
#16155 ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวา
เกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน พระราชวังเชรินนบรุนน ลองเรือแม
นํ้าดานูบ บิน EK
ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี ปราสาทนอย
ชวานสไตน สวนมิราแบล ซีสตราซ ปราสาทคลุมลอฟ ปราสาทแหงกรุงปราก
มหาวิหารแมททิอัส ลานฮีโรสแควร





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดูไบ    -

2 ทาอากาศยานมิวนิค - ฟุสเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน -
ศาลากลางมิวนิค - ถนนแมกซิมิเลียน   

Mercure Hotel
หรือระดับเทียบ
เทา

3 ชาลสบวรก - สวนมิราเบล - แมน้ําซาลสซักค - ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก - ฮัลสตัทท -
ซี สตราซ - เชสก้ี ครุมลอฟ   

Old Inn Hotel
หรือเทียบเทา

4 ปราสาทครุมลอฟ - ปราก - ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส   
Duo Hotel หรือ
เทียบเทา

5 บราติสลาวา - เขตเมืองเกาบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - พารนดอรฟเอาทเลต   
 IBIS Batislava
Hotel หรือเทียบ
เทา

6 เวียนนา - อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร - สวนสาธารณะสตัดทพารค - พระ
ราชวังเชินบรุนน - ถนนคารทเนอร - มหาวิหารเซนตสตีเฟน - พระราชวังฮอฟเบิรก -
บูดาเปสต

  
Golden Park
Hotel หรือเทียบ
เทา

7 ปอมชาวประมง - โบสถแมทธิอัส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ลองเรือแมน้ําดานูบ - ถนน Vaci
Utca   

Golden Park
Hotel หรือเทียบ
เทา

8 ทาอากาศยานบูดาเปสต - ทาอากาศยานดูไบ    -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

12 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

23 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

1 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

14 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

23 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

6 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

18 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

25 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

4 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

15 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

21 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500



8 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

17 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

23 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

5 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

12 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500

24 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 ฿47,999 ฿47,999 ฿47,999 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดูไบ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิวนิค - ฟุสเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน - มิ
วนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลากลางมิวนิค - ถนนแมกซิมิเลียน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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 บาย

17.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร T ประตู 9 โดยสาย
การบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

ค่ํา

20.35 น. ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK373

00.50 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ี สนามบินดูไบ เท่ียวบินท่ี EK053

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดูไบ คํ่า

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

 กิจกรรม เชา

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับ
สัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว



นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) (161 กม.)

นําทาน น่ังรถบัสทองถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นไดนักทองเท่ียวตองเดินขึ้นเทานั้น) ขึ้นสู ปราสาทนอยชวา
นสไตน ใหทานไดถายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทดานหนาซ่ึงเป็นตนแบบปราสาทของในดีสนียแลนด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง ขาหมูเยอรมัน

นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ท่ีสวยงามดวยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อยางสวยงามคลาสสิค
หรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนยรวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถายรูปคูกับ ศาลากลางมิวนิค ท่ี
สรางเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ตั้งอยูตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต

นําทานผานชมยานสําคัญๆบน ถนนแมกซิมิเล่ียน สตราเซ ท่ีตั้งของโอเปราเฮาส พิพิธภัณฑเรสซิเดนท

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Mercure Hotel หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานมิวนิค

ฟุสเซน

ปราสาทนอยชวานสไตน

 เชา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ ทาอากาศยานแหง
น้ีตั้งอยูท่ีมิวนิก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิกเป็นทาอากาศท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิรต และเป็นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ซ่ึงจะติดกับชายแดนออสเตรีย
เมืองฟุสเซนนั้น เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษัตริย
บาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญท่ีมีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เมืองฟุส
เซน เป็นเมืองท่ีมีความนารัก และตกแตงไปดวยสีสันท่ีสวยงามของบานเรือนและโรงแรม
ท่ีพักซ่ึงแตละแหงจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

นับเป็นปราสาทท่ีโดงดังท่ีสุดในโลก ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึ้นบนยอดเขา ท่ีราย
ลอมดวยภูมิทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดานลาง จุดประสงคของการ
สรางปราสาทน้ีเพ่ือใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบดาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ขาหมูเยอรมัน

มิวนิค บาย

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป



วันท่ี 3 ชาลสบวรก - สวนมิราเบล - แมน้ําซาลสซักค - ปราสาทโฮเฮน
ซาลสเบิรก - ฮัลสตัทท - ซี สตราซ - เชสก้ี ครุมลอฟ

 หมายเหตุ ปราสาทนอยชวานสไตน กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นไดนักทองเท่ียวตองเดินขึ้นเทานั้น

จัตุรัสมาเรียน

ศาลากลางมิวนิค

ถนนแมกซิมิเลียน

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ มาเรียนพลาตซ มีสิ่งท่ีนาชมมากมาย
อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการเมืองใหม ท่ีมีจุดเดนอยู
ตรงท่ี หอระฆัง Glockenspiel ท่ีมีตุกตาออกมาเตนระบํา

เป็นศาลาวาการท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองมิวนิค บริเวณจัตุรัส Marienplatz ซ่ึงคลาคล่ําไปดวย
คนเดินถนน นักแสดงเปิดหมวก และกรุปทัวรมากมาย นอกจากน้ีท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีฮิต
ในการรวมตัวกันประทวงแบบอหิงสา และฉลองชัยเมื่อทีมฟุตบอลทองถิ่นแขงขันชนะ

ถนนแมกซิมิเลียน สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 19 ไดชื่อวาเป็นถนนท่ีสวยอีกแหงหน่ึงของ
เมืองน้ี และเป็นท่ีตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง และเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรูระดับ
5 ดาว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mercure Hotel หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นออกเดินทางสู เมืองซาลบวรก (SALZBURG) (144 กม.) ประเทศออสเตรีย ซ่ึงตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิ
วนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง เมื่อเราถึง
เมืองซาลบูรก

นําทานถายรูป สวนมิราแบล ซ่ึงเป็นสวนสวยประจําเมือง สวนมิราเบลในฉากตนๆของภาพยนตรอมตะกองโลก “เรื่องเดอะ
ซาวดออฟมิวสิค” แมเวลาผานไปเน่ินนานมากแตสวนแหงน้ีมิไดเปล่ียนแปลงแตอยางใด

นําทานชมเมือง ซาลสบวรก ท่ีมีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมือง
เกา จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซาลซัค (Salzach) และมี
อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลปเป็นบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท

นําทานขาม แมน้ําซาลสซัค สู ยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ท่ีตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือ
เมืองเกา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ่



นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.) เมืองมรดกโลกท่ีเกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ปี ชวงท่ี
เจริญรุงเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณปี 800-400 กอนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน ท่ีสวยงามเป็นท่ีหลงใหลของนักเดินทางมากมาย

นําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบ “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของท่ีระลึก
ท่ีศิลปินพ้ืนบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพน ท่ีเกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับพ้ืนดิน บางอยูบนหนาผา
ลดหล่ันกันเป็นชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ
ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอม

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐ
เชก ในอดีตเคยเป็นศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในปี ค.ศ.1993 ไดรับการประกาศวา
เป็นเมืองท่ีไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะ
อาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Old Inn Hotel หรือเทียบเทา
ในกรณีท่ีเป็นชวงแฟร หรือ งานสําคัญๆ ของเมืองจะทําการยายไปนานเมืองบูโดจาวิค แทน

ชาลสบวรก

สวนมิราเบล

แมนํ้าซาลสซักค

ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบารอค เป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป เป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรีย ของเยอ
รมณี เรียกวา ระยะทางแคปาหินถึง ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

อยูในเมืองซาลลบวรก เปิดใหเขาชมฟรี ภายในเป็นพระราชวังเดิม ตกแตงดวยดอกไม
หลากสีสัน ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ เป็นสวนแบบบารอค เป็นหน่ึงในฉาก
คลาสสิค หนังเรื่อง The sound of music ภายในมีวังมิราเบลอยูดวย หลังจากโดนไฟ
ไหม ปัจจุบันปรับเป็นสถานท่ีราชการ และนิยมใชในการจัดงานแตง และ จัดคอนเสิรต

เป็นแมน้ําท่ีไหลผานออสเตรียและเยอรมันมีความยาว 225 กิโลเมตร และเป็นแมน้ําสาย
หลักในประเทศออสเตรีย มีจุดเดนคือน้ําในแมน้ําซาลสซักค (Salzach) จะมีสีออกเขียว
มรกตสวยงามมาก สาเหตุเพราะมีเกลืออยูมาก ท่ีน่ีเต็มไปดวยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื่อ
วาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบาร็อค และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยู
เนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1997 เมืองน้ีเป็นบานเกิดของคีตกวีเอกของโลก วูฟกังก อมาเดอุส
โมสารท (Wolfgang Amadeus Mozart) และ เป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง
The Sound of Music

สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสรางตอเติมมาเรื่อยๆ จนถึงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือเป็น
ท่ีพํานักของอารชบิชอปผูครองนคร ไวปองกันขาศึกศัตรูจากความขัดแยงระหวาง
จักรพรรดิท่ีเป็นประมุขทางโลก กับอารชบิชอปประมุขทางธรรม เป็นสัญลักษณแสดงถึง
พลังอํานาจทางโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 ปราสาทครุมลอฟ - ปราก - ปราสาทแหงปราก - มหาวิหาร
เซนตวิตุส

 หมายเหตุ ในกรณีท่ีเป็นชวงแฟร หรือ งานสําคัญๆ ของเมืองจะทําการยายไปนานเมืองบูโดจาวิค แทน

ฮัลสตัทท

ซี สตราซ

เชสกี้ ครุมลอฟ

 บาย

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

เป็นถนนเลียบทะเลสาบระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของท่ีระลึก ท่ี
ศิลปินพ้ืนบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพน ท่ีเกาแกไมขาดสาย
บางอยูระดับพ้ืนดิน บางอยูบนหนาผาลดหล่ันกันเป็นชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดับ
ประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงาม

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก ใกล
ชายแดนออสเตรีย เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ คดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัวเมือง
ดูเหมือนหยดน้ํา ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Old Inn Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานถายรูปกับ ปราสาทคลุมลอฟ ท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปล่ียนมือเจาของหลายครั้งหลาย
คราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา ชม เมืองโบราณ ท่ีมีอายุมาตั้งแตศตวรรษท่ี 11 จาก
การกอตั้งเมืองของตระกูล ROZMBERK จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย

นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแหงปราสาทรอยยอด ปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดใน
สาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคการยูเนสโก ไดประกาศให ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นา
ทานเดินเลนยาน จัตุรัสเมืองเกา ท่ีมีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดวยรานขายของนานาชนิด รวมท้ังรานคริสตัล
ซ่ึงโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นท่ีรูจักและใหการยอมรับกันท่ัวยุโรป

บาย

อิสระอาหารกลางวันระหวางการเดินทาง

นําทานชมความสวยงามของ ปราสาทแหงกรุงปราก ท่ีตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา อดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแหง
โบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นท่ีทาการของคณะรัฐบาล นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากท่ีอยูคนละฝ่ัง

้ ่ ่ ่ ่ ้



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

แมน้ํา ท่ีทานจะเห็นถึงชื่อท่ีมาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ท่ีทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมท้ังยอดโบสถ
ตางๆอีกดวยเดินผานเขตอุทยานท่ีสวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย

นําทานเขาไปในเขตของตัวปราสาท มหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจาราชวงศซ่ึงสรางดวยศิลปะแบบโกธิค ท่ีประดับดวยกระ
จกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปราก ท่ีทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศท่ีสวยงามสูสะพาน
ชารลส ท่ีทอดขามแมน้ําวัลตาวาสัญลักษณท่ีสําคัญของปรากท่ีสรางขึ้นในยุคของกษัตริยชารลสท่ี 4 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีเหลา
ศิลปินตางๆนาผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เป็ดโบฮีเมียน

พักท่ี Duo Hotel หรือเทียบเทา

ปราสาทครุมลอฟ

ปราก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700 ปี เป็นคฤหาสนสวนตัว จนปัจจุบัน
เป็นสมบัติของรัฐ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสองของเช็ก รองจากปราสาทปราก

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก และเมืองมรดกโลก

ปราสาทแหงปราก

มหาวิหารเซนตวิตุส

 บาย

เป็นปราสาทอันสุดอลังการท่ีสรางอยูบนเนินเขา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาปราสาทมีการ
บูรณะเป็นระยะ ภายในกําแพงท่ีลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง โบสถ วิหาร วัด
ถนน อุทยาน และหอคอย บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบงามสงา
ยืนเฝาอยู ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทท่ีมีการเชื่อมโยงกันระหวางสวนประกอบตางๆ
ท่ีใหญและซับซอนท่ีสุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก การกอสรางในชวง
แรกๆ ยังไมสมบูรณ มีการกอสรางเพ่ิมเติมเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายรอยปี ภายในมหาวิหาร
ประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา
ท่ีนาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของเซนตเวนเซสลาส ท่ีตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรส
โกและอัญมณีมีคาถึง 1,345 ชิ้น

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เป็ดโบฮีเมียน

 Duo Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 บราติสลาวา - เขตเมืองเกาบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
- พารนดอรฟเอาทเลต

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงบาติสลาวา (BRATISLAVA) ระหวงทางพักผอนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทิศนของสองขางทาง
ตลอดการเดินทาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมความสวยงาม ยานเมืองเกาบาติสลาวา และ ชมภายนอกของ ปราสาทแหงบาติสลาวา

นําทานสู PARNDOF OUTLET (48 กม.) ชอปป้ิงสินคาแบรนดราคาถูกตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือมีเวลาชอปป้ิงกันอยางเต็มท่ี

พักท่ี IBIS Batislava Hotel หรือเทียบเทา

บราติสลาวา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกท่ีอยูติดชายแดน
ไมใชแคนั้น เป็นเมืองท่ีอยูติดชายแดนท่ีติดสองประเทศเพ่ือนบาน หรืออยู ณ สามเหล่ี
ยนชายแดน ฮังการี ออสเตรีย สโลวาเกีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เขตเมืองเกาบราติสลาวา

ปราสาทบราติสลาวา

 บาย

จัตุรัสใจกลางเมืองบราติสลาวา ถือวาเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรท่ีเป็นท่ีตั้งของสิ่ง
ปลูกสรางสําคัญๆมากมาย

ปราสาทเกาแกท่ีตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของเมือง
บราติสลาวา เป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผา มีหอคอยสูง 80 เมตร อยูท้ัง 4 ดาน เคยถูก
เพลิงไหมเสียหาย เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง



วันท่ี 6 เวียนนา - อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร - สวนสา
ธารณะสตัดทพารค - พระราชวังเชินบรุนน - ถนนคารทเนอร -
มหาวิหารเซนตสตีเฟน - พระราชวังฮอฟเบิรก - บูดาเปสต

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า   IBIS Batislava Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184 กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็น
เมืองเกิดของ ทานโยฮันส สเตราท บิดาแหงเพลงเวียนนา วอลทซท่ีโดงดัง ชม อนุสาวรีย โยฮันส สเตราท ใน สวนสาธารณะ
สตัทปารค

นําทานเขาชมภายในหอง พระราชวังเชรินนบรุนน (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกท่ีมี
ความสวยงามและย่ิงใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ท่ีมีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม

นําทานสูยานชอปป้ิง ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ท่ีมีรานคาแบรนดเนมมากมาย อยางคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยสวิตตอง
รานนาฬิกา บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด ฯลฯ และยังเป็นยานใจกลางเมืองเกาท่ีทานสามารถเดินชม มหาวิหารเซนตสตีเฟน ท่ี
สรางในสไตลโกธิคท่ีงดงาม ใหทานไดถายรูปกับ ปราสาทฮอฟบวรก

บาย

อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือมีเวลาชอปป้ิงท่ี ถนนคารทเนอสตารทเซ

นําทานเดินทางสู เมืองบูดาเปสต (BUDAPEST) (196 กม.) เมืองท่ีตั้งอยูสองฝ่ังแมนาดานูบแยกเป็นเมืองเกา และเมือง
ใหม อันไดแกเมือง บูดา และ เปสต อันเป็นท่ีมาของคําวา “บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก

ค่ํา

อิสระอาหารมื้อค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Golden Park Hotel หรือเทียบเทา

เวียนนา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง



อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร

สวนสาธารณะสตัดทพารค

พระราชวังเชินบรุนน

ถนนคารทเนอร

มหาวิหารเซนตสตีเฟน

พระราชวังฮอฟเบิรก

อนุสาวรียทานโยฮันสเป็นรูปป้ันราชาแหงเพลงวอลซเหมือนมีชีวิตอยูท่ีสแตดพารก ใน
กรุงเวียนนา เป็นคีตกวีชาวออสเตรีย ซ่ึงบทประพันธเพลงวอลซของเขาเป็นท่ีรูจักอยาง
กวางขวาง ตลอดชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 สเตราสไดกลายเป็นราชาเพลงวอลซ เน่ืองจาก
ไดปฏิวัติรูปแบบวอลซดวยการยกระดับเพลงระบําชาวนาอันตํ่าตอย ขึ้นมาเป็นเพลงเพ่ือให
ความบันเทิงแกบุคคลชั้นสูงในราชสํานักฮับสบวรกได

ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะท่ีใหญมากของเวียนนา ในสวนสาธารณะแทบทุกท่ีจะมีรูปป้ันโม
สารตประดับอยู มีรูปป้ันกับดอกไมสีเหลืองและสีแดงประดับรายรอบแลว จะทําใหนึกถึง
เพลงคลาสสิคของโมสารตขึ้นมาทันที

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจาก
ฝรั่งเศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี1996

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แต
ตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม และเปล่ียนเป็นถนนคนเดินท่ีเอาไวใหคนเดินชอป
ป้ิง

เป็นมหาวิหารท่ีสําคัญท่ีสุดของเวียนนา ซ่ึงมีชื่อท่ีนิยมเรียกกัน Stephansdom เป็น
ภาษาเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยางเกิดขึ้น เป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตรงกลางเป็นโดมท่ีสวยงามขนาบดวยหอระฆังท่ีมีความ
ใหญโตท้ังสองดาน โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญท่ีสุดในฮังการี สามารถชม
วิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดยรอบ

พระราชวังอันย่ิงใหญ ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคยใชเป็นสถานท่ีพักของ
ราชวงศตางๆมากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็นท่ีพักของผูมีอิทธิพล
ตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

 บาย



วันท่ี 7 ปอมชาวประมง - โบสถแมทธิอัส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ลองเรือแม
น้ําดานูบ - ถนน Vaci Utca

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  Golden Park Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม บูดาเปสต เมืองท่ีตั้งอยูสองฝ่ังแมนา โดยฝ่ังดานูบแยกเป็นเมืองเกาอยูฝ่ังตะวันตกและฝ่ังเปสตเป็นเมืองใหมอยู
ฝ่ังตะวันออก ถายรูปกับ ปอม (FISHERMAN’S BASTION) ซ่ึงปอมปราการชาวประมง อนุสรณจากการสูรบของชาวประมง
กับพวกมองโกลท่ีรุกรานบูดาเปสต ในชวงปีค.ศ.1241 จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได

อิสระใหทานถายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกท่ีไดรับผลกระทบจากการปกครองใน
แตละยุคแตละสมัย

จากนั้นผานชม ถนนเสนท่ีสวยงามท่ีสุดของบูดาเปสต ท่ีมีอาคารสวยงามหลายอาคาร ถายรูปกับ ลานฮีโรสแควร อนุสรณ
สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี

นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝ่ังแมน้ําดานูบ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

อิสระกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมตางๆ ณ ถนน VACIUTCA อิสระชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองและสินคาแบรนดเนมตาม
อัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารมื้อค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Golden Park Hotel หรือเทียบเทา

ปอมชาวประมง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางไวเพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของชาว ประมงผูเสียสละชีวิต
ปกปองบานเมืองในคราวท่ีถูกพวกมองโกลเขามารุกราน และท่ีแหงน้ียังจุดชมวิวทิวทัศน
รอบเมืองท่ีสวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา มองเห็น
สะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ําดานูบ



วันท่ี 8 ทาอากาศยานบูดาเปสต - ทาอากาศยานดูไบ

 หมายเหตุ อิสระอาหารมื้อค่ํา ตามอัธยาศัย

โบสถแมทธิอัส

จัตุรัสวีรบุรุษ

ลองเรือแมนํ้าดานูบ

เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ 700 ปี ท่ีไดรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถสแหงน้ีตั้งชื่อ
ตามพระนามของกษัตริยแมทธิอัส กษัตริยผูย่ิงใหญแหงฮังการี มีหลังคาสลับสีอัน
สวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค สวนดานโบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี และกระจก
สีท่ีบอกเลาเรื่องราวทางศาสนาท่ีงดงามเกินคําบรรยาย

เป็นจตุรัสท่ีสําคัญท่ีสุดในเมืองบูดาเปสต ท่ีมีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (Millennium
Memorial) ตั้งตระหงานอยูกลางลาน เป็นจตุรัสขนาดใหญท่ีมีรูปป้ันของนักรบ หัวหนา
เผา และผูนําประเทศท่ีสําคัญ เป็นจตุรัสท่ีใชจัดกิจกกรมทางการเมืองท่ีสําคัญมากมาย
รําลึกถึงการสรางชาติ และการรอดพนจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

ถนน Vaci Utca บาย

ถนนนักชอปและยานโรงแรมไฮโซท้ังหลาย แหลงชอปป้ิงหลักของนักทองเท่ียวจะเป็น
ถนนเสนน้ี ซ่ึงแบงออกเป็น 2 ฝากถนน ประกอบไปดวย รานคาแบรนเนมท้ังหลาย,
รานขายของท่ีระลึก, คาเฟ, บารใหน่ังกินลมชมวิวและโรงแรมไฮโซหาดาวหกดาว...จึง
ทําใหยานน้ีสินคาและบริการท้ังหลายราคาคอนขางสูง

 คํ่า  Golden Park Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระพักผอนตามอัธยาศัยพรอมท้ังเก็บสัมภาระ

นําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

บาย

15.10 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK112

่



วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

ค่ํา

23.25 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ี สนามบินดูไบ เท่ียวบินท่ี EK384

ทาอากาศยานบูดาเปสต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก ในเมืองบูดาเปสตประเทศ
ฮังการี

ทาอากาศยานดูไบ คํ่า

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

 กิจกรรม บาย

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได

เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14
วันกอนการเดินทาง 

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใช
จายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง
ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด

น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตอง
เป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็ค
อินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) 

และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับ
ทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิม
เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

ทางบริษัทฯ เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถาน
ทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเป็นสวนใหญ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)

่ ่ ่



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน)

ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการ
เดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได

ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน

เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน

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

การชําระเงิน
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิท่ี์จะขอรับลูกคารายตอไป 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตอง

อยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ในวงเงินทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย
(แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทานั้น)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

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

6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

7. คาวีซาเชงเกน

8. คาทิป
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน 

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

่ ่ ่ ่



5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษ
ตางๆ

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

วีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี 

** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันย่ืน
วีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอย
กวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซา
ดวย) 

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีรูปถาย จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถาย
จากรานถายรูปเทานั้น หามสวมแวนตา หรือเครื่องประดับ , ตองไมเป็นรูปสติก๊เกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท
จํานวน 4 รูปนะคะ หากจําเป็น**

3. 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)

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยูเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น
(สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา)

- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย

4. หลักฐานการเงิน 
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ

ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน
ตองมียอดเงินท่ีครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ 

*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา ***

หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม

หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเป็น
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ

4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ท่ีออกจากทาง
ธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต

5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเป็นสําเนา
- ทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

่



- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถาน
ทูตดวย

7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย

*เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม*
 

หมายเหตุ
ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริ

ษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิด
ชอบทุกกรณี

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดิน
ทาง

กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางเก็บคามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 

กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
/ คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)

กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตาง

้ ้ ่ ๋ ๋ ่ ๋



ประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


