1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

-

2

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานบูดาเปสต - ลองเรือแมนํ้า ดานูบ - ป อมชาว
ประมง - โบสถแมทธิอัส - จัตุรัสวีรบุรุษ

Park Inn By
Radisson หรือ
เทียบเทา

3

พารนดอรฟเอาทเลต - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน - ถนนคารทเนอร พระราชวังฮอฟเบิรก

Austria Trein
Hotel Bosei หรือ
เทียบเทา

4

ฮัลสตัทท - ซี สตราซ - จัตุรัสประจํา เมืองฮัลสตัท

Hotel Pivovar
หรือเทียบเทา

5

เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราก

Hotel Duo หรือ
เทียบเทา

6
7

ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - สะพานชารล - ทา อากาศยานกรุง
ปราก

-

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

-

2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

11 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

16 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

2 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63

฿43,900

฿43,900

฿43,900

฿6,500

2 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

14 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

23 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

6 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

14 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

25 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

3 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

15 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

26 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

8 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

9 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

17 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

5 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

12 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

21 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63

฿40,900

฿40,900

฿40,900

฿6,500

คํ่า

23.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคาน เตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอ
มิเรตส (EK) พบกับเจาหน าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

ทานเอง

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่คน
คับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใด
มีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัว

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวา
จะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคา
เป็ นสําคัญ

เชา

03.30 น. ออกเดินทางสูเมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK377/EK111
07.15 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินดูไบ : 0715-08.40

11.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี เมืองที่ต ั้งอยูสองฝั่ งแมนํ้าดานูบแยกเป็ นเมืองเกา และเมือง
ใหม อันไดแกเมืองบูดา และ เปสต อันเป็ นที่มาของคําวา “บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และตรวจรับสัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว
บาย
นํ าทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝั่ งแมนํ้าดานูบ
นํ าทานชมบูดาเปสต เมืองที่ต ั้งอยูสองฝั่ งแมนํ้าโดยฝั่ งดานูบแยกเป็ นเมืองเกาอยูฝั่งตะวันตกและฝั่ งเปสตเป็ นเมืองใหมอยูฝั่งตะวัน
ออก ถายรูปกับ ป อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป อมปราการชาวประมง อนุสรณจากการสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกล
ที่รุกรานบูดาเปสต ในชวงปี ค.ศ.1241จากจุดนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน งดงามของตัวเมืองได
จากนั ้นอิสระใหทานถายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกที่ไดรับผลกระทบจากการปกครองใน
แตละยุคแตละสมัย ผานชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสตที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร
นํ าทานถายรูปกับ ลานฮีโรสแควร อนุสรณสถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารไทย
พัก Park Inn By Radisson หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

Park Inn By Radisson หรือเทียบเทา

เชา
สนามบินเมืองดูไบ เป็ นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็ นออัน รับ
ดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญมาก
ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู PARNDOF OUTLET (189 กิโลเมตร) ชอป
ปิ้ งสินคาแบรนดราคาถูกตามอัธยาศัย
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศ
ออสเตรีย (48 กิโลเมตร) เป็ นนครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรีย และเป็ นเมืองเกิด
ของทานโยฮันส สเตราท บิดา
สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก ในเมืองบูดาเปสตประเทศฮังการี

ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ แมนํ้าที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็ นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมนํ้าโวลกา) มีต นกําเนิ ดที่แถบป าดํา ในประเทศเยอรมนี เกิดจากแมนํ้าเล็กๆ สอง
สาย คือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกันเป็ นแมนํ้าดานูบที่เมือง Donaueschingen

เป็ นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว ประมงผูเสียสละชีวิต ปกป อง
บานเมืองในคราวที่ถ ูกพวกมองโกลเขามารุกราน และที่แหงนี้ ยังจุดชมวิวทิวทัศน รอบเมืองที่
สวยที่สุด สามารถชมความงามของแมนํ้าดานูบไดแบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และ
อาคารรัฐสภาฮังการีริมแมนํ้าดานูบ

เป็ นโบสถใหญเกาแกอายุ 700 ปี ที่ไดรับขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก โบถสแหงนี้ ต ั้งชื่อตามพ
ระนามของกษัต ริยแมทธิอัส กษัต ริยผูยิ่งใหญแหงฮังการี มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตล
นี โอ-โกธิค สวนดานโบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

วอลทซที่โดงดัง
เป็ นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (Millennium
Memorial) ตั้งตระหงานอยูกลางลาน เป็ นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปปั้ นของนั กรบ หัวหน าเผา
และผูนําประเทศที่สําคัญ เป็ นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรมทางการเมืองที่สําคัญมากมาย รําลึกถึงการ
สรางชาติ และการรอดพนจากการปกครองแบบคอมมิวนิ สต

แหงเพลง
เวียนนา

นํ าทานเขาชมภายในหอง พระราชวังเชรินน บรุนน (SCHOENBRUNNE) (7 กิโลเมตร) พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรก
ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม
นํ าทานสูยานชอปปิ้ ง ถนนคนเดินคารทเน อรสตราเซ ที่มีรานคาแบรนดเนมมากมายอยางคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยสวิต ตอง ราน
นาฬิกา บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด ฯลฯ และยังเป็ นยานใจกลางเมืองเกาที่ทานสามารถเดินชมมหาวิหารเซนตสตีเฟ นที่สรางในสไตล
โกธิคที่งดงาม ใหทานไดถ ายรูปกับ ปราสาทฮอฟบวรก
คํ่า

รับปรทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พัก Austria Trein Hotel Bosei หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็ นเอาทเลตภายใตยี่หอ MacArthurGlen Group ซึ่งเริ่มในอเมริกาเหนื อ ถนั ดเรื่องการเปิ ด
เอาทเลตซึ่งขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหงนี้ จะมีราน
สินคาแบรนดเนมตางๆ นั บรอยแบรนดที่ขายในราคาพิเศษ
ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

รับ

Austria Trein Hotel Bosei หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เชา
รับ

เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็ นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย เวียนนา
เป็ นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย เป็ นศูนยกลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง

เป็ นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปั ต ยกรรมแบบรอกโคโค
โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดช่ อ
ื วาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส แต
ความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก ให
เป็ นมรดกโลกในปี 1996

เมื่อกอนเป็ นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แตต อน
นี้ ไดถ ูกออกแบบใหมต ั้งชื่อใหม และเปลี่ยนเป็ นถนนคนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปปิ้ ง

พระราชวังอันยิ่งใหญ ปั จจุบันเป็ นที่ทําการของรัฐ เป็ นตําหนั กที่เคยใชเป็ นสถานที่พักของ
ราชวงศต างๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็ นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆ
มากมายในออสเตรียมากอน

่

ของโรงแรม

ประทาน
อาหารเชา
ณ หองอาหาร

่

นํ าทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (289 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ปี ชวงที่
เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีต ประมาณปี 800-400 กอนคริสตกาลและยังมีทิวทัศน ที่สวยงามเป็ นที่หลงใหลของนั กเดินทางมากมาย
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั ้นนํ าทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300
เมตร อีกดานมีรานขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพื้นบานออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพน ที่เกาแกไมขาดสาย บางอยู
ระดับพื้นดิน บางอยูบนหน าผาลดหลั่นกันเป็ นชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลาย
สุดของถนนซี สตราซ ทานจะไดชมจัต ุรัสประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดยอม ประดับดวยนํ้ าพุกลางลานและอาคารบานเรือนที่สวยงาม
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พัก HOTEL PIVOVAR หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวยงาม
ราวกับภาพวาด เป็ นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพื้นเมืองเกาแกของยุโรป ไดช่ อ
ื วา
สวยงามและโดงดังที่สุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก
ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

รับ

Hotel Pivovar หรือเทียบเทา

เชา
รับ
เป็ นถนนเลียบทะเลสาบระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ น
พื้นบานออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพน ที่เกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับ
พื้นดิน บางอยูบนหน าผาลดหลั่นกันเป็ นชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของ
เกา ดอกไมหลากสีสันสวยงาม

ประทาน
อาหารเชา

เป็ นจัต ุรัสเล็กๆ ประจําเมืองฮัลสตัทที่มีลานหินขนาดยอม และมีนํ้าพุอยูกลางลาน เป็ นจุดถาย ณ หองอาหารของโรงแรม
รูปของนั กทองเที่ยว
นํ าทานเดินทางสู เมืองเชสกี้คลุม
ลอฟ
(CESKY
KRUMLOV) (221 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ งของสาธารณรัฐเชก ในอดีต เคยเป็ นศูนยกลางดานการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในปี ค.ศ.1993 ไดรับการประกาศวาเป็ นเมืองที่ไดรับการอนุรักษ และองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนเมืองคลุมลอฟใหเป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
จากนั ้นนํ าทานถายรูปกับ ปราสาทคลุมลอฟ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้งหลาย
คราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาในคุงนํ้ าวัลตาวา
นํ าทานชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่ 11 จากการกอตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮี
เมีย และบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยูใน
เสนทางการคาขายในอดีต และยังไดรับการยกยองใหเป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี ค.ศ.1992
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารพื้นเมือง
นํ าทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแหงปราสาทรอยยอดปรากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชก มี
ประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคการยูเนสโกไดประกาศใหเป็ นเมืองมรดกโลก นํ าทานเดินเลนยานจัต ุรัสเมืองเกาที่มี
บรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปดวยรานขายของนานาชนิ ด รวมทั้งรานคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั ้นเป็ นที่รูจักและใหการ
ยอมรับกันทั่วยุโรปแมแตบรรดาพระราชวังตางๆ ก็นิยมนาไปเป็ นเครื่องประดับหรือชอโคมระยาที่งดงาม
คํ่า
่

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พัก Hotel Duo หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นหยดนํ้ าแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย เป็ นเหมือนลําธารเล็กๆ คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศน ต ัวเมืองดูเหมือนหยด
นํ้ า ไดรับยกยองใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพื้นเมือง

รับ

Hotel Duo หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เชา

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700 ปี เป็ นคฤหาสน สวนตัว จนปั จจุบันเป็ น
สมบัต ิของรัฐ เป็ นปราสาทที่ใหญเป็ นอันดับสองของเช็ก รองจากปราสาทปราก

เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก และเมืองมรดกโลก

รับ

ประทาน
อาหารเชา
ณ หองอาหาร
ของ
โรงแรม

นํ าทานชมความ
สวยงามดานหน าของ ปราสาทแหงกรุงปราก ที่ต ั้งอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้าวัลตาวา อดีต ที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปั จจุบัน
เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล
นํ าทานชมวิวสวยบนเนิ นเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่อยูคนละฝั่ งแมนํ้าที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาท
รอยยอดที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถต างๆ อีกดวยเดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ
มากมาย
จากนั ้นนํ าทานเขาไปในเขตของตัวปราสาทที่มี มหาวิหารเซนตวิต ัส วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับดวย
กระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม
นํ าทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปรากที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู สะพานชารลส ที่ทอดขามแมนํ้าวัลตาวาสัญญา
ลักษณที่สําคัญของปรากที่สรางขึ้นในยุคของกษัต ริยชารลสที่ 4 ปั จจุบันเป็ นสถานที่ที่เหลาศิลปิ นตางๆ ผลงานมาแสดงและขายใหกับ
นั กทองเที่ยวและผูที่สนใจ
นํ าทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
บาย
15.30 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK140/EK376
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เชา

00.25 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินดูไบ 00.25-03.30

บาย
12.35 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เป็ นปราสาทอันสุดอลังการที่สรางอยูบนเนิ นเขา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะ
เป็ นระยะ ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง โบสถ วิหาร วัด ถนน อุทยาน
และหอคอย บริเวณหน าปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบงามสงายืนเฝ าอยู ไดรับการ
ยกยองวาเป็ นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกันระหวางสวนประกอบตางๆ ที่ใหญและซับซอนที่สุด
ในโลก
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน ,
ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทาน
ใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบใน
วันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของ

มหาวิหารเซนตวิต ัส เป็ นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก การกอสรางในชวง
แรกๆ ยังไมสมบูรณ มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ เป็ นเวลาหลายรอยปี ภายในมหาวิหาร
ประดับกระจกสีอันวิจิต รงดงาม เป็ นรูปภาพของนั กบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา ที่นา
สนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของเซนตเวนเซสลาส ที่ต กแตงดวยภาพวาดเทคนิ คเฟรสโกและ
อัญมณีมีคาถึง 1,345 ชิ้น

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ สรางในสไตลโกธิกที่เชื่อมระหวาง
Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มีต อมอคํ้ายัน 16 ตอ จุด
เดนของสะพานนี้ ก็คือรูปปั้ นโลหะของเหลานั กบุญสไตลบารอกที่ต ั้งอยูสองขางสะพานราว 30
องค

สายการบิน
โรงแรม ที่พัก
สนามบินกรุงปราก หางจากใจกลางเมืองไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 20 กิโลเมตร ผูเดินทาง การจราจร เหตุการณทางการเมือง การ
อาจใชบริการดังตอไปนี้ เดินทางเขาเมือง เป็ นสนามบินนานาชาติที่ทันสมัยและกวางขวางตั้งอยู นั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ
บนขอบทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของกรุงปรากและบริเวณตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 17 กม. ของ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคี
ภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม
เมือง เที่ยวบินระหวางประเทศทั้งหมดมาถึงที่นี่
(ซึ่ง
เป็ น

สนามบินเมืองดูไบ เป็ นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็ นออัน
ดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญมาก
เหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท)
โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคา
เป็ นสําคัญ

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่คน
คับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การ
นั ดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลวในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหน าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ….
หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด
ที่นั่ง LONG LEG โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเป็ นผูที่
มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ าหนั กประมาณ 20
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเทานั ้น
กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์
ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผู
รวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนี ยมวีซา หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาใน
กรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซา
ของทาน เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะ
เป็ นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
เอกสารวีซา
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต าม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธ
วีซา สถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูต มีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมายและโปรดแตงกาย
สุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
ทางบริษัทฯ เป็ นแคต ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัต ิวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูต ฯ
เทานั ้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั ้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหน าโดยทา
งบริษัทฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน และ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนสวนใหญเชนไม
รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ น
ื เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ น
ื ชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเป็ นสวนใหญ)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต ํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุป
รวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ต องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)
ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง
หากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนั กงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั ้นได
ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมี
การเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและ
่

่

เงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทาง
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่ องจากการเดิน
ทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

กรุณาจองกอนลวงหน า พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉะนั ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะ
ขอรับลูกคารายตอไป
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ นทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั ้น(ในกรณีมีความประสงคอยูต อจะตองอยูภายใต
เงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุต ามรายการหรือเทียบเทา
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่) คาประกันอุบัต ิเหตุการเดินทาง ในวงเงิน
ทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัต ิเหตุ และเจ็บป วย (แอดมิด 8 ชม.) /
การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั ้น)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลาน
บาท]เทานั ้น
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
8. คาวีซาเชงเกน
9.

คาทิป

1. คาธรรมเนี ยมจัดทําหนั งสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางของไทย
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดินทางหรือของมีคาที่
สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต องการใบกํากับภาษี
4. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ คาบริการพิเศษตางๆ
6. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจารณาวีซาเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูต งายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรต เดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหน า
เพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัต ิวีซาได (กรณีถ ามีคาใชจายเกิดขึ้นเพิ่มเติม ลูกคาจะตองเป็ นผูรับผิดชอบเทานั ้น)
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูต างประเทศ จะตองดําเนิ นเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ต นพํานั กหรือศึกษาอยูเทานั ้น
4. หนั งสือเดินทางตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน โดยนั บวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่น
คํารองขอทําหนั งสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่ องจากประวัต ิการเดินทางของทานจะ
่

่

่

เป็ นประโยชน อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหน าหนั งสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ํ่ากวา 3 หน า
5. ทานที่ใสปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนั งสือเดินทางนั ้นๆ และพาสปอรต ถือ
เป็ นหนั งสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉี กขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ
กรุณาแจงใหกับทางเจาหน าที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบทุกกรณี
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง
กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิ ดทําการในวันอาทิต ย, ขอสงวนสิทธิก
์ ารยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั ้นมีการจัดงาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ขอความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ าสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทอง
เที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัต ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบัต ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย,
การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยว
บิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักครา
ชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเหนื อการควบคุม
ของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัต ิเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต ามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึ งถึงผลประโยชน ต ลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเป็ นสําคัญ

ยกเลิกการเดินทางเก็บคามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร
กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา
ใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึ ง)
กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัต ิเหตุ,เจ็บป วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยต ามที่ทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินนั ้น ๆ
เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต างประเทศ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งนี้ ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนี ยมวีซา
และคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ลูกคา
ติดตอขอยกเลิกกับเซลล

