
#15814 ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี
ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน จัตุรัสมาเรียนพลาสท ลองเรือแมนํ้า
ดานูบ บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย ปราสาทครุ
มลอฟ สะพานชารล ประตูเมืองเกา ปราสาทบราติสลาวา ถนนสายวงแหวน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานมิวนิค - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เชสก้ี ครุมลอฟ -
ปราสาทครุมลอฟ - เชสก้ี บูดาโจวิค   

Clarion Congress Cesky
Budajovice หรือเทียบเทา

3 ปราก - สะพานชารล - ประตูเมืองเกา - ศาลาวาการเมืองหลังเกาปราก -
หอนาฬิกาดาราศาสตร   

International Prague หรือ
เทียบเทา

4 บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต - ลองเรือแมน้ําดานูบ -
สะพานเชน   

Park Inn Budapest หรือ
เทียบเทา

5 พารนดอรฟเอาทเลต - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา
กรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิรก    Senator หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 ม.ค. 65 - 22 ม.ค. 65 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900 ฿3,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิวนิค - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เชสก้ี ครุ
มลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เชสก้ี บูดาโจวิค

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทย ประตู 4
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. ออกเดินทางสู กรุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924
***สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 21 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 00.50 น. และไปถึงมิวนิคเวลา 07.05 น. ***

06.45 น. ถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2563) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

นําทานสู เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญเป็น
อันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งค่ังท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป

นําทานชม จัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ี
เป็นท่ีตั้งของศาลาวาการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซ่ึงสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 ใชเวลา
สรางถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักทองเท่ียวรอคอยเฝาชมตุกตาไขลานท่ีจะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา
11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ีไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย
เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของ

้ ่ ้ ้



แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองท่ีมีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ปี หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเป็น
สถานท่ีสําคัญแหงหน่ึงของโลก

นําชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับ
สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุงน้ํา ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง

จากนั้นเดินทางตอสู เมืองเชสกี้ บูดาโจวิช (Cesky Budajovice)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Clarion Congress Cesky Budajovice หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมิวนิค

มิวนิค

จัตุรัสมาเรียน

 เชา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา "ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ" ทาอากาศยาน
แหงน้ีตั้งอยูท่ีมิวนิก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิกเป็นทาอากาศท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิรต และเป็นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบในนครมิวนิค มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม
เป็นศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ มาเรียนพลาตซ มีสิ่งท่ีนาชมมากมาย
อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการเมืองใหม ท่ีมีจุดเดนอยู
ตรงท่ี หอระฆัง Glockenspiel ท่ีมีตุกตาออกมาเตนระบํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เชสกี้ ครุมลอฟ บาย

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย มีจุดเดนคือมีลําธารตัดผานเล็กๆ ท่ีคดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ําท่ีน่ี ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปราก - สะพานชารล - ประตูเมืองเกา - ศาลาวาการเมืองหลัง
เกาปราก - หอนาฬิกาดาราศาสตร

***สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 21 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 00.50 น. และไปถึงมิวนิคเวลา 07.05 น. ***

เวลาทองถิ่นประเทศเยอรมนี ชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2563

ปราสาทครุมลอฟ

เชสกี้ บูดาโจวิค

เป็นปราสาทท่ีเป็นแลนมารคของเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสอง
ของเช็ก รองจากปราสาทปราก ท่ีน่ีมีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700
ปี ในอดีตเป็นคฤหาสนสวนตัวของชนชั้นสูง จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐและเป็นสถาน
ท่ีทองเท่ียวประจําเมืองไป

เมืองใหญท่ีสุดในเขตโบฮีเมียใตน้ีเป็นแหลงกําเนิดเบียร Budweiser ขึ้นชื่อในเรื่องของ
โรงเบียร สถาปัตยกรรมยุคกลาง และพิพิธภัณฑ จัตุรัสท่ีมีสถาปัตยกรรมนาท่ึง โรงงาน
เบียร พิพิธภัณฑ และคาเฟริมทางตางรอตอนรับนักทองเท่ียวอยูในเชสเกบุดเยยอวีตเซ
คือเมืองใหญท่ีสุดของแควน Jihočeský kraj และเป็นเมืองศูนยกลางการเมืองการ
ปกครอง รวมท้ังการคาทางภาคใตท้ังหมด เบียรดังอยาง Budweiser ก็มีตนกําเนิดท่ี
เมืองน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Clarion Congress Cesky Budajovice หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําคณะเดินทางสู กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา
เกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินเลนบน สะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคท่ีสรางขึ้นตั้งแตกลาง
คริสตศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญท่ีตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค

จากนั้นเดินสู ประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town
Hall) ท่ีสรางมาตั้งแตปี ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลา
ทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี International Prague หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต - ลองเรือแม
น้ําดานูบ - สะพานเชน

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ปราก
เป็นเมืองหลวงเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยูบนแมน้ํา Vltava เมืองน้ีมีภูมิ
อากาศแบบมหาสมุทรท่ีคอนขางอบอุนในฤดูรอนและฤดูหนาวท่ีอากาศหนาวเย็น ปราก
เป็นศูนยกลางทางการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของยุโรปกลางพรอมประวัติศาสตร
อันยาวนาน ในปี 2017 ปรากไดรับการจัดอันดับใหเป็นเมืองในยุโรปท่ีมีนักทอเท่ียวมาก
เป็นอันดับหา รองจากลอนดอน ปารีส โรม และอิสตันบูล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

สะพานชารล

ประตูเมืองเกา

ศาลาวาการเมืองหลังเกาปราก

หอนาฬิกาดาราศาสตร

 บาย

สะพานเกาแกท่ีเป็นสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ สรางในสไตลโกธิกท่ี
เชื่อมระหวาง Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มี
ตอมอค้ํายัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกท่ี
ตั้งอยูสองขางสะพานราว 30 องค

ประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา
(Old Town Hall) ท่ีสรางมาตั้งแตปี ค.ศ.1338หาซ้ืองานศิลปะจากศิลปินอิสระ แลวเชิญ
ทานชอปป้ิงเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลท่ีมีชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชค

เป็นศาลาวาการเมืองหลังเกาท่ีตั้งอยูในคอมเพล็กซของปราสาทแหงกรุงปรากตรงบริเวณ
จัตุรัสเมืองเกา มีลักษณะเป็นอาคารสูงท่ีมีหอนาฬิกาอยูดานบน

หอนาฬิกาดาราศาสตรน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก นาฬิกาโบราณคูบาน
คูเมืองของกรุงปราก เป็นนาฬิกาท่ีสามารถแสดงขอมูลทางดาราศาสตรตาง ๆ เชน
ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห หรือกลุมดาวจักรราศี

 คํ่า  International Prague หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสโลวัค(Slovak) ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
ดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานชมบรรยากาศของกรุง
บราติสลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแหงสโลวัก

นําทานถายรูปคูกับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซ่ึงเป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขา ริมฝ่ังแม
น้ําดานูบ ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี
(Hungary) ซ่ึงไดชื่อวาเป็นเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท่ีมี อารยธรรม รุงเรืองมานาน
กวาพันปี ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองท่ีไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบน
สองฝ่ังแมน้ําดานูบ

นําทาน ลองเรือแมน้ําดานูบอันเล่ืองชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปีมาแลวท่ีตั้งเรียง
รายกันอยู 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีรํ่าลือ ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด

นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK
วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นท่ีใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดย
เฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเป็นน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 5 ยูโรตอทาน)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ซุปกุลาซ)

พักท่ี Park Inn Budapest หรือเทียบเทา

บราติสลาวา

ปราสาทบราติสลาวา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกท่ีอยูติดชายแดน
ไมใชแคนั้น เป็นเมืองท่ีอยูติดชายแดนท่ีติดสองประเทศเพ่ือนบาน ณ สามเหล่ียน
ชายแดนฮังการี ออสเตรีย และประเทศตัวเองอยางสโลวาเกียดวย

เป็นปราสาทเกาแกประจําเมืองท่ีตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล ซ่ึงเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา เป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผา มีหอคอยสูง 80 เมตร อยูท้ัง 4
ดาน ดานบนปราสาทเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองท่ีสวยงามมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 พารนดอรฟเอาทเลต - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละคร
โอเปรากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิรก

การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเป็นน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทาง
บริษัทขอคืนเงินจํานวน 5 ยูโรตอทาน

บูดาเปสต

ลองเรือแมนํ้าดานูบ

สะพานเชน

กรุงบูดาเปสต เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี และเป็นศูนยกลางการปกครอง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนสงของประเทศ เป็นเมืองเด่ียวท่ีมี
อาณาเขตครอบคลุมท้ัง 2 ฝ่ังของแมน้ําดานูบ และใหญท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของยุโรป

ลองเรือชมแมน้ําดานูบ แมน้ําท่ียาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็นอันดับสองของทวีป
ยุโรป (รองจากแมน้ําโวลกา) มีตนกําเนิดท่ีแถบปาดํา ในประเทศเยอรมนี เกิดจากแมน้ํา
เล็กๆ สองสาย คือ Brigach และ Breg ซ่ึงไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานูบท่ีเมือง
Donaueschingen

เป็นสะพานแขวนในเมืองบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ท่ีทอดขามสะพานดานู
บเพ่ือเชื่อมตอตัวเมืองระหวางฝ่ังตะวันตกกับตะวันออกไวดวยกัน สะพานน้ีออกแบบโดย
วิศวกรชาวอังกฤษ William Tierney Clark และสรางโดย Adam Clark วิศวกรชาว
สก็อตซ่ึงเป็นสะพานถาวรแหงแรกท่ีขามแมน้ําดานูบในฮังการีโดยเปิดใชงานครั้งแรกในปี
1849 และถูกใชานมาจนถึงปัจจุบัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ซุปกุลาซ

 Park Inn Budapest หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ เพ่ือนําทานสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระ
ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย

*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรม
ไปในวันอ่ืนไปแทน***

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางตอสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และ
พ้ืนท่ีอันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย

นําทานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก

้ ่ ้



จากนั้นผานชม โรงละครโอเปรา ท่ีสรางขึ้นในระหวางปีค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุมอาคารท่ีเคยเป็นท่ี
ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 2

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี Senator หรือเทียบเทา

พารนดอรฟเอาทเลต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเลตภายใตย่ีหอ MacArthurGlen Group ซ่ึงเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่อง
การเปิดเอาทเลตซ่ึงขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
น้ีจะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นับรอยแบรนดท่ีขายในราคาพิเศษ

เวียนนา

ถนนสายวงแหวน

โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา

พระราชวังฮอฟเบิรก

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

เป็นถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา ท่ีรายลอมรอบดวยสถานท่ีสําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก กลุมอาคารพระราชวังของ
จักรพรรดิ อิมพิเรียลอพารตเมนท หอศิลปแหงชาติ และพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

เป็นโรงละครโอเปราท่ีสรางขึ้นในระหวางปี 1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปิดใหมอีกครั้งในปี 1955

เป็นพระราชวังอันย่ิงใหญของกรุงเวียนนา ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคย
ใชเป็นสถานท่ีพักของราชวงศตางๆ มากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็น
ท่ีพักของผูมีอิทธิพลตางๆ มากมายในออสเตรียมากอน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf เน่ืองจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวัน
อาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอ่ืนไปแทน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 24 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 14.35 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

 Senator หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสู สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

บาย

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TG 937
***สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแตวันท่ี 24 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 14.35 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.***

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

 กิจกรรม เชา

05.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4. ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4.  คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร)



วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

การขอวีซาเชงเกน (เชก)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทัวรใหรับทราบตั้งแตท่ีทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไข
ในการขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี**

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทัวรใหรับทราบตั้งแตท่ีทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไข
ในการขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี**

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก)

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

**ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย**

***ในกรณีเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 18 ปี หากรูปในหนาแรกของพาสปอรตไมตรงกับในปัจจุบัน รบกวนทําพาสปอรตใหม ทางสถานทูต
จะไมรับย่ืน หากเลมไมไดรับการอัปเดทรูปใหเป็นปัจจุบัน***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครท่ีมีอายุ16 ปีขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคา

ทัวรได)
3.1.1 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี

โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น
Statement เทานั้น)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็น พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เทานั้น)



3.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน

3.2.2 ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ**

4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น)

7. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

่ ่ ่



ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


