


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานบูดาเปสต - ลองเรือแมน้ําดานูบ - ปอมชาว
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 - จัตุรัสประจําเมืองฮัลสตัท Hotel Pivovar
หรือเทียบเทา

5 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราก Hotel Duo หรือ
เทียบเทา

6 ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - สะพานชารล - ทาอากาศยานกรุง
ปราก -

7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

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



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใด
มีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัว

ทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวา
จะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา
เป็นสําคัญ

ค่ํา
23.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอ

มิเรตส (EK) พบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคน
คับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เชา
03.30 น. ออกเดินทางสูเมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK377/EK111

07.15 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ี สนามบินดูไบ : 0715-08.40

11.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี เมืองท่ีตั้งอยูสองฝ่ังแมน้ําดานูบแยกเป็นเมืองเกา และเมือง
ใหม อันไดแกเมืองบูดา และ เปสต อันเป็นท่ีมาของคําวา “บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และตรวจรับสัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว

บาย
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝ่ังแมน้ําดานูบ

นําทานชมบูดาเปสต เมืองท่ีตั้งอยูสองฝ่ังแมน้ําโดยฝ่ังดานูบแยกเป็นเมืองเกาอยูฝ่ังตะวันตกและฝ่ังเปสตเป็นเมืองใหมอยูฝ่ังตะวัน
ออก ถายรูปกับ ปอม (FISHERMAN’S BASTION) ซ่ึงปอมปราการชาวประมง อนุสรณจากการสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกล
ท่ีรุกรานบูดาเปสต ในชวงปีค.ศ.1241จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได

จากนั้นอิสระใหทานถายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกท่ีไดรับผลกระทบจากการปกครองใน
แตละยุคแตละสมัย ผานชมถนนเสนท่ีสวยงามท่ีสุดของบูดาเปสตท่ีมีอาคารสวยงามหลายอาคาร

นําทานถายรูปกับ ลานฮีโรสแควร อนุสรณสถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

พัก Park Inn By Radisson หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Park Inn By Radisson หรือเทียบเทา



สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็นออัน
ดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก ในเมืองบูดาเปสตประเทศฮังการี

ลองเรือชมแมน้ําดานูบ แมน้ําท่ียาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา) มีตนกําเนิดท่ีแถบปาดํา ในประเทศเยอรมนี เกิดจากแมน้ําเล็กๆ สอง
สาย คือ Brigach และ Breg ซ่ึงไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานูบท่ีเมือง Donaueschingen

เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางไวเพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของชาว ประมงผูเสียสละชีวิตปกปอง
บานเมืองในคราวท่ีถูกพวกมองโกลเขามารุกราน และท่ีแหงน้ียังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองท่ี
สวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และ
อาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ําดานูบ

เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ 700 ปี ท่ีไดรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพ
ระนามของกษัตริยแมทธิอัส กษัตริยผูย่ิงใหญแหงฮังการี มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตล
นีโอ-โกธิค สวนดานโบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี และกระจกสีท่ีบอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาท่ีงดงามเกินคําบรรยาย

เป็นจตุรัสท่ีสําคัญท่ีสุดในเมืองบูดาเปสต ท่ีมีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (Millennium
Memorial) ตั้งตระหงานอยูกลางลาน เป็นจตุรัสขนาดใหญท่ีมีรูปป้ันของนักรบ หัวหนาเผา
และผูนําประเทศท่ีสําคัญ เป็นจตุรัสท่ีใชจัดกิจกกรมทางการเมืองท่ีสําคัญมากมาย รําลึกถึงการ
สรางชาติ และการรอดพนจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต

เชา

รับ

ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู PARNDOF OUTLET (189 กิโลเมตร) ชอป
ป้ิงสินคาแบรนดราคาถูกตามอัธยาศัย

บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศ
ออสเตรีย (48 กิโลเมตร) เป็นนครหลวงแสนสวยของ

ออสเตรีย และเป็นเมืองเกิด
ของทานโยฮันส สเตราท บิดา

แหงเพลง
เวียนนา

วอลทซท่ีโดงดัง



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเขาชมภายในหอง พระราชวังเชรินนบรุนน (SCHOENBRUNNE) (7 กิโลเมตร) พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรก
ท่ีมีความสวยงามและย่ิงใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ท่ีมีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม

นําทานสูยานชอปป้ิง ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ท่ีมีรานคาแบรนดเนมมากมายอยางคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยสวิตตอง ราน
นาฬิกา บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด ฯลฯ และยังเป็นยานใจกลางเมืองเกาท่ีทานสามารถเดินชมมหาวิหารเซนตสตีเฟนท่ีสรางในสไตล
โกธิคท่ีงดงาม ใหทานไดถายรูปกับ ปราสาทฮอฟบวรก

ค่ํา
รับปรทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก Austria Trein Hotel Bosei หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเลตภายใตย่ีหอ MacArthurGlen Group ซ่ึงเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่องการเปิด
เอาทเลตซ่ึงขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหงน้ีจะมีราน
สินคาแบรนดเนมตางๆ นับรอยแบรนดท่ีขายในราคาพิเศษ

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย เวียนนา
เป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค
โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส แต
ความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก ให
เป็นมรดกโลกในปี1996

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แตตอน
น้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม และเปล่ียนเป็นถนนคนเดินท่ีเอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

พระราชวังอันย่ิงใหญ ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคยใชเป็นสถานท่ีพักของ
ราชวงศตางๆมากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็นท่ีพักของผูมีอิทธิพลตางๆ
มากมายในออสเตรียมากอน

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Austria Trein Hotel Bosei หรือเทียบเทา

เชา

รับ

ประทาน
อาหารเชา

ณ หองอาหาร
ของโรงแรม

่ ่



นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (289 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกท่ีเกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ปี ชวงท่ี
เจริญรุงเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณปี 800-400 กอนคริสตกาลและยังมีทิวทัศน ท่ีสวยงามเป็นท่ีหลงใหลของนักเดินทางมากมาย

บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300
เมตร อีกดานมีรานขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพ้ืนบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพน ท่ีเกาแกไมขาดสาย บางอยู
ระดับพ้ืนดิน บางอยูบนหนาผาลดหล่ันกันเป็นชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลาย
สุดของถนนซี สตราซ ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอม ประดับดวยน้ําพุกลางลานและอาคารบานเรือนท่ีสวยงาม

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก HOTEL PIVOVAR หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวยงาม
ราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของยุโรป ไดชื่อวา
สวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

เป็นถนนเลียบทะเลสาบระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปิน
พ้ืนบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพน ท่ีเกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับ
พ้ืนดิน บางอยูบนหนาผาลดหล่ันกันเป็นชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของ
เกา ดอกไมหลากสีสันสวยงาม

เป็นจัตุรัสเล็กๆ ประจําเมืองฮัลสตัทท่ีมีลานหินขนาดยอม และมีน้ําพุอยูกลางลาน เป็นจุดถาย
รูปของนักทองเท่ียว

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Hotel Pivovar หรือเทียบเทา

เชา

รับ

ประทาน
อาหารเชา

ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้คลุม
ลอฟ

(CESKY
KRUMLOV) (221 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็นศูนยกลางดานการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในปี ค.ศ.1993 ไดรับการประกาศวาเป็นเมืองท่ีไดรับการอนุรักษ และองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนเมืองคลุมลอฟใหเป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

จากนั้นนําทานถายรูปกับ ปราสาทคลุมลอฟ ท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปล่ียนมือเจาของหลายครั้งหลาย
คราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา

นําทานชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมาตั้งแตศตวรรษท่ี 11 จากการกอตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮี
เมีย และบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการท่ีอยูใน
เสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรับการยกยองใหเป็น 1 ในเมืองมรดกโลกท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี ค.ศ.1992

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแหงปราสาทรอยยอดปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเชก มี
ประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคการยูเนสโกไดประกาศใหเป็นเมืองมรดกโลก นําทานเดินเลนยานจัตุรัสเมืองเกาท่ีมี
บรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปดวยรานขายของนานาชนิด รวมท้ังรานคริสตัลซ่ึงโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นท่ีรูจักและใหการ
ยอมรับกันท่ัวยุโรปแมแตบรรดาพระราชวังตางๆ ก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับหรือชอโคมระยาท่ีงดงาม

ค่ํา

่



อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก Hotel Duo หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ คดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัวเมืองดูเหมือนหยด
น้ํา ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700 ปี เป็นคฤหาสนสวนตัว จนปัจจุบันเป็น
สมบัติของรัฐ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสองของเช็ก รองจากปราสาทปราก

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก และเมืองมรดกโลก

 Hotel Duo หรือเทียบเทา

เชา

รับ

ประทาน
อาหารเชา

ณ หองอาหาร
ของ

โรงแรม

นําทานชมความ
สวยงามดานหนาของ ปราสาทแหงกรุงปราก ท่ีตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา อดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปัจจุบัน
เป็นท่ีทาการของคณะรัฐบาล

นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากท่ีอยูคนละฝ่ังแมน้ําท่ีทานจะเห็นถึงชื่อท่ีมาของเมืองแหงปราสาท
รอยยอดท่ีทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมท้ังยอดโบสถตางๆ อีกดวยเดินผานเขตอุทยานท่ีสวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ
มากมาย

จากนั้นนําทานเขาไปในเขตของตัวปราสาทท่ีมี มหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจําราชวงศซ่ึงสรางดวยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดับดวย
กระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม

นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปรากท่ีทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศท่ีสวยงามสู สะพานชารลส ท่ีทอดขามแมน้ําวัลตาวาสัญญา
ลักษณท่ีสําคัญของปรากท่ีสรางขึ้นในยุคของกษัตริยชารลสท่ี 4 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีเหลาศิลปินตางๆ ผลงานมาแสดงและขายใหกับ
นักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจ

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

บาย
15.30 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK140/EK376

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เชา
00.25 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ี สนามบินดูไบ 00.25-03.30

บาย
12.35 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน ,
ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทาน
ใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบใน
วันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของ

สายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก

การจราจร เหตุการณทางการเมือง การ
นัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคี
ภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม

(ซ่ึง
เป็น

เหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท)
โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา
เป็นสําคัญ

เป็นปราสาทอันสุดอลังการท่ีสรางอยูบนเนินเขา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาปราสาทมีการบูรณะ
เป็นระยะ ภายในกําแพงท่ีลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง โบสถ วิหาร วัด ถนน อุทยาน
และหอคอย บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบงามสงายืนเฝาอยู ไดรับการ
ยกยองวาเป็นปราสาทท่ีมีการเชื่อมโยงกันระหวางสวนประกอบตางๆ ท่ีใหญและซับซอนท่ีสุด
ในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก การกอสรางในชวง
แรกๆ ยังไมสมบูรณ มีการกอสรางเพ่ิมเติมเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายรอยปี ภายในมหาวิหาร
ประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา ท่ีนา
สนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของเซนตเวนเซสลาส ท่ีตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและ
อัญมณีมีคาถึง 1,345 ชิ้น

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ สรางในสไตลโกธิกท่ีเชื่อมระหวาง
Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มีตอมอค้ํายัน 16 ตอ จุด
เดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกท่ีตั้งอยูสองขางสะพานราว 30
องค

สนามบินกรุงปราก หางจากใจกลางเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 20 กิโลเมตร ผูเดินทาง
อาจใชบริการดังตอไปน้ีเดินทางเขาเมือง เป็นสนามบินนานาชาติท่ีทันสมัย  และกวางขวางตั้งอยู
บนขอบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปรากและบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ 17 กม. ของ
เมือง เท่ียวบินระหวางประเทศท้ังหมดมาถึงท่ีน่ี

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็นออัน
ดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคน
คับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลวในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ….

หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด

ท่ีน่ัง LONG LEG โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเป็นผูท่ี
มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์
ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผู
รวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซา
ของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะ
เป็นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
เอกสารวีซา

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธ
วีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย
สุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

ทางบริษัทฯ เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ
เทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทา
งบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสวนใหญเชนไม
รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเป็นสวนใหญ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุป
รวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน)

ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง
หากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได

ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมี
การเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและ

่ ่



เงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทาง
ทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดิน
ทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ขอรับลูกคารายตอไป 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใต
เงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา 

5. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงิน
ทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) /
การเคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (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 ลาน
บาท]เทานั้น

7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

8. คาวีซาเชงเกน

9.    คาทิป
 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ี
สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน 

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ คาบริการพิเศษตางๆ

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนา
เพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นเพ่ิมเติม ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทานั้น)

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืน
คํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ

่ ่ ่



เป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือ
เป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ
กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง 

กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทอง

เท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย,
การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียว
บิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักครา
ชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ยกเลิกการเดินทางเก็บคามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร 

กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา
ใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)

กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ
เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซา
และคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีลูกคา
ติดตอขอยกเลิกกับเซลล


