


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองฟุสเซน	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	มหานครมิ
วนิค	-	ศาลากลางมิวนิค	-	ถนนแมกซิมิเลียน

พักที่
MERCURE
HOTEL
หรือระดับ
เทียบเทา

3 เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	แมน้ําซาลสซักค	-	ปราสาทโฮเฮนซาลส
เบิรก	-	ฮัลชตัทท	-	ซี	สตราซ	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ

พักที่	OLD
INN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 คารโลวีวารี	-	กรุงปราก
พักที่	DUO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-	บราติสลาวา	-
ปราสาทบราติสลาวา

พักที่	IBIS
BATISLAVA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

6 กรุงเวียนนา	-	อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร	-	พระราชวังเชินบ
รุนน	-	ถนนคารทเนอร	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-	พระรา
ชวังฮอฟเบิรก	-	Parndoft	Outlet

พักที่
GOLDEN
PARK
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

7 กรุงบูดาเปสต	-	ปอมชาวประมง	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ฮีโรสแควร	-	แมน้ําดานู
บ	-	ถนน	Vaci	Utca

พักที่
GOLDEN
PARK
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

8 กรุงบูดาเปสต	-	สนามบินบูดาเปสต	-	สนามบินดูไบ

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

8	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿59,999 ฿59,999 ฿57,999 ฿8,500

11	เม.ย.	61	-	19	เม.ย.	61 ฿55,999 ฿55,999 ฿55,999 ฿8,500

13	เม.ย.	61	-	21	เม.ย.	61 ฿55,999 ฿55,999 ฿55,999 ฿8,500

26	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿49,999 ฿49,999 ฿47,999 ฿8,500



*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	0050-0400	*.*.*.

ชวงคํ่า
18.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	เคานเตอร

T	ประตู	9	โดยสายการบินเอมิเรตส	(EK)	พบกับเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอานวยความสะดวก
21.25	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมิวนิค	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK373	/	EK053
*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	0050-0400	*.*.*.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
08.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	หลังผานพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และตรวจรับสัมภาระตางๆ	เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	(FUSSEN)	(161	กม.)	
นําทานน่ังรถบัสทองถิ่น	ขึน้สูปราสาทนอยชวานสไตน	ใหทานไดถายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทดาน

หนาซึ่งเป็นตนแบบปราสาทของในดีสนียแลนด	(กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นไดนักทองเทีย่วตอง
เดินขึ้นเทานัน้)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ตัวเมืองมิวนิค	(MUNICH)	(122	กม.)
ที่สวยงามดวยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ	อยางสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย	อาทิ	จัตุรัสมาเรียน

(Marien	Platz)	ศูนยรวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค	ถายรูปคูกับศาลากลางมิวนิค	ที่สรางเมื่อปี
ค.ศ.1867	-	1908	ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก	ตั้งอยูตัวหอคอย	มีความสูงถึง	278	ฟุต
ผานชมยานสําคัญๆบน	ถนนแมกซิมิเลีย่น	สตราเซ	ที่ตั้งของโอเปราเฮาส	พิพิธภัณฑเรสซิเดนท

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	MERCURE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

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

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

ตั้งอยูใจกลางเมือง	Marienplatz	จึงคลาคลํ่าไปดวยคนเดินถนน	นักแสดงเปิด
หมวก	และกรุปทัวรมากมาย	นอกจากน้ีที่น่ียังเป็นสถานที่ฮิตในการรวมตัวกัน
ประทวงแบบอหิงสา	และฉลองชัยเมื่อทีมฟุตบอลทองถิ่นแขงขันชนะ

ถนนแมกซิมิเลียน	สรางขึน้ในศตวรรษที่	19	ไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยอีกแหง
หน่ึงของเมืองน้ี	และเป็นที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง	และเป็นที่ตั้ง
ของโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว



ปราสาทนอยชวานสไตน	กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นไดนักทองเทีย่วตองเดินขึ้นเทานัน้

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MERCURE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	เมืองซาลบูรก	(SALZBURG)	(144	กม.)	ประเทศออสเตรีย	ซึ่งตั้งอยูทางทิศใต

ของสนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณออสเตรีย	เนินภูเขาหญา	สลับ
ทะเลสาบตลอดเสนทาง	เมื่อเราถึงเมืองซาลบูรก
นําทานถายรูป	สวนมิราแบล	ซึ่งเป็นสวนสวยประจําเมือง	สวนมิราเบลในฉากตนๆของภาพยนตรอมตะกอง

โลก	“เรื่องเดอะซาวดออฟมิวสิค”	แมเวลาผานไปเน่ินนานมากแตสวนแหงน้ีมิไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
นําทานชม	เมืองซาลสบวรก	ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค	ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีโดย

เฉพาะบริเวณเมืองเกา	จึงไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก	ในปี	ค.ศ.	1997	ตั้งอยูบนฝ่ัง
แมน้ําซาลซัค	(Salzach)	และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลปเป็นบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่	18
นามวา	วูลฟกัง	อามาเดอุส	โมสาท
นําทานขาม	แมน้ําซาลสซัค	สู	ยานเมืองเกา	และแวะเก็บบันทึกภาพ	ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก	ที่ตั้ง

โดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา
นําทานเดินทางสู	เมืองฮอลสตัท	(HALLSTATT)	(73	กม.)	เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา

4,000	ปี	ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี	800	-	400	กอนคริสตกาล	และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเป็นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูปลาเทาส)

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี	สตราซ”	(See	Strasse)	ระยะ

ทางประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือน
สไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ	และบานแตละหลัง
ลวนประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจํา
เมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลานและอาคารบานเรือนที่สวยงาม
นําทานเดินทางสู	เมืองเชสกี้	คลุมลอฟ	(CESKY	KRUMLOV)	(221	กม.)	เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของ

สาธารณรัฐเชก	ในอดีตเคยเป็นศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี	ตอมาในปี
ค.ศ.1993	ไดรับการประกาศวาเป็นเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ประเทศ	ในตอนปลายปีค.ศ.1989	ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว
อยางนาชื่นชม	จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน	มีความสําคัญและโดดเดนใน	การอนุรักษสถาปัตยกรรมอันทรง
คุณคา	ทําใหองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992
จากน้ันนําทานถายรูปกับ	ปราสาทคลุมลอฟ	ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย	เปลี่ยน

มือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา
นําทานชม	เมืองโบราณ	ที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่	11	จากการกอตั้งเมืองของตระกูล	ROZMBERK	จน

กลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย	และบาวาเรีย	สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล
SCHWARZENBERG	และครุมลอฟก็เจริญขึน้เรื่อยๆ	จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรับ
การยกยองใหเป็น	1	ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปี	ค.ศ.1992

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

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

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

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1077	และมีการสรางตอเติมมาเรื่อยๆ	จนถึงศตวรรษที่	17
เพื่อเป็นที่พํานักของอารชบิชอปผูครองนคร	ไวปองกันขาศึกศัตรูจากความขัด
แยงระหวางจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลก	กับอารชบิชอปประมุขทางธรรม
เป็นสัญลักษณแสดงถึงพลังอํานาจทางโลก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูปลาเทาส)

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



หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองคารโลวีวารี	(KARLORYVARY)	(298	กม.)	ตั้งอยูบนสองฝ่ังแมนาเทปลา	เป็นเมืองที่

สวยงาม	เต็มไปดวยป าไม	และโดงดังจากเรื่องราวของนาแรรอน
นําทานเดินชมเมืองคารโลวารี	หรือที่รูจักในนาม	เมืองน้ําแร	เมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโบฮีเมีย	ลักษณะ

เมืองอยูในหุบเขาสองฝ่ังแมนาเทบลา	ดินแดนแหงน้ีเป็นที่คนพบแหลงนาแรรอนธรรมชาติ	และมีบอนาพุรอนถึง
12	แหง	ที่รอนที่สุด	อยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง	72	องศาเซลเซียส	ภายในจัดแสดงสายนาแร	นักทอง
เที่ยวสามารถชิมนาแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษ	ที่ทาจากพอรซเลนในเมืองน้ีเทาน้ัน	เมืองน้ีเป็นที่นิยมในการเขา
คอรสสปา	เพื่อรักษาสุขภาพ
และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม	เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอยางยิ่ง	อาทิ	โบสถของแมรี	่เมดิลีน

และโบสถสไตลรัสเซียนออรธอดอกซวิหารของเซนตปีเตอร	และเซนตปอล	อาคารกอสรางในสถาปัตยกรรม	ทู
โอดอร	หรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง	BECHEROVKA	โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร	เป็น
ของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดโบฮีเมีย

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	กรุงปราก	(PRAGUE)	(127	กม.)	เมืองแหงปราสาทรอยยอด	ปรากเป็นเมืองหลวง	และ

เมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค	มีประชากรราวๆ	1.2	ลานคน	ใน	ปี	ค.ศ.1992	องคการยูเนสโก	ไดประกาศให
ปรากเป็นเมืองมรดกโลก
นําทานเดินเลนยาน	จัตุรัสเมืองเกา	ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา	เพราะเต็มไป	ดวยรานขายของนานา

ชนิด	รวมทั้งรานคริสตัล	ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเป็นที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่ว	ยุโรปแมแตบรรดาพระราชวัง
ตางๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ	หรือชอโคมระยาที่

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ที่พัก	DUO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดโบฮีเมีย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DUO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมความสวยงามดานหนาของ	ปราสาทแหงกรุงปราก	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา	อดีต

ที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล
นําทานชม	วิวสวยบนเนินเขา	ที่สามารถมองเห็น	3	ตัวเมืองปรากที่อยูคนละฝ่ังแมน้ํา	ที่ทานจะเห็นถึงชื่อ

ที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด	ที่ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย	รวมทั้งยอดโบสถตางๆอีก
ดวยเดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม	ชมอาคารสําคัญๆ	มากมาย	
จากน้ันนาทานเขาไปในเขตของตัวปราสาททีมี่มหาวิหารเซนตวิตัส	วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวย

ศิลปะแบบโกธิค	ที่ประดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม
นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปราก	ที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู	สะพานชารลส	ที่

ทอดขามแมน้ําวัลตาวาสัญลักษณที่สําคัญของปรากที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริยชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่
เหลาศิลปินตางๆนาผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงบาติสลาวา	(BRATISLAVA)	(329	กม.)	ประเทศสโลวัค	ชม	ปราสาทแหงบา

ติสลาวา

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
ที่พัก	IBIS	BATISLAVA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

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	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

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

	พักที่	IBIS	BATISLAVA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กรุงเวียนนา	(VIENNA)	ประเทศออสเตรีย	(184	กม.)	เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย

และเป็นเมืองเกิดของ	ทานโยฮันส	สเตราท	บิดาแหงเพลงเวียนนา	วอลทซที่โดงดัง
ชม	อนุสาวรีย	โยฮันส	สเตราท	ในสวนสาธารณะสตัทปารค
นําทานเขาชมภายในหอง	พระราชวังเชรินนบรุนน	(SCHOENBRUNNE)	พระราชวังฤดูรอนแหงรา

ชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	ที่มีการตกแตงหองประดับอยูอยาง
สวยงาม
นําทานสูยานชอปป้ิง	ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ	ที่มีรานคาแบรนดเนมมากมาย	อยางคริสตัลสวา

รอฟสกี้	-	หลุยสวิตตอง	รานนาฬิกา	บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด	ฯลฯ
และยังเป็นยานใจกลางเมืองเกาที่ทานสามารถเดินชม	มหาวิหารเซนตสตีเฟ น	ที่สรางในสไตลโกธิคที่

งดงาม
ใหทานไดถายรูปกับ	ปราสาทฮอฟบวรก
อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงที่	ถนนคารทเนอสตารทเซ

ชวงบาย	
นําทานสู	PARNDOF	OUTLET	(48	กม.)	ชอปป้ิงสินคาแบรนดราคาถูกตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
*.*.*.	อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงที	่OUTLET	อยางเต็มที	่*.*.*.
นําทานเดินทางสู	เมืองบูดาเปสต	(BUDAPEST)	(196	กม.)	เมืองที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมนาดานูบแยกเป็นเมือง

เกา	และเมืองใหม	อันไดแกเมือง	บูดา	และ	เปสต	อันเป็นที่มาของคําวา	“บูดาเปสต”	เจาของฉายา	ปารีสแหง
ตะวันออก
ที่พัก	GOLDEN	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

อนุสาวรียทานโยฮันสเป็นรูปป้ันราชาแหงเพลงวอลซเหมือนมีชีวิตอยูที่สแตด
พารก	ในกรุงเวียนนา	เป็นคีตกวีชาวออสเตรีย	ซึ่งบทประพันธเพลงวอลซของ
เขาเป็นที่รูจักอยางกวางขวาง	ตลอดชวงคริสตศตวรรษที่	19	สเตราสไดกลาย
เป็นราชาเพลงวอลซ	เน่ืองจากไดปฏิวัติรูปแบบวอลซดวยการยกระดับเพลง
ระบําชาวนาอันตํ่าตอย	ขึน้มาเป็นเพลงเพื่อใหความบันเทิงแกบุคคลชั้นสูงใน
ราชสํานักฮับสบวรกได

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



อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

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

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

เป็นเอาทเล็ตภายใตยี่หอ	MacArthurGlen	Group	ซึ่งเริ่มในอเมริกาเหนือ	ถนัด
เรื่องการเปิดเอาทเล็ตซึ่งขยายมาเรื่อยๆจนเขามาในยุโรปเมื่อ	พ.ศ.	2546

	พักที่	GOLDEN	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
(HALF	DAY	CITY	TOUR	IN	BUDAPEST	*.*.*.	ไมมีรถบริการชวงบาย	ตองเดินทางกลับโรงแรมเอง

ตามอัธยาศัย*.*.*.)
นําทานชม	บูดาเปสต	เมืองที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมนา	โดยฝ่ังดานูบแยกเป็นเมืองเกาอยูฝ่ังตะวันตกและฝ่ังเปสต

เป็นเมืองใหมอยูฝ่ังตะวันออก
ถายรูปกับ	ปอม	(FISHERMAN’S	BASTION)	ซึ่งปอมปราการชาวประมง	อนุสรณจากการสูรบของชาว

ประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต	ในชวงปีค.ศ.1241	จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนงดงามของตัว
เมืองได
จากน้ันอิสระใหทานถายรูปกับ	มหาวิหารแมททิอัส	(MATTHIAS	CHURCH)	โบสถเกาแกที่ไดรับผลกระทบ

จากการปกครองในแตละยุคแตละสมัย	ผานชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสตที่มีอาคารสวยงามหลาย
อาคาร
นําทานถายรูปกับลานฮีโรสแควร	อนุสรณสถาน	1,000	ปี	ของประเทศฮังการี



นําทาน	ลองเรือชมความสวยงามของสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย

ชวงบาย	
ใหทานไดอิสระกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมตางๆ	ณ	ถนน	VACIUTCA	(ทานใดตองการกลับโรงแรมกอน

หรือจะชอปป้ิงวันน้ีตามอัธยาศัย)	*.*.*.	ไมมีรถบริการชวงบาย	ตองเดินทางกลับโรงแรมเองตาม
อัธยาศัย*.*.*.)

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
ที่พัก	GOLDEN	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

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

สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
การกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	หน่ึงพันปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย



(HALF	DAY	CITY	TOUR	IN	BUDAPEST	*.*.*.	ไมมีรถบริการชวงบาย	ตองเดินทางกลับโรงแรมเอง
ตามอัธยาศัย*.*.*.)
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ถนนนักชอปและยานโรงแรมไฮโซทั้งหลาย	แหลงชอปป้ิงหลักของนักทอง
เที่ยวจะเป็นถนนเสนน้ี	ซึ่งแบงออกเป็น	2	ฝากถนน	ประกอบไปดวย	รานคาแบ
รนเนมทั้งหลาย,	รานขายของที่ระลึก,	คาเฟ ,	บารใหน่ังกินลมชมวิวและโรง
แรมไฮโซหาดาวหกดาว...จึงทําใหยานน้ีสินคาและบริการทั้งหลายราคาคอน
ขางสูง

	พักที่	GOLDEN	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย	พรอมทั้งเก็บสัมภาระ
นําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับ
16.00	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK112/EK376

ชวงคํ่า
*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	2320-0340	*.*.*.

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

สนามบินบูดาเปสตหรือทาอากาศยานบูดาเปสตลิสตเฟเรงก	ในเมือง
บูดาเปสตประเทศฮังการี



*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	2320-0340	*.*.*.

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงบาย
13.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
(ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทัง้ในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
6.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูต	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
7.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
8.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
9.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯเมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด
10.	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวีซา	แตในการพิจารณาอนุมัติ

วีซา	จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานัน้	ซึง่อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษทัฯ	จึง
ตองขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่
11.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผล
ประโยชนและ	ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
12.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก

เกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร	ฯลฯ	(เพื่อความสุขของผูเดิน
ทางเป็นสวนใหญ)
13.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานทีมี่ครรภเกิน	4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความ

ปลอดภัย	/	เวนมีใบรับรองแพทย)
14.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานทีมี่เด็กทารกอายุตํ่ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณา

แจงบริษทัฯ	กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน)	ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวน
ผูเดินทางทานอื่น
15.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอ

สรุปรวมกัน)
16.	ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรน้ันๆ	ยืนยันการเดินทางหากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก	บริษทัฯ	ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได
17.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบ

งานภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจวแลวขางตน
18.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม



สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระเงินคามัดจํางวดแรก	30,000.	-	บาท
ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
2.	ชําระสวนทีเ่หลือ	15	วัน	ลวงหนากอนออกเดินทาง	มิฉะน้ันขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับ	(Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับ

อากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หาก
วันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยาย
เมือง	หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ)

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาวีซาเช็งเกน	(หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเป็นคณะแลว	ทานใดไมสามารถมาตามกําหนด

ได	กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น	ทานละ	500.	-	บาท	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทานัน้)
8.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	(ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)	
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	
การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ
คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ	(เทานัน้)
9.	คามัคคุเทศก	(ไกดคนไทย)	ของบริษทัฯ	ดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	กก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วยจาก
โรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
5.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คาบริการพิเศษตางๆ
6.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7.	คาทิปคนขับรถยุโรป	(โดยมาตรฐานทานละ	14	ยูโร)
8.	คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน	ทานละ	20	ยูโร)

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	355.	-	บาท	[ระยะเวลา	5	-	7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	420.	-	บาท	[ระยะเวลา	8	-	10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]	เทาน้ัน



เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี	***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนี	ในทุกกรณี***	
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นโดยประมาณ	7	วัน	
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุดในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา
ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
1.หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสี	หนาตรงขนาด	35มม.x	45มม.	ใบหนา	90	เปอรเซ็นตของพื้นที่รูปถาย	จํานวน	2	ใบ	หาม

ตกแตงรูป	ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน	หามสวมแวนตา	หรือเครื่องประดับ	,ตองไมเป็นรูปสติก๊เกอร	**แนะนําให
ลูกคาไปถายในสถานทูต	180	บาท	จํานวน	4	รูปนะคะ	หากจําเป็น**
3.	หลักฐานการทํางาน

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ	-	สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็นภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่นวีซา)
-	กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.	หลักฐานการเงิน

4.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดิน
บัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน	15	วัน	กอนวันนัดสัมภาษณ	ยอดเงินสุดทายที่
ลูกคาอัพเดท	15	วันกอนยื่น	ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ	
***	ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	และฝากประจํา	***
หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนามาทั้ง	2	เลม
หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ	6	เดือนลาสุด	(เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ)	แนะนําให
ขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ
4.2	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)	ที่ออก
จากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ
ตองสะกดชื่อ	-	สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต
5.	เอกสารสวนตัว	ถายเอกสารเป็นสําเนา

-	ทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร	(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ	-	นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม
ระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา	-	มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมกับเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรทีส่ถานทูตดวย
7.	กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน	ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้



2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ
ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได	(กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ	500.	-
บาท	ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทานัน้)
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลี่ยนแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึน้ราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการ

จัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน	และบางโรงแรมหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง
(Triple	Room)	อาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทานอาจจะไมไดเลย	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยก
หองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมี
การแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจายประมาณ	2,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ	คาใชจาย

ตามที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ซึ่งใชเวลาประมาณ	3	-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ



1.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป		คืนมัดจําทัง้หมด
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึ้นไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.	-	บาท
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20	-	24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
4.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25	-	29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
5.	กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
6.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ	ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	
8.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน	
9.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด	
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา	-	ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุ

ผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


