


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินนครมิวนิค	-	มหานครมิวนิค	-	พิพิธภัณฑBMW	-	จัตุรัสมาเรียน	-
สนามกีฬาอัลไลแอนซอารีนา	-	เมืองนูเรมเบิรก	-	วิหารเซนตลอเรนซ

พักที่
CONGRESS
MERCURE
หรือเทียบ
เทา

3 เมือง	Karlovy	Vary	-	กรุงปราก
พักที่		TOP
PRAHA		หรือ
เทียบเทา

4 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	พระราชวังหลวง	(ปราก)	-
ยานชางทอง	-	สะพานชารล	-	ประตูเมืองเกา	-	ศาลาวาการเมืองหลังเกา	-
หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	TOP
PRAHA		หรือ
เทียบเทา

5 เมืองคุทนาฮอรา	-	โบสถเซ็นตบาบารา	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุ
มลอฟ	-	แมนําวัลตาวา	-	โบสถโครงกระดูก

พักที่	HOTEL
CORONA
หรือเทียบ
เทา		

6 กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-	พระรา
ชวังฮอฟเบิรก	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถส
เตเฟนส	-	ถนนคารทเนอร

พักที่
SIMMIS
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 McArthurGlen	Designer	Outlet	-	บราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา	-
กรุงบูดาเปสต

พักที่
LINDNER
GALLERY
CENTRAL
หรือเทียบ
เทา

8 จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	CASTLE	HILL	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ปอม
ชาวประมง	-	แมน้ําดานูบ	-	สะพานเชน	-	สนามบินบูดาเปสต

9 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ก.ย.	60	-	8	ต.ค.	60 52,900	บาท 52,900	บาท 52,900	บาท 6,900	บาท



ชวงคํ่า
18.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	8	เคานเตอร	Q

สายการบินกาตาร	แอรเวย	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
21.25	น.	ออกเดินทางสูโดฮา	โดยเทีย่วบินที	่QR	833

23.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	แวะรอเปลีย่นเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงคํ่า	-	ชวงเชา
01.25	น.	ออกเดินทางตอสูมิวนิ	โดยเทีย่วบินที	่QR	059

06.30	น.	ถึงสนามบินมิวนิค	(Munich)	ประเทศเยอรมนี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และจะ
เปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)

จากนัน้เดินทางสูเขาสูนครมิวนิค	(Munich)	เพื่อเขาสูโลกแหงยนตรกรรมของ	BMW	Welt	ที่จัดแสดงอยู
ภายในอาคารขนาดใหญกวา	25,000	ตรม.	ตั้งอยูติดกับอาคารสํานักงานใหญของ	BMW	ทานจะไดชมรถยนตใน
เครือของ	BMW	ไมวาจะเป็น	BMW,	MINI	รวมทั้ง	Rolls-Royce	จะมีรถยนตแทบทุกรุนจัดแสดงอยู	โดยพื้นที่ใน
BMW	Welt	จะถูกแบงออกเป็นพื้นที่ตางๆ	ในการจัดแสดงรถยนต	BMW	และทานยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก
จากรานคาในโชวรูม
นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท	(Marienplatz)	ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค

บริเวณน้ีเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึน้ในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่	19	ใชเวลาสรางถึง	42	ปี	มีหอระฆังสูง	85	เมตร	ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตาไขลาน
ที่จะออกมาเตนรํา	เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา	11.00	น.	และ	17.00	น.

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากนัน้นําทานแวะอาลิอันซอารีนา	(Allianz	Arena)	สนามเหยาของสโมสรทีมฟุตบอลบาเยิรน	มิวนิก

(FC	Bayern	München)	หรือมีชื่อเลนวา	“เรือยาง”	(เยอรมัน:	Schlauchboot)	สนามใหญอันดับ	3	ของประเทศ
เยอรมนี	สามารถรองรับแฟนฟุตบอลถึง	75,000	ที่น่ังและผานการใชงานรายการสําคัญอยาง	ฟุตบอลโลก	2006
ใหเวลาทานไดถายรูปกับสนามบอลอันยิ่งใหญน้ี	และ	ไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของทีมฟุตบอลบาเยิรน	มิวนิก



จากนัน้เดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก	(Nuremberg)	เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็น
เอกลักษณ	มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	900	ปี	และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ี
เป็นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อตอสูในสงครามโลกครั้งที่	2	และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหาย
เกือบทั่วทั้งเมือง	แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมากที่สุด
นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ	(St.	Lorenz)	วิหารสวยประจําเมือง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน)

นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	CONGRESS	MERCURE	หรือเทียบเทา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เป็นนิทรรศการถาวรของรถยนตและรถจักรยานยนตกวา	120	คันและ
เครื่องยนตตางๆที่ผานมาในประวัติศาสตรของแบรนด	BMW

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

สนามบอลของเมืองมิวนิค	ซึ่งเป็นฐานทัพของทีมฟุตบอลประจําเมืองชื่อบาเยิร
นมิวนิค	มีฉายาวาหวงยางเพราะทรงของสนามจากดานนอก



ในกรณีทีมี่การแขงขัน	จะมีแฟนบอลเดินทางไปสนามฟุตบอลเป็นจํานวนมาก	ไมสะดวกกับการ
เทีย่ว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มนําคณะเดินทางไป

นูเรมเบิรกน้ันไดรับสมญานามวาเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน	หากใคร
เป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ	ขุนเขาสลับซับซอน	ปราสาท
ราชวังแบบในการตูน	ทางเดินโรยกรวด	ปูหินแบบยุคกลาง	โบสถสวยเกาแก
หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง	ตองที่น่ีเลยเพราะนูเรมเบิรกน้ันเสมือน
ดังเมืองแหงเทพนิยายที่ไดรับการรักษาเอาไวไดอยางสมบูรณ

มีประติมากรรมน้ําพุชื่อ	The	Beautiful	Fountain	หรือ	Schoner	Brunnen	ใน
ภาษาเยอรมัน	(ซึ่งอานออกเสียงยากทีเดียว)	เป็นประติมากรรมสมัยศตวรรษ
ที่	14	น้ําพุที่วาหางาย	อยูตรงหัวมุมทางเดินของตัววิหาร	ประดับเป็นประตูรั้ว
ประติมากรรมน้ําพุน้ีมีแหวนใหไปหมุนรอบ	3	ครั้ง	ระหวางที่หมุนแหวนให
อธิษฐานไปดวย	อยากไดอะไร	เขาวาจะสมหวัง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน)
	พักที่	CONGRESS	MERCURE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสูเมืองคารโลวี	วารี	(Karlovy	vary)	ที่ไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปา	ที่ใหญที่สุดของ

สาธารณรัฐเช็ก	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเป็นศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ	นําเดินชมเมืองคารโลวี	วารี
ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพ	ตามความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ	เชิญทาน
ทดลองดื่มน้ําแร	ซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ	เป็นแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดโบฮีเมียน)

ชวงบาย	
จากน้ันเชิญเดินเลนตามอัธยาศัยถายรูปกับเมืองนอยนารัก	หรือ	เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก	ไดเวลาสมควร

นําคณะเดินทางสูกรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสาธารณ
รัฐเช็กโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	TOP	PRAHA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองการโลวี	วารี	ตั้งอยูหางจากเมืองปรากประมาณ	127	km.	เป็นเมืองที่มีชื่อ
เสียงเรื่องน้ําแร	และเป็นเมืองแหงสปาชั้นดี	ที่ในอดีตราชวงศตางๆ	ในยุโรป
และรัสเซีย	รวมถึงชนชั้นสูงทั้งหลายจะตองมาที่เมืองน้ี	Beethoven	และ
Mozart	ก็เคยมาเยือนเมืองน้ีดวย	ทําใหเมือง	Karlovy	Vary	เป็นเมืองสปาที่
ใหญระดับโลกและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และดวยความ
สวยงามของอาคารสถานที่ที่ถูกอนุรักษไวทําใหภาพยนตหลายเรื่องมาถายทํา
ที่น่ี



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดโบฮีเมียน)

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่		TOP	PRAHA		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเขาชมปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ใน

สมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918

ชมมหาวิหารเซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่
14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจา
แมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน
แลวชมพระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของ

เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย	

แลวเดินชมยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก	วางจําหนายอยูมากมาย
จากนัน้นําทานเดินเลนบนสะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิค

ที่สรางขึน้ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขาง
ราวสะพานกวา	30	องค
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากนัน้นําทานเดินสูประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการ

เมืองหลังเกา	(Old	Town	Hall)	ทีส่รางมาตัง้แตปี	ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร
(Astronomical	Clock)	ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง	ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา
เลือกซื้อสินคา	ของที่ระลึก	หรือ	สินคาแฟชั่นชั้นนํามากมาย

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	TOP	PRAHA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก



มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

เป็นพระราชวังในเมืองปราก	ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต	ศตวรรษที่	12	ที่มี
การออกแบบแนวกอธิคและเรเนซองค

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมือง
หลังเกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338หาซื้องานศิลปะจาก
ศิลปินอิสระ	แลวเชิญทานชอปป้ิงเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลที่มีชื่อเสียงของ
สาธารณะรัฐเชค

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา



กรุณาจัดเตรียม	เสื้อผาใสกระเป าเล็ก	สําหรับนําไปคางคืน	1	คืน	ทีเ่มืองเชสกี้	ครุมลอฟ	เน่ืองจาก
เป็นเมืองเล็กๆ	รถบัสใหญไมสามารถเขาในเขตเมืองเกาได	และหองพักคอนขางเล็ก	จึงไมสะดวก
ในการขนยายกระเป าเดินทางใบใหญ	ซึง่กระเป าใหญจะเก็บไวบนรถ
กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	พักที่	TOP	PRAHA		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองคุทนา	ฮอรา	(Kutna	Hora)	เมืองที่สําคัญและมีความสวยงามไมแพกรุงปราก

เน่ืองจากเป็นเหมืองแรเงินของยุโรปมาตั้งแตยุคกลาง	จึงทําใหเมืองน้ีมีความรํ่ารวยไมแพกรุงปราก	และยังมี
ความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกาแก	จนไดรับการจดทะเบียนเขาเป็นมรดกโลกจาก	Unescoในปี
ค.ศ	1995

นําทานชมความสวยงามของโบสถประจําเมือง	นําเขาชมโบสถเซ็นตบาบารา	(St.	Barbara	Church)
โบสถสไตลโกธิกที่นับวาสวยงาม	และสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ	ซึ่งไดกอสรางมาตั้งแตปี	1388	และ
เสร็จสมบูรณในปี	1905	ใชเวลาในการกอสรางนานกวา	500	ปี
จากนัน้นําเขาชมโบสถโครงกระดูก	(Sedlec	Ossuary)	อันโดงดัง	สถานที่ที่แปลกที่สุดในเมืองน้ีที่	ขึน้ชื่อ

วาเป็นโบสถที่แปลกที่สุดในโลก	เน่ืองจากโบสถน้ีตกแตงไปดวยโครงกระดูกมนุษยกวา	70,000	ชิ้น	กวา	40,000
คน	ทุกอยางทําขึน้จากกระดูกทั้งหมดไมวาจะเป็นโคมไฟระยา	แทนบูชา	ตระกูลผูปกครองสัญชาติเยอรมันมอบ
หมายให	สถาปนิคชื่อ	Frantisek	Rint	สรางสรรคผลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการใชชีวิตอยาง
ระมัดระวัง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
เดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํางามแหง

โบฮีเมีย	เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน	ค.ศ.1992	(World	Heritage)
เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา	300	ปี
หลังไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก
นําชมปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	จากบริเวณรอบนอก	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250	ถือเป็นปราสาทที่

ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
วอลตาวา	(Valtawa	River)	ตรงบริเวณคุงน้ํา	ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และ
โบสถเกากลางเมือง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOTEL	CORONA	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่สําคัญและมีความสวยงามไมแพกรุงปราค	เน่ืองจากเป็นเหมืองแรเงิน
ของยุโรปมาตั้งแตยุคกลาง	จึงทําใหเมืองน้ีมีความรํ่ารวยไมแพกรุงปราค	และ
ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกาแก	จนไดรับการจด
ทะเบียนเขาเป็นมรดกโลกจาก	Unescoในปี	ค.ศ	1995

เป็นโบสถสไตลโกธิกที่นับวาสวยงาม	และสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ
ใชเวลาในการกอสรางนานกวา	500	ปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

นําเขาชมโบสถโครงกระดูก	(Sedlec	Ossuary)	อันโดงดัง	สถานที่ที่แปลกที่สุด
ในเมืองน้ีที่	ขึน้ชื่อวาเป็นโบสถที่แปลกที่สุดในโลก	เน่ืองจากโบสถน้ีตกแตงไป
ดวยโครงกระดูกมนุษยกวา	70,000	ชิ้น	กวา	40,000	คน	ทุกอยางทําขึน้จาก
กระดูกทั้งหมดไมวาจะเป็นโคมไฟระยา	แทนบูชา	ตระกูลผูปกครองสัญชาติ
เยอรมันมอบหมายให	สถาปนิคชื่อ	Frantisek	Rint	สรางสรรคผลงานจาก
กระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการใชชีวิตอยางระมัดระวัง

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	HOTEL	CORONA	หรือเทียบเทา		



กรณีหองพักในเมืองเชสกี้	ครุมลอฟ	ไมเพียงพอกับ	คณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยายไป
พักในเมืองขางเคียงแทน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางขามพรมแดน	เช็ก	–	ออสเตรีย	สูกรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย	

ชมถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก	ผานชมโรง
ละครโอเปรา	,	ผานพระราชวังฮอฟเบิรก	(Hofburg	Palace)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมี

ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปี	ค.ศ.1744-1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส
ของฝรั่งเศส
จากนัน้นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา

ซึ่งพระเจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
จากนัน้เชิญชอปป้ิงสินคาในยานถนนคารนทเนอร	(Kartnerstrasse)	ใจกลางกรุงเวียนนา	สินคานานา

ชนิด	อาทิเชน	เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	Louis	Vitton,	Gucci,	รานนาฬิกา	Bucherer,	สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย
เชน	Zara	,H&M	ฯลฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ชอคโกแลตโมสารท	หรือแวะชิมของหวานที่ราน	THE	DEMEL
รานเบเกอรรี่	และ	ชอคโกแลตที่เกาแกเริ่มกิจการตั้งแตปี	1786

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	SIMMIS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

	พักที่	SIMMIS	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



จากนัน้นําทานเดินทางสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	in	Parndorf	ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิง
สินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	BALLY,	HUGO	BOSS,	BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN
KLEIN,	CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ

สโลวัค	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ	สโลวัค	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนสา
ธารณรัฐเช็ก	นําทานชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแหงสโลวัก
นําทานถายรูปคูกับปราสาทบราติสลาวา(Bratislava	Castle)	ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบน

เนินเขา	ริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี
จากนัน้นําเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนเขาสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของประเทศ

ฮังการี	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัย	และสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม
รุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)

เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	LINDNER	GALLERY	CENTRAL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,
BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆ
อีกมากมาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ซุปกุลาซ)



เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนัน้	ทาง
บริษทัขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

	พักที่	LINDNER	GALLERY	CENTRAL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลก	ดวยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	นําทานชมจัตุรัสวีรบุรุษ

(Heroes’	Square)	บนฝ่ังเปสต	ที่ตั้งของ	Millenary	Monument	อนุสาวรียที่สรางขึน้ฉลอง	1,000	ปี	แหงชัยชนะ
ของชาวแมกยาร
นําทานชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ	

แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส	(Matthias	Church)	ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก	หลังคาสลับสี
สวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15	ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่	1	พระบรมรูปทรง
มา	ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่	11	อยูหนา	ปอมชาวประมง	(Fisherman’s	Bastion)	จุดชม
วิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันลือชื่อ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง	600-800	ปีมา

แลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	"บูดา"	และ	"เปสต"	ชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา
ซึ่งงดงามเป็นที่รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด	นอกจากน้ี
ทานจะไดชม	สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	

15.00	น.	นําเดินทางสูสนามบินบูดาเปสต	เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา	คืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลา
ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
18.55	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่QR	202

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ
สวยที่สุดในโลก

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต



การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว	น้ําในแมน้ําอาจกลายเป็นน้ําแข็ง
จนไมสามารถลองเรือได	ทางบริษทัขอคืนเงินจํานวน	10	ยูโรตอทาน

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี

ชวงคํ่า	-	ชวงบาย	
01.10	น.	เดินทางถึงสนามบินโดฮา	เพื่อรอเปลีย่นเทีย่วบิน
01.55	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่QR	834



12.40	น.	คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
-คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท
-คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิป)

	1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	3	=	27	ยูโร	หรือ	900	บาท)

5.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
6.	คาธรรมเนียมวีซาเขากลุมประเทศเชงเกน
7.	คาทิปพนักงานขับรถ	และ	มัคคุเทศกทองถิน่	ตลอดรายการเดินทาง	(17	ยูโร)
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**



-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]

-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เชก)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	10	วันทําการ	ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global	(สีลม
คอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนาตองมีอายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากหลังวันเดินทาง	หนังสือเดินทางหามชํารุด	หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้น
ภายในหนังสือเดินทาง	(สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย	เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวีซาของทาน)

2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(สัดสวนใบหนาโดยละเอียดเฉพาะใบหนาสูง	3
ซม.	วัดจากหนาผากถึงคาง***)	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและตองไมซํ้ ากับรูปวีซาที่มีในเลม
รูปสติก๊เกอรใชไมได,	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป	และ
ใหประกบดานหนาของรูปเขาหากัน
3.	สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน	หรือ	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถาเคยเปลีย่น)	ใบเปลียนชื่อ-

นามสกุล	สูติบัตร	ฉบับแปลภาษาอังกฤษ	ยกเวนสําเนาบัตรประชาชน
4.	หลักฐานการเงิน
4.1	สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	statement	บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	6	เดือน	ปรับยอดลาสุดไมเกิน

7	วันกอนยื่น	และบัญชีตองไมกระโดดเดือน
สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจําหรือบัญชีกระแสรายวัน
4.2	หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากทางธนาคาร	(	BANK	CERTIFICATE	ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาส

ปอรต	ตองมีตราประทับ	และลายเซนตจากธนาคาร)	กรุณายื่นขอจากธนาคาร	โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3	วัน
และใชยื่นไดไมเกิน	15	วันหลังจากธนาคารออกให	เป็นบัญชีเดียวกันกับขอ	4.1	(สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลม
จริงของทานในบางกรณี)

4.3กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสายเลือด
เดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)

4.3.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)

4.3.2.	BANK	CERTIFICATE	หรือ	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี
(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผู
เดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	โดยชัดเจน	ฉบับภาษาอังกฤษ	กรุณายื่นขอจากธนาคาร
โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วันหลังจากธนาคารออกให

4.3.3.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	statement	ยอนหลัง	6	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย	และตองเป็นบัญชีเดียวกัน
กับที่ออก	BANK	CERTIFICATE	หรือ	BANK	GUARANTEE

5.	หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)

-กรณีเป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่
อนุมัติใหลาหยุด	อายุไมเกิน	1	เดือนนับถึงวันยื่นวีซา	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต	*	และ
ตองมี	ทีอ่ยู	เบอรโทรศัพท	ของบริษทัทีต่ิดตอได

-กรณีเจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการ
หรือหุนสวน	พรอมทั้ง	เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)

-กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	อายุไมเกิน	1
เดือน	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต
6.	กรณีทีเ่ด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	ขอสําเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง	(กรุณาขอ	2	ฉบับ	เพื่อสําหรับยื่นวีซา	1	ฉบับ	และอีก	1	ฉบับ

รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสําหรับเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองทีส่นามบิน)

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาพรอมแจงชื่อ,ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก



อําเภอตนสังกัด	พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ	พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศกับมารดาพรอมแจงชื่อ,ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัด	พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ	พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

-	หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา	โดยบิดาและมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ	กับใคร	(	ระบุชื่อ	–	นามสกุล	ความสัมพันธ	และจุดหมายปลายทางดวย)	โดยมีการรับรองคาใชจายพรอม
แจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด	พรอมฉบับแปล
ภาษาอังกฤษ	พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดามาดวย	พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกบุตร

-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผู
ดูแลบุตรแตเพียงผูเดียว	พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมทานใดทานหน่ึงเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย	(เฉพาะยื่นเดี่ยวเทาน้ัน)

7.	กรณีสมรสแลว	สําเนาทะเบียนสมรส,	สําเนาใบหยา	หรือ	สําเนาใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสีย
ชีวิต)	พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ	และรูปแบบตองตรงตามภาษาไทยทาน
8.	หามเซ็นรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทีเ่ป็นเอกสารตัวจริง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบ

คํารองขอวีซาเทานัน้
9.	ใบจองตัว๋เครื่องบิน
10.	ใบจองโรงแรมแรมทุกคืนตลอดทัง้ทริป	ตองมีชื่อนามสกุลครบทุกทาน	ในกรณีเชิญ	ตองขอใบเชิญ

และสําเนา	Passport,	หนาวีซา	และ	/	หรือ	บัตรประจําตัว
11.	เบอรมือถือทีส่ามารถติดตอไดสะดวกและอีเมล
12.	ประกันการเดินทางทีค่รอบคลุมตลอดทัง้ทริปหรือตามตัว๋เครื่องบิน
13.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา

ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
14.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ

ยื่นรายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูกปฏิเสธการ
อนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด

2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองทีเ่ขาพัก	เชน	กรณีที่
เมืองนัน้มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองทีใ่กลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับ
เปลีย่นตามความเหมาะสม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที	่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชัว่โมงติดตอกัน	ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด



ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงิน
โดยประมาณ	3,000	บาท)

โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.				แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทัง้หมด
2.				แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.				แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.				แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง					ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
5.				บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.				กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ

7.				กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.				กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคา
ทัวรทัง้หมด		

9.				กรกรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุ
ผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


