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ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนเมษำยน – กรกฎำคม 2563 
 

WONDERFUL EUROPE 
ฮังกำรี ออสเตรีย เชค 8 วนั 5 คนื 

บูดำเปสต์ กรุงเวยีนนำ ซำลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกีค้รุมลอฟกรุงปรำก สะพำนชำร์ลส์  
ปรำสำทปรำก นำฬิกำดำรำศำสตร์ ช้อปป้ิง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบ พระรำชวงัเชินบ

รุนน์ 
 

 
ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

39,900.- 
 
❖ ออสเตรีย ท่ีได้ช่ือว่ำเป็นดินแดนท่ีสุดแสนโรแมนติกเมอืงหน่ึงของโลก เป็นเมืองแห่งดนตรีคลำสสิก เข้ำชมควำมงำมและ

กำรตกแต่งอนัหรูหรำของ พระรำชวังเชินบรุนน์ ท่ีวิจิตรตระกำรตำ 
❖ เท่ียวชมบ้ำนเกดิโมสำร์ท กวีเอกของโลก ณ เมืองซำลส์บวร์ก เมืองเลก็ๆ สุดแสนโรแมนติก ท่ีได้ช่ือว่ำเป็นเมืองแห่งดนตรี

คลำสสิก 
❖ ฮัลสตัทท์ เมืองแสนสวยริมทะเลสำบท่ีได้กำรขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก 
❖ เที่ยวชมมรดกโลกท่ีเชสกี ้ครุมลอฟ เมืองเลก็ๆ อนัเงียบสงบ โดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมและศิลปะของเขตเมือง

เก่ำท่ียังคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมเอำไว้ 
❖ สัมผสัมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่ำและใหม่ท่ีกรุงปรำก เมืองท่ีมีทั้งตึกรำมบ้ำนช่อง แม่น ้ำ ปรำสำท โบสถ์ ธรรมชำติและ

วัฒนธรรมสอดผสำนสร้ำงองค์ประกอบควำมเป็นเมืองมรดกโลกให้ชวนหลงใหล 
❖ กรุงบูดำเปสต์ เมืองท่ีทันสมัยและสวยงำมด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลำยเช้ือชำติท่ีมีอำรยธรรม ได้รับขนำนนำมว่ำเป็น 

“ไข่มุกแห่งแม่น ้ำดำนูบ” ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบ อนัเลือ่งช่ือ เท่ียวชม โบสถ์แมทเธียส ป้อมชำวประมง จุดชมวิวเหนือเมือง
บูดำเปสต์ 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T       

สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง  ดูไบ – บูดำเปสต์ – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชำวประมง – ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบ  
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.50 น. เดินทางสู่ กรุงบูดำเปสต์  ประเทศฮังกำรี โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 111 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.45 น. เดินทางถึง กรุงบูดำเปสต์ ประเทศฮังกำรี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ใจกลำง

กรุงบูดำเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชน
หลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้ าดานูบ”    
ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมท
เธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์าจากช่ือ
กษตัริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมากและยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามใน
เมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซ่ึงสร้างในสไตลนี์โอ-โกธิกหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 
ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 
11 อยู่หน้า ป้อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของแม่น ้า
ดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือด่ืมด ่ำ
บรรยำกำศที่สวยงำมของแม่น ้ำดำนูบ ชมเมืองท่ีได้ช่ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้ า 
ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็น
สัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูริ่มแม่น ้าดานูบ    

ค ่ำ           บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สำม      เวียนนำ – พระรำชวังเชินบรุนน์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิว

เขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่ม
อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20,ตึก
รัฐสภา ซ่ึงสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นท่ีท าการของสภาจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียนมา
ก่อนจนถึงคราวท่ีจกัรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ปีค.ศ.1918 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 



 

 

บ่ำย น าท่านเขา้ชม พระรำชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยูใ่นกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์ฮบัส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach 
และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็น
ท่ีตั้งของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนัไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ส่ี McArthurGlen Designer Outlet – ซำลส์บูร์ก       
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม

มากมาย  อา ทิ  เ ช่น   GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยข์อ
สงวนสิทธ์ในการสลบัโปรแกรมไปอิสระชอ้ปป้ิงท่ี McArthurGlen Designer Outlet Salzburg)  

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันเพือ่ควำมสะดวกในกำรเลือกซื้อสินค้ำ**   
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำลบูร์ก ประเทศออสเตรีย เมืองน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก

ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้าซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิด
ของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วลูฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ห้ำ           ซำลส์บูร์ก – สวนมิรำเบล – ฮัลล์สตัทท์ – ลินซ์  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านชม สวนมิรำเบล ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The 

Sound of Music ภาพยนต์เพลงท่ียิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้ าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บ
บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้ งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า น าท่านชม บ้ำนเลขที่ 9 ถนน 
Geteidegasse แลว้อิสระให้ท่านชมร้านคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของ
ซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งอยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง เดินเท่ียวชมเมืองเก่าแถว บ้ำนเกิดของโมสำร์ท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลก
ยเูนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ 

โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไข่มุก
แห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือน
หน่ึงท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ



 

 

ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อยู่ห่างจากชายแดน
สาธารณรัฐเช็กราว 30 กม. ทางทิศใต ้ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้าดานูบ เมืองมีการผลิตเหล็กกลา้ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ผลิตภณัฑย์าสูบ เมืองน้ีพฒันามาจากค่ายสมยัโรมนั เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13  

ค ่ำ           บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Park Inn by Radisson Linz หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก ลินซ์ – เชสกีค้รุมลอฟ – ปรำสำทครุมลอฟ – กรุงปรำก  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ี เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ี

ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้าวลัตาวา 
ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ไดรั้บการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไวใ้ห้เป็น
สถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองน้ี คือมีแม่น ้าวลัตาวาไหลผ่านและลอ้มรอบเมืองใน
ลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตวั S จนท าใหภู้มิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกับหยดน ้าท่ีก าลงั
จะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากน้ีบา้นเรือนทุกหลงัใชห้ลงัคาสีส้มแดง  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊ำก ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง แม่น ้าวลัตาวา ผ่าน

ชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปร๊ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค 
ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจกัรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจุบนักรุงปร๊ากไดรั้บการยกย่อง
ใหเ้ป็นมรดกโลก  

ค ่ำ           บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด ปรำสำทแห่งกรุงปร๊ำก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพำนชำร์ลส์ – นำฬิกำดำรำศำสตร์ – สนำมบินดูไบ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชม ปรำสำทแห่งกรุงปร๊ำก ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885  โดยเจา้ชายบริโวจ 

ปราสาทน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา ในอดีตเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็น
ท าเนียบประธานาธิบดี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า  โบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจ าราชวงศ์ซ่ึงสร้างอย่างงดงามใน
รูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 น าท่านชม สะพำนชำร์ลส์ ท่ีไดรั้บการ
ยกย่องว่าเป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปป้ันนกับุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน  
น าท่านไปชม นำฬิกำดำรำศำสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุงปร๊าก 

 อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน 
15.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 140 (บริการ

อาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
23.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  



 

 

 
วันที่แปด  ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.50 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

***************************** 
ข้อควรทรำบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์
แลว้ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์
หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี)  
ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่ำนละ 

1-8 เม.ย. 2563 39,900.- 37,900.- 10,000.- 

9-16 เม.ย. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 

10-17 เม.ย. 2563 49,900.- 47,900.- 10,000.- 

24 เม.ย.-1 พ.ค. 2563 39,900.- 37,900.- 10,000.- 

29 เม.ย.-6 พ.ค. 2563 39,900.- 37,900.- 10,000.- 

13-20 พ.ค. 2563 39,900.- 37,900.- 10,000.- 

27 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563 39,900.- 37,900.- 10,000.- 

17-24 มิ.ย. 2563 39,900.- 37,900.- 10,000.- 

1-8 ก.ค. 2563 41,900.- 39,900.- 10,000.- 
 

 
 



 

 

อัตรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยืน่วีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยโูร x 3 วนั = 6 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

**ส ำหรับผู้เดินทำงตั้งแต่พเีรียดเดือนมกรำคม 2563 เป็นต้นไป  
ช ำระค่ำวีซ่ำโดยตรงกบัศูนย์รับยื่นวีซ่ำ ตำมตำรำงอตัรำค่ำบริกำรโดยประมำณตำมด้ำนล่ำงนี*้* 

ตำรำงแสดงอัตรำค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น (โดยประมำณ) 
ส ำหรับประเภทท่องเที่ยว  

ผู้สมัครวีซ่ำท ำกำรช ำระค่ำธรรมเนียมโดยตรงกบัเจ้ำหน้ำท่ีของศูนย์รับยื่นวีซ่ำ ณ วันยื่นวีซ่ำ 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำไม่สำมำรถเรียกคืนได้ถงึแม้ผู้ยื่นค ำร้องจะได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำ 

อตัรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำขึน้อยู่กบักำรตัดสินใจของหน่วยงำนกงสุลและได้รับกำรปรับปรุงเป็นระยะ 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำท่ีใช้เป็นสกุลเงินบำทนั้นขึน้อยู่กับอตัรำแลกเปลีย่นปัจจุบันซ่ึง สำมำรถเปลีย่นแปลงได้

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ประเทศ รำคำผู้ใหญ่ รำคำเด็ก  รำคำเด็ก 



 

 

 
เงื่อนไขในกำรจองทัวร์ 
➢ ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (หลงัจองภายใน 2 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
➢ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั  
➢ หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
➢ หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าทั้งหมด (ในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง) 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-64 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-40 วนั  เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
➢ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
➢ กรณีวีซ่ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมำยเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหัก เฉพาะ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า กรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

12 ปีขึน้ไป 6-11 ปี อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี 
ออสเตรีย 3,300 1,900 500 



 

 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสำรเบือ้งต้นในกำรขอยื่นวซ่ีำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยื่น 15 วนัท ำกำร ผู้เดินทำงต้องมำ
สแกนลำยนิว้มือ ณ สถำนทูต ตำมวนัและเวลำที่นัดหมำย (เอกสำรและขั้นตอนกำรยื่นวซ่ีำแต่ละ
สถำนทูตมีควำมต่ำงกนัและอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถำมกบัเจ้ำหน้ำที่อกีคร้ังเพือ่

ควำมถูกต้องในกำรเตรียมตัวเพือ่ยืน่วซ่ีำ) 
 
1. พำสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชง

เกน้หรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า  
2. รูปถ่ำยสีขนำด 3.5x4.5 (แบบหน้ำใหญ่) จ ำนวน 2 ใบ (ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ไม่ซ ้ำกับรูปถ่ำยในเล่มหนังสือเดินทำง, ถ่ำยรูปให้

เหมือนกับไม่เน้นช่วงล ำตัว เน้นช่วงหน้ำตำ ถ้ำใส่แว่นตำหรือคอนแทคเลนส์ ให้ถอดออก และรูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน)  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   
4. หนังสือรับรองกำรท ำงำน (กรณีมีงำนประจ ำ) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปี

ท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 
(ต้องใช้เอกสำรตัวจริงภำษำอังกฤษ  อำยุไม่เกิน 1 เดือน)  

5. หนังสือรับรองกำรเรียน (กรณีศึกษำอยู่) ตอ้งขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั  (ต้องใช้เอกสำรตัวจริงภำษำอังกฤษอำยุไม่เกิน 
1 เดือน)  

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือทะเบียนการคา้  หรือ ทะเบียนพาณิชย ์(Commercial Certificate*DBD* ) และหนังสือรับรอง
ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (ตอ้งเป็นเอกสาร
ภาษาองักฤษ แนบคู่ กบัเอกสารส าเนาฉบบัภาษาไทย 

7. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นบัจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ียื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวน
ไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ่้ายได้
อยา่งไม่เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถำนฑูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวัน**  

8. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายช่ือผู ้
เดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย และตอ้งมีหนงัสือทะเบียนการคา้ หรือ ทะเบียนพาณิชย ์(อายไุม่เกิน 3 เดือน 
และ พร้อมแปลภาษาองักฤษ) ของบริษทัท่ีออกค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแนบ หนงัสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัชี ( Bank Statement )  
ต้องมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน และ ส าเนายอ้นหลังทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank 
Certificate)  ของบริษทัมาดว้ย 

- ถา้ผูส้มคัรท างานแลว้ แต่จะใหค้นในครอบครัวออกค่าใชจ่้ายให ้(Sponsor) ผูส้มคัรยงัก็ตอ้งแสดงบญัชีของผูส้มคัรดว้ย 
- เอกสารทางการเงิน เช่น ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร ( Bank Book) หรือ หนงัสือรับรองการเคล่ือนไหวบญัชี (Bank Statement)  
ตอ้งมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน และ ส าเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนงัสือรับรองจากธนาคาร (Bank 
Certificate) ออมทรัพยเ์ท่านั้น 

** ถา้ผูส้มคัรมีบญัชี ฝากประจ าดว้ย และ ออมทรัพย ์สามารถแนบคู่กบับญัชีออมทรัพย*์* 



 

 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตร
จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ
เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยืน่วีซ่าได ้
 - ถา้ผูส้มคัรมีหนา้วีซ่าเชงเกน้ (Schengen) ใหถ่้ายส าเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้มาใหห้มดทุกหนา้มีอายไุม่เกิน  5  ปี  

 - รบกวนให้ผูส้มคัรเซ็นช่ือให้ครบถว้น ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั้น) และ application form (ขาวด าเทา) มา
ใหค้รบถว้น 

 - สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่ม Passport ไปใชข้ณะด าเนินการพิจารณา VISA ทุกกรณี  
 

** เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น และทำงบริษัทไม่มีนโยบำยรับแปลเอกสำร  
หำกท่ำนต้องกำรให้ทำงเรำด ำเนินกำรแปลเอกสำรให้ มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมฉบับละ 500 บำท ** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………...............…………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………...............………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………...............………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………..............……………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..............……………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)…………………………………………………………………………………...........…………….………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั .......................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………....……………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  ………………………………………………..……..…………E-mail…………………………………..................………..............………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………................................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

ต าแหน่งงาน ................................................................................................................................................................ 
 

โทรศพัทที์่ท างาน................................................โทรสารที่ท างาน................................................................................. 
 

รายไดต่้อเดือน.........................................บาท  รายไดอื้่น...........................................จ านวน...................................... 
 

แหล่งที่มา..................................................................................................................................................................... 
 

 



 

 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา ...................................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................................... 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส ................................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส............................................................................................................................................................. 

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส.........................................................สญัชาติของคู่สมรส........................................................ 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่...................................................ถึงวนัที่.................................................................... 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)..................................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................................ 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................................. 

                                                                 ที่อยู่……………………………………………………...............…………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


