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และ

เสยีคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ใหม ่

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ให้

เกดิความสะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 
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1.  ชือ่-สกลุ (ภำษำไทย).......................................................................................................................... 

     ชือ่-สกลุ (ภำษำองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 

 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนำมสกลุเดมิกอ่นแตง่งำน 

 (ภำษำไทย)...................................................   (ภำษำองักฤษ)................................................... 

     หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ................................................  วันเดอืนปี เกดิ .............................................. 

     วันออกหนังสอืเดนิทำง ..................................... วันหมดอำยหุนังสอืเดนิทำง ............................................. 

     สถำนทีเ่กดิ .......................................... หมำยเลขบตัรประชำชน ............................................................ 

 

2.  สถำนภำพ  ........ โสด   ........ แตง่งำนจดทะเบยีน    ......... แตง่งำนไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยำ่   ......... หมำ้ย 

 

3.   กรณีทำ่นทีแ่ตง่งำนแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็ำม กรณุำกรอกรำยละเอยีดของ คูส่ำม-ีภรรยำ 

      สำม,ี ภรรยำ ชือ่-นำมสกลุ.................................................................................................................... 

      วันเกดิ ของสำม-ีภรรยำ ................................................  สถำนทีเ่กดิ สำม-ีภรรยำ ..................................... 

 

4.  ทีอ่ยูปั่จจบุนัตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ)........................................................................................... 

    ....................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................. 

     ทีอ่ยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หำกเหมอืนในทะเบยีนบำ้นใหเ้ขยีนวำ่ As above (ภำษำองักฤษ)....................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

     รหัสไปรษณีย ์................................................  โทรศัพทบ์ำ้น .............................................................. 

 โทรศพัทม์อืถอื ................................................. อเีมลล ์................................................................  

5.  ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษ)........................................................................................ 

 (กรณุำแจง้ดว้ยวำ่ กจิกำรทีท่ ำนัน้เกีย่วกบัอะไร ดำ้นใด ..............................................................................) 

 กรณีประกอบอำชพีอสิระ (กรณุำแจง้ลักษณะกำรงำนและทีอ่ยูท่ีท่ ำงำนใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ................................................................................... 
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 .....................................................................................................  รหัสไปรษณีย ์............................. 

 ต ำแหน่งหนำ้ที ่(ภำษำองักฤษ) ............................................................................................................. 

 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี................................. 

6. กรณีศกึษำอยู ่กรณุำแจง้ระดับชัน้หรอืระดับกำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ........................................................... 

 กรณีในระดับอดุมศกึษำ กรณุำแจง้คณะและวชิำหลกัทีศ่กึษำ (ภำษำองักฤษ) ................................................. 

7.  ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย................................................................................................................ 

 ควำมสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทำงรว่มครัง้นี ้(ระบ)ุ................................................................................................          

8.  ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่ำ่นมำหรอืไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบวุันที)่ 

    ตัง้แตว่ันที.่..................................... ถงึวันที.่........................................ รวม........... วัน 

   ทำ่นเคยไดรั้บกำรสแกนนิว้มอืหรอืไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

   กรณีทีท่ำ่นเคยไดรั้บกำรสแกนนิว้แลว้ กรณุำระบวุันที ่............................................................... 

9.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบเุหตผุลในกำรถกูปฏเิสธ) 

.......................................................................................................................................................  

10.  ทำ่นสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัทำ่นเองหรอืไม ่  ........ ตัวเอง   ......... มผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย 

(กรณีทีม่ผีูส้นัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นและระบคุวำมสมัพันธแ์ละเดนิทำงดว้ยกนัหรอืไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นคอื ................................................................................................................. 

ควำมสมัพันธก์บัทำ่น ................................................................................................................................ 

เดนิทำงดว้ยกนักบัทำ่นหรอืไม ่  ........ เดนิทำงดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++ 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง
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กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง

นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวซีำ่) กรณี

ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่
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13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


