


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	เขตเมืองเกาบราติสลาวา	-
ปราสาทบราติสลาวา	-	กรุงบูดาเปสต	-	แมน้ําดานูบ

พักที่	Danubius
Hotel	Budapest
หรือระดับเทียบ
เทา

3 กรุงบูดาเปสต	-	ฮีโรสแควร	-	สะพานเชน	-	อาคารรัฐสภาฮังการี	-
โบสถ	แมทธิอัส	-	บราติสลาวา	-	กรุงปราก

พักที่	Duo
Prague	Hotel
หรือระดับเทียบ
เทา

4 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-	เชสกี้	ครุ
มลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	เชสกี้	บูดาโจวิค

พักที่	Grandhotel
Zvon	หรือระดับ
เทียบเทา

5 เมืองชาลสบวรก	-	แมน้ําซาลสซักค	-	อนุสาวรียของโมสารท	-	ถนนเก
ไทรเดร	/	GETREIDE	GASSE	/	ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ	-	สวนมิรา
เบล

พักที่	Arena	City
Hotel	หรือระดับ
เทียบเทา

6 ฮัลชตัทท	-	ซี	สตราซ	-	กรุงเวียนนา	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-
พระราชวังฮอฟเบิรก	-	พระราชวังเบลวาแดร

พักที่	Arion
Cityhotel	Vienna
หรือระดับเทียบ
เทา

7 กรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	-
McArthurGlen	Designer	Outlet	-	สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุง
เวียนนา

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	พ.ย.	60	-	4	ธ.ค.	60 56,300	บาท 56,300	บาท 56,300	บาท 5,900	บาท



23.59	น.	คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางหมายเลข	8	เคานเตอรสายการบินอี
วี	เอ	แอร	เคานเตอร	R

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
03.30	น.	ออกเดินทางบินตรงสู	นครเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	โดยสายการบินอีวีเอแอร	เทีย่วบิน

ที	่BR	061
09.50	น.	เดินทางถึง	นครเวียนนา	เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย	จากน้ันนําทานผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมือง	บราติสลาวา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	นครหลวงแหงสา

ธารณรัฐสโลวัค	ที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค	รวมทั้งเป็น
เมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาค	ยุโรปกลาง	มีประชากรประมาณ	450,000	คน	บราติสลาวาตั้งอยูบน
สองฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี	เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนา
เพียง	50	กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานน่ังรถผานชม	รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม	ฯลฯ	เน่ืองจากเมืองน้ีเคยตกอยูใต

อํานาจของหลายชาติ	เชน	ออสเตรีย	ฮังการี	เยอรมัน	จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ	มากมาย	อาทิ	พอซโซนี
(ฮังการี)	เพรชพอรอค	(ภาษาสโลวักเกา)	เพรสสบูรก	(เยอรมันและภาษาอังกฤษ)
นําทานถายรูปกับปราสาทบราติสลาวา	(Bratislava	Castle	Courtyard)ซึ่งปราสาทน้ีเป็นอาคารทรง

สี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ริมฝ่ังแมน้ําดานูบสรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	9	-	18	ซึ่งเคยถูก
เพลิงไหมเสียหาย	จากน้ันมีการกอสรางเรื่อยมา	และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในปี	1956-1964	ซึ่งทานสามารถ
ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี
จากน้ันนําทานเดินทางขามพรมแดน	สู	เมืองบูดาเปสต	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	(ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	3ชั่วโมง)
นําทานเดินทางสูเมืองที่มี	แมน้ําดานูบ	ไหลผานกลางเมืองแยกเป็นเมืองเกาบูดาและเมืองใหมเปสตออก

จากกันกอนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของเมืองบูดาเปสต
นําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบ	แมน้ําดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี	ชมความงดงามของอาคารรัฐสภา

และอาคารสถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย
และรับการยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง



จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Danubius	Hotel	Budapest	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

จัตุรัสใจกลางเมืองบราติสลาวา	ถือวาเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่เป็นที่
ตั้งของสิ่งปลูกสรางสําคัญๆมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Danubius	Hotel	Budapest	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา



รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
นําทานชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี	ไดชื่อวา	"ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ"	ดวยความงดงามของ

สายน้ําที่คั่นแบงเมืองเป็นสองฝ่ัง	รองรอยของอดีตเมื่อครั้งอยูภายใตมานเหล็กคือ	เสนหอันนาหลงใหลที่ผสาน
ไปกับความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแตครั้งบรรพกาล
ชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสตพรอมชมนครที่สวยงามดวยสถาปัตยกรรมอันลํ้าคา	ริมสองฝ่ัง

แมน้ําดานูบ
นําทานถายภาพ	ณ	ฮีโรสแควร	หรืออนุเสาวรียจัตุรัสวีรชน	ซึ่งเป็นอนุเสาวรียที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1896

เพื่อเป็นอนุสรณครบรอบ	1,000	ปี	แหงชัยชนะของฮังกาเรียน	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรียเป็นที่ตั้งของรูป
หลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักรคาทอลิก	รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหลอผูนําของชนเผา
ทั้ง	7	ที่รวมกันกอตั้งอาณาจักรฮังการีขึน้เมื่อคริสตศตวรรษที่	9
จากน้ันนําทานถายภาพกับภายนอกของ	ปอมปราการ	Fisherman’s	Bastion	ซึ่งสรางขึน้ตั้งแตปีค.ศ.1905

โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน	สรางขึน้ไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีพจากการ
รุกรานของมองโกล	บนปอมแหงน้ีถือไดวาเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแม
น้ําดานูบไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ําดานูบที่งดงามตรึงตาตรึง
ใจ	(ทานสามารถเลือกชําระคาขึน้ชมวิวไดสอบถามไดจากหัวหนาทัวรหากมีเวลา)
นําทานถายรูปกับภายนอกของโบสถแมทธิอัส	Matthias	Church	ซึ่งโบสถนี	เคยใชจัดพิธีสวมมงกุฎให

กษตัริยมาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทธิอัส	ซึ่งพระองคทรงเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก	ในสมัยของพระองคถือวาเป็นสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอยางแทจริง	สิ่งกอสรางที่งดงามเกิดขึน้มากใน
เมืองหลวงและเมืองอื่นๆ	ซึ่งโบสถน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเรียบรอยแลว	รวม
ทั้งชมแมน้ําดานูบแมน้ําดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี
ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสอง

ฝ่ังแมน้ําดานูบ	มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย	และรับการยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก
จากน้ันนําทานเดินทางขามพรมแดนสู	กรุงปราก	ประเทศสาธารณรัฐเช็ค	ผานเมืองบราติสลาวาอีกครั้ง

(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบ	เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ
สโลวัค
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย-ชวงคํ่า
นําทานเดินทางตอสู	กรุงปราก	นครหลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมียที่โดงดังในอดีต	(ใชเวลาเดินทางประมาณ

4.30	ชั่วโมง)	ผานชมทัศนียภาพอันงดงามสองขางทาง	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Duo	Prague	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

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

สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
การกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	หน่ึงพันปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก



ปอมปราการ	Fisherman’s	Bastion	ทานสามารถเลือกชําระคาขึ้นชมวิวไดสอบถามไดจากหัวหนา
ทัวรหากมีเวลา

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดมาเที่ยวชม	ถือวาป็นสัญลักษณ
ของฮังการี	อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต	เป็นอาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก	เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิค	มีหลังคาสีแดง	และรูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคาร
รัฐสภาแหงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

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

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ.ภัตตาคารจีน
	พักที่	Duo	Prague	Hotel	หรือระดับเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
	นําทาน	เขาชมความสวยงามของกลุมปราสาทแหงกรุงปราก	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา

อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล
นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝ่ังแมน้ํา	ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของ

เมืองแหงปราสาทรอยยอด	ที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ	มากมาย	รวมทั้งยอดโบสถ	ตางๆ	อีกดวย
เดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม	ชมอาคารสําคัญๆมากมาย	
จากน้ันมีเวลานําทานเดินเลนยาน	จัตุรัสเมืองเกา	ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา	เพราะเต็มไปดวยราน

ขายของนานาชนิด	รวมทั้งรานคริสตัล	ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเป็นที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่วยุโรป	แมแต
บรรดาพระราชวังตางๆ	ก็นิยมนําไปเป็นเครื่องประดับ	หรือชอโคมระยาที่งดงาม	รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัว
ตุกตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง
จากน้ันนําทานเขาชมเขตของตัวปราสาท	ที่มี	มหาวิหารเซนตวิตัส	วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะ

แบบโกธิค	ที่ประดับดวยกระจกสีแบบสเตนกลาสอยางสวยงาม	ใหทานถายภาพภายนอกของปราสาทอัน
สวยงาม	ใหทานสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู
สะพานชารลส	ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา	สัญลักษณที่สําคัญของปราคที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริย	ชารลสที่	4

ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหลาศิลปินตางๆ	นําผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองเชสกี้ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชั่วโมง)
นําทานชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่	11	จากการกอตั้งเมืองของตระกูล	Rozmberkจนกลายมา

เป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย	สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล	Schwarzenberg
และครุมลอฟก็เจริญขึน้เรื่อยๆ	จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรับการยกยองใหเป็น	1	ใน
เมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี	ค.ศ.1992
ใหทาน	ถายภาพภายนอกปราสาทครุมลอฟ	ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย	เปลี่ยน

มือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	เชสกี้บูโยวิช	เมืองแหงน้ําแรที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเช็ค	(ใช

เวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	Grandhotel	Zvon	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

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



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Grandhotel	Zvon	หรือระดับเทียบเทา

เชสกี้บูเดโจวิซ	(Ceske	Budejovic)	ตั้งอยูทางตอนใตของกรุงปราก	ระยะทาง
ประมาณ	150	กม.	โดยรถยนต	เมืองบูเดโจวิซกอตั้งโดยอัศวิน	Hirzo	ซึ่งเป็น
อัศวินในกษตัรย	Ottokar	-II	แหงโบฮีเมีย	ในปี	1265	...	เมืองบูเดโจวิซ	มีพื้นที่
ประมาณ	55	ตารางกิโลเมตร	และมีประชากรเพียง	96,053	คน	(ขอมูลปี
2009)	ผูคนรูจักบูเดโจวิซดีเน่ืองจากมีเบียรดังระดับโลก	คือ	บัดไวเซอร
(Budweiser)	ซึ่งมีมาตั้งแตศตวรรษที่	13	แลว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศออสเตรีย	สูเมือง	ซาลสเบิรก	Salzburg	เมืองแหงศิลปินเพลง

(ใชเวลาประมาณ	3.30	ชั่วโมง)	เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสารตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ	250	ปี	ในปี
2006	ที่ผานมา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินขามแมน้ําซาลสอัคช	เพื่อเดินเลนชมเมืองเกาของซาลสเบิรก	สูจัตุรัสกลางเมืองเพื่อถายรูปคู

กับอนุเสาวรียโมสารต



ชมมหาวิหารใหญกลางเมือง	เดินเลนบนถนนเกไตรเด	ยานชอปป้ิงที่มีบานเกิดของโมสารต	ที่เพิ่งฉลอง
ครบรอบ	250	ปีเมื่อปี	2006	ตั้งอยูบนถนนเสนน้ีดวย
ชม	สวนมิราเบล	ที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม	บนถนนฝ่ังขวาจะเป็นบานเกิดของคีตกวีชื่อดัง

กองโลก	(เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํานักทองเทีย่วเขาในเขตบริเวณเมืองเกา)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Arena	City	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

เป็นแมน้ําที่ไหลผานออสเตรียและเยอรมันมีความยาว	225	กิโลเมตร	และเป็น
แมน้ําสายหลักในประเทศออสเตรีย	มีจุดเดนคือน้ําในแมน้ําซาลสซักค
(Salzach)	จะมีสีออกเขียวมรกตสวยงามมาก	สาเหตุเพราะมีเกลืออยูมาก	ที่น่ี
เต็มไปดวยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบาร็อค	และ
ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี	ค.ศ.	1997
เมืองน้ีเป็นบานเกิดของคีตกวีเอกของโลก	วูฟกังก	อมาเดอุส	โมสารท
(Wolfgang	Amadeus	Mozart)	และ	เป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง
The	Sound	of	Music

อนุสาวรียน้ีตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก	''โวลฟกัง	อะมาเดอุส	โม
ซารท''นักประพันธดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงกองโลก

ถนนการคาชื่อดังที่สุดของซาลซบูรกแหงน้ี	เป็นที่รูจักดวยอาคารบานเรือน
หนาแคบจากสมัยกลาง	รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท	ถนนชอปป้ิง
เป็นยานการคาสําคัญของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง	ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของ
นักทองเที่ยว	จุดเดนของรานคาบนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ
ของรานที่แขวนไวเหนือทางเขา	แตละรานจะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต



สวนมิราเบล	เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํานักทองเที่ยวเขาในเขตบริเวณเมืองเกา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	Arena	City	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ฮอลสตัท	Hallstatt	เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา	4,000	ปี	ชวง

ที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี	800-400กอนคริสตกาล	และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)
นําทานเดินเทาเลาะ	ริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเ่รียกวา	“ซี	สตราซ”	(See	Strasse)ระยะ

ทางประมาณ	300เมตร	อีกดานมีรานขายของที่ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือน
สไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ	และบานแตละหลัง
ลวนประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี	สตราซ
ทานจะไดชม	จัตุรัสประจําเมือง	ซึ่งเป็นลานหินขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลาน	และอาคารบานเรือนที่

สวยงาม
อิสระใหทานไดพักผอนนัง่จิบกาแฟ	หรือเดินเทีย่วชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กรุงเวียนนา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)	ผานชมทัศนียภาพสองขางทางผานถนน

สายวงแหวน	เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดลอมไปดวยอาคารสถาปัตยกรรมเกาแก	อัน
งดงาม	อาทิ	โรงละครโอเปราที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869,	พระราชวังฮอฟเบิรก	กลุมอาคารที่เคยเป็น
ที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่13-20,	ตึกรัฐสภา	ซึ่งสรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1873-
1883,	พระราชวังเบลวาแดร,	สวนสเตราสและโบสถเซนตสตีเฟน	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Arion	Cityhotel	Vienna	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

ถนนเลียบทะเลสาบระยะทางประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่
ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่
เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ
และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงาม
ปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็นลานหิน
ขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลาน	และอาคารบานเรือนที่สวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง



เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

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

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

พระราชวังที่ตั้งอยูบนลาดเชิงเขา	สรางขึน้ตามศิลปะบาร็อก	เพื่อใชเป็น
พระราชวังฤดูรอนของเจาชายยูจีนแหงซาวอย	ผูนํากองทัพแหงราชวงศแฮบส
บวรก	ที่ทําสงครามจนไดรับชัยชนะพวกเติรกที่เขามารุกราน	ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑจัดแสดงภาพเขียน	ออสเตรียนแกลเลอรี	(Austrian	Gallery)	ซึ่ง
ถือวาเป็นพิพิธภัณฑภาพเขียนที่สําคัญที่สุดแหง	หน่ึงของโลก	จัดแสดงผลงาน
ภาพเขียนของศิลปินดังๆ	หลายทานรวมทั้งศิลปินชาวออสเตรียน	กุสตาฟ	ค
ลิมท

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	Arion	Cityhotel	Vienna	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารทีโ่รงแรม
จากน้ันนําทานชม	กรุงเวียนนา	เมืองหลวงของออสเตรียและเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชรินน

บรุนน	พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	ที่มี
การตกแตงหองดวยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อค,	ร็อคโคโค	หรือศิลปะประยุกตจากทางเอเซีย	และยังมี
เครื่องเรือนเครื่องใชตางๆประดับอยูอยางสวยงาม
จากน้ันนําทานชมความงามของอาคารสําคัญๆ	รอบถนนวงแหวน	อาทิ	อาคารรัฐสภา	โรงละครโอเปรา	ศาลา

วาการนครเวียนนา	พระราชวังหลวง	ฯลฯ



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานสู	เมืองพารนดอรฟ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที)	อิสระใหทานชอปป้ิง	แม็คอาเธอรเกลนดี

ไซเนอรเอาทเล็ท	(McArthur	Glen	Designer	Outlet)	เอาทเล็ทแหงแรกของประเทศออสเตรีย	และเป็นแหลง
ชอปป้ิงใหญ	มีรานคามากกวา	120	ราน	สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ	จากทุกมุมโลก	มีสินคาแบรนดเนมและพบกับ
โปรโมชั่นสวนลดใหเลือกมากมายอาทิ	เชน	รองเทา	เสื้อผา	เครื่องประดับ	ของตกแตงบาน	(เอาทเล็ท	ปิดทุก
วันอาทิตย)

ชวงคํ่า	
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาหรืออิสระทองเทีย่วของทาน	อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย)
จากน้ันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	พรอมทํารีฟันดภาษี
19.35	น.	ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา	โดยสายการบินอี	วี	เอ	แอร	เทีย่วบินที	่BR	062

	รับประทานอาหารที่โรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

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

อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	กอนจะขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม	อันเป็นที่ตั้ง
ขององคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป	ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบ
ใหมและเกา	ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป	ฐัสภาออสเตรียเป็น
อาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบนถนน	Ringstraße	สถาปนิก	Baron
Theophil	Hansen	ออกแบบอาคารหลังน้ีในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรีก
ดวยเสาตนใหญ	รูปป้ัน	และหองโถงตางๆ	ภายในอาคาร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

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



แม็คอาเธอรเกลนดีไซเนอรเอาทเล็ท	เอาทเล็ท	ปิดทุกวันอาทิตย
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

11.00	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวา
จะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
7.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
8.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
9.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
10.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
11.	หากเป็นชวงคริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอใหพิจารณา

กอนการจองทัวร
12.	อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารทีเ่ป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา	25	ทาน	ไมมีราคาเด็ก	และ

จะตองชําระมัดจํา	หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวร	โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร	สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ
จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน	อี	วี	เอ	แอร	เสนทาง	กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ,	คาอาหารและเครื่องดื่ม,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปี

วงเงินคุมครอง	500,000	บาท	(กรมธรรพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษทัประกันฯ)
7.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	6	พ.ค.	2560	หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏ
และเงื่อนไขของสาย	การบิน



1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเชงเกนและคาบริการดานเอกสาร	ชําระเพิ่มทานละ	3,900	บาท	(พรอมคาทัวรกอน

เดินทาง)
4.	คาทิปพนักงานยกกระเปา	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง	หรือหากตองการ

การบริการยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมน้ันๆ	เรียกเก็บ
5.	คาทิปพนักงานขับรถ	คาทิปไกดทองถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเกาและหัวหนาทัวร	ชําระเพิ่มทานละ

1,800	บาท	(พรอมคาทัวรกอนเดินทาง)
6.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
7.	คาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดคาดคิด	เชน	การปรับคาน้ํามัน,	คาธรรมเนียมวีซา	หรือคาบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซา	หรือ

อื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ
9.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
10.	คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศที่นอกเหนือ

จากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษทัฯ	จัดไวให	ทานสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได

การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ	15	วัน	ดังนัน้จึงขอความรวมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการขอวีซา
เอกสารในการขอวีซา	(โดยยื่นขอวีซาทีส่ถานทูตออสเตรีย)ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม	15	วัน
ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน	จะตองมาแสดงตัว,ถายรูป	และสแกนน้ิวมือ	ที่สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซาของสถานทู

ตน้ันๆ	ตามวันและเวลานัดหมาย	ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา	และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัด
หมายไวกอน	(วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตน้ันๆ	หรือศูนยยื่นวีซาประเทศน้ันๆ)
ดังน้ันบริษทัฯ	จึงตองขอความรวมมือในการเตรียมเอกสารใหครบถวนและสมบูรณพรอมเบอรโทร.ทั้งที่ทํางานและ

บานและมือถือตามรายละเอียดดานลางและกรอกขอมูลตามใบกรอกขอมูลที่แนบมาพรอมกันน้ี	สวนเอกสารเกี่ยวกับ
ดานการทํางาน,	ใบเปลี่ยนชื่อ,	ใบเปลี่ยนนามสกุล,	ใบทะเบียนสมรส	หรือใบหุนสวนตางๆ	หรือเอกสารใดๆ	ที่เป็น
ภาษาไทย	(ยกเวน	ทะเบียนบานและบัตรประชาชน)	กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาดวย	(สําเนาบัตร
ขาราชการใชแทนบัตรประชาชนไมได)	**	เบอรโทร.ทั้งที่ทํางานและมือถือเป็นสวนสําคัญอยางยิ่ง	กรณีมีการติดตอ
กลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามขอมูลบางประการ	กรุณาแจงใหครบถวนและสามารถติดตอได	**

หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือน
1.	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6

เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
2.	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา
3.	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ

เป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
4.	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ

รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนขนาดใบหนา	(ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)	
1.	ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา
2.	รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวกและเครื่องประดับ	**

สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.	กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ากวา	15	ปี
2.	ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.	หากเด็กอายุมากกวา	15	ปี	แตไมเกิน	20	ปี	และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว	ทางสถานทูตขอสําเนา

สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทัง้เบอรทีท่ํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานที่สมรสแลว



สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
4.4	สําเนาใบหยา	กรณีทานที่หยาแลว

หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง
กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียด

การเขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน	เป็นตน
กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุ

ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือ	องคกร	พรอมใบลาและ	สําเนาบัตร
ประจําตัวราชการ	1	ชุด
กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือรับรอง

ความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	6	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
กรณีทานทีเ่ป็นแมบาน

-	หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
-	หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม
แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา	หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน	
กรณีทานทีว่างงาน	/	ไมมีรายได	จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน

ทางดานการเงินของผูรับรอง	พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายให
แกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด	(กรณีน้ีหากความ
สัมพันธไมสามารถสืบได	หรือไมเป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)
กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

-	ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน	เป็นภาษา
อังกฤษ	(ฉบับจริง)	หรือ	สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน	กรณีเป็นเด็กเล็ก	

หลักฐานการเงิน
1.	ใช	สําเนา	สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี	ของธนาคารใดๆ	ถายสําเนา	ทุกหนา	และ

ปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเทาที่จะทําได	หรือไมเกิน	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	พรอมสําเนาหนา
บัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี
2.	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ	พรอมกับตัวเลข

บัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
3.	หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	โดยออกจากธนาคารยอนหลัง

ไมตํ่ ากวา	6	เดือนและปรับยอดใหลาสุดไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	แตหากใช	statement	แลวยังคง
ไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความ
เป็นจริง	อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล
เป็นตน
4.	กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝาก

ประจํา	เป็นตน
5.	กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว	หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายให

บุคคลในครอบครัวดวย	แตอยางไรก็ตาม	โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบ
ดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงินในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมาย
รับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย
***	สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***ทัง้น้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่

จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)
1.	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
2.	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับ
จริง	จากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบ
ดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
4.	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทาง

ไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
5.	หากเด็กไมไดเดินทางทัง้กับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง



ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคา
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตร
ดวย
6.	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็น

ผูดูแลบุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

***	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีไ่ดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้
***	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
	***	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจง

สถานทูต	ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ
	***	เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯทีไ่ดระบุไว
โดยทัง้หมด
**	กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรให

ทราบลวงหนา	แตหากกรณีทานทีต่องใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนํา
หนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน	ทานนัน้จะตองมายื่นเดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทูตตามกําหนดการของ
สถานทูตเชนเดียวกัน	**
***	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง

เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจาย
ทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็น
หลัก

**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ	3,900	บาท	//	คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร
ทานละ	1,800	บาท	ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง	**	
***	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม

ภายหลัง	***
***	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	***
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไม

คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ
กรณีทานทีมี่ตัว๋ของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทางบริษทัทัวร	กรุณาแจง

ลวงหนาเน่ืองจากมีการเกีย่วของกับการยื่นวีซา	ซึง่ผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได
อัตราคาเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอัตราราคาพิเศษ	ดังน้ันหากมีการออกตัว๋โดยสารแลวไมสามารถขอรี

ฟันดหรือคืนเงินไดทุกกรณี

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะ
ไมมีหองพักแบบ	3	เตียงเดีย่วแตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน



1.	หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	45	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินทั้งหมด
2.	หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา	20,000.-	บาท	และคาวีซาตาม

ที่สถานทูตเรียกเก็บ
3.	หากผูโดยสารทานใด	วีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา

มัดจํา	หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวร
ทั้งหมด	


