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06.00 น. พร้อมกันท่ี สายการบินเอมิเรตต์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

13.15 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

15.55 น. ออกเดินทางสู่  

19.35 น. เดินทางถึง  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

ที่พัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • มิวนิค      
                       ( - / - / - ) 
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(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  

พาท่านถ่ายรูปบรเิวณด้านหน้าของ 

มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการท่องเท่ียวของแคว้นบาวาเรียเลยท่ี

เดียว โดยถูกสร้างข้ึนจากพระราชด ารัสของพระเจ้าลูทวิชท่ี 2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาทแห่งนี้นั้น 

โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนท าให้เป็นต้นแบบของปราสาทใน

เทพนิยายของดิสนีย์ท่ีเราเห็นกัน หากมีเวลา พาท่านนั่งรถ Shuttle Bus เพื่อพาชมวิวมุมสูงของ

ตัวปราสาท ท่ีบริเวณ 

*หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือมีเหตุใดอาจท าให้เกิดความอันตราย ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่พาท่านข้ึน โดยยึดเอาความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ* 

วันที่สอง มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารนี่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุส
เซ่น • มิวนิค • จัตุรสัมาเรยีนพลาสท์        ( เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

น าแวะถ่ายรูปที่  สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์  อารีนา 

(Allianz Arena) รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง 

บาเยิ ร์น มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาสนาม

ฟุตบอลแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คน ซึ่ง

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน ด้วยทุกสร้างกว่า 

340 ล้านยูโร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื่อเรียก

เล่นๆ ว่า Schlauchboot ซึ่งแปวว่าเรือยาง  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ ตัว เมืองมิวนิค  ให้ท่านได้

อิสระท่ีบริเวณ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ถือว่าเป็น

จุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นท่ีต้ังของศาลาว่าการเมืองท่ีมี

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสร้างข้ึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลา

สร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมา

เต้นร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และ

ของฝากตามอัธยาศัย 
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ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ 

ขาหมูเสิรฟ์พรอ้มเบยีรเ์ยอรมันขนานแท้ 

ที่พัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe ห รื อ

เทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้ องต้น

เท่านั้น ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองบ้านเกิดของคีตกวีเอกท่ีโด่งดังท่ีสุดคนหนึ่งของโลกนาม 

เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองท่ีมีความหมายว่า 

ปราสาทเกลือ เนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นเกลือถือเป็นวัตถุดิบล้าค่า มีราคาเทียบเท่ากับทองค า และท่ี

นครแห่งนี้นั้นมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ท าให้สภาพทางเศรษฐกิจในซาลบวร์กเฟื่ องฟูมากท่ีสุด

เมืองหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

  

วันที่สาม        เมืองซาลบวรก์ • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรสัเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซารท์ • เซ็นท์วูฟกงั 
•  เมืองฮัลล์สตัทท์                        (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร้าง

ข้ึนต้ังแต่ปี 1606 โดยเจ้าชายอาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึ่งรับสั่งให้สร้างพระราชวังข้ึนเพื่อ 

Salome Alt หญิงผู้เป็นท่ีรักของพระองค์ โดยค าว่ามิราเบล มาจากค า 2 ค า คือ admirable ท่ี

แปลว่าน่าชื่นชม และ ค าว่า beautiful ท่ีแปลว่าสวย จึงมีความหมายโดยรวมว่า ความโสภาท่ีน่า

อภิรมย์ ด่ังความโรแมนติกอันเป็นเหตุแห่งการสร้างพระราชวังแห่งนี้ ไฮไลท์ของพระราชวังแห่งนี้

นั้นคือ ตัวสวนมิราเบล สวนท่ีถูกจัดเป็นสไตล์บาโรค ท่ีถูกรังสรรค์เพิ่มเติมจนแล้วเสร็จในปี 1690 

ท่ีฉายในปี 1965 

น าแสดงโดย จูล่ี แอนดรูว์ กับเพลงท่ีโด่งดังอย่าง “Do Re Mi” 

 
น าท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนนGetreidegasse ท่ีมีสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์

คือ บ้านเลขท่ี 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโมซาร์ท ถัดไปนั้นเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) 

จัตุรัสท่ีรวมสถานท่ีส าคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็น  

รวมไปถึง  โดยจากตรงนี้ท่านจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซา

ลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได้อย่างชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จสิ้นแล้ว 
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 จากนั้น พาท่านเดินทางต่อไปยัง 

ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกท่ีอยู่

ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ต้ังอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มี

นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา ท่ีธรรมชาติและ

มนุษย์ร่วมกันประกอบข้ึนท าให้ เลยทีเดียว ให้

ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

 

ก่อนพาท่านชม เมืองเซ็นท์ วูฟกัง (St.Wolfgang) อีกหนึ่งเมืองท่ีมีทะเลสาบท่ีสวย และยังเป็น

เมืองตากอากาศท่ีเล่ืองชื่อของประเทศอีกด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายอริยบทกับธรรมชาติและ

สถาปัตยกรรมท่ีอยู่กันอย่างกลมกลืนและลงตัว 

**หากพกัที่ฮัลล์ตัทท์ จะพาท่านเที่ยวที่เซ็นท์วูฟกงัก่อน 

แต่หากพกัที่เซ็นท์วูฟกัง จะพาท่านเที่ยวฮัลสตัททก์่อน** 
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ค่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พรอ้มเมนูปลาเทรา้ช์ 

ที่พัก  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรอืเทียบเท่า  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  มุ่งหน้าสู่ สาธารณรฐัเช็ก เมืองเช้สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) ด้วยเอกลักษณ์ท่ีบ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม 

มีแม่น้าวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคล้ายๆ หยดน้า ท าให้เกิดภูมิทัศน์ท่ีงดงาม พาท่านชม ปราสาท

เช้สกี้ ครุมลอฟ ด้านนอก ซึ่งถือว่าใหญ่มากหากเทียบ

กับขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1992 

อีกด้วย 

  

วันที่สี ่ เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชารล์  • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร ์
                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูเป็ดโบฮเีมีย่น 

จากนั้น น าท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กเมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ท่ี ด้วยความ

เก่าแก่ของสถาปัตยกรรม ย่ิงท าให้ปรากเป็นด่ังเมืองท่ีถูกหยุดเวลาไว้นับต้ังแต่ยุคกลาง 

น าท่านชม สะพานชารล์ (Charle Bridge) สะพานหลักสุดคลาสสิคท่ีโด่งดังท่ีสุดของเมืองเชื่อม

ฝ่ังเมืองเก่าและเมืองใหม่ท่ีถูกแบ่งด้วยแม่น้าวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้เร่ิมก่อสร้างในปี 

1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague 

Bridgeและมาเปล่ียนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร 

และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปท่ีท่านต้องไม่พลาดด้วยประการท้ังปวง 

 

ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ีมีไฮไลท์ส าคัญของย่านนี้นั่นคือ การชม

นาฬิกาดาราศาสตรเ์มืองปราก ซึ่ง 

ถูกสร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1410 ในทุกๆ ต้นชั่วโมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูท้ัง 12 ท่าน

ปรากฏข้ึนพร้อมกับเสียงระฆัง ต้ังแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล้เคียงยังเป็นท่ีต้ัง

ของ  ถือเป็นโบสถ์หลักของย่านเขตเมืองเก่า สร้าง
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ข้ึนด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้น ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษ

ต่อมา ภายในโบสถ์มีไปป์ออร์แกนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงปราก สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1673 

 

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก  Hotel Duo หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม ปราสาทล าดับท่ี 1 ของประเทศ ท่ี ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาท่ี

สร้างมากว่า 1,200 ปี 

ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นท่ีประทับของบรรพกษัตริย์ของชาว

โบฮิเมียน ปัจจุบันใช้เป็นท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝ่ังตะวันตกของ

แม่น้าวอลตาว่า 

  

วันที่ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา 
                 (เช้า/ กลางวัน/เย็น) 
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ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่ง

เ มืองๆ หนึ่ ง  อาทิ  อาสน์ วิหารนักบุญวีตัส  (St. Vitus 

Cathedrals) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างข้ึนต้ังแต่

ปี ค.ศ. 870 สร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิต

ในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนท่ีพระเจ้าคอนสแตนตินจะ

ประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นี้ใช้เวลาในการ

สร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose 

Window หน้าต่างท่ีออกแบบใหเ้ป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ จากนั้นไปชมอีก 1 จุดท่ีสวยไม่แพ้กัน 

นั่นคือ ถนนทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตท่ีได้ชื่อว่าถนนทองค านั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้น

เป็นท่ีพ านักของเหล่าช่างทองท่ีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาด

สดใสและฉูดฉาดท่ีท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้น มาจากพระราชด ารัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า ท่ี

โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  บราติสลาวา ประเทศสโลวาเกียมีชื่ อเรียกอย่างเป็นทางการว่า 

สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวาเกีย 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ท่ีเมืองหลวง ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาว่า 

(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทส าคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นท่ีประทับของ

กษัตริย์ฮังการี และเป็นป้อมปราการด่านส าคัญท่ีไว้ส าหรับป้องกันข้าศึกท่ีจะมารุกรานอาณาจักร

ออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการท่ีตัวปราสาทต้ังอยู่บนสูง จึง
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ส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวท่ีสวยงดงามยามเย็นท่ีแม่น้าดานูบทอดยาว ปัจจุบันถูกใช้เป็นท่ีท าการ

ของรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น น าท่านสู่ Fashion Outlet Parndorf พรีเม่ียมเอ้าท์เลทท่ีให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบ

รนด์เนมอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ก็มีให้ได้เลือกสรร (เอ้าท์เลทปิด

วันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมเป็น 

PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน) 

วันที่หก Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรสัวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล ์• มหาวิหาร
เซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรอืแม่น้าดานูบพรอ้มแชมเปญ     (เช้า/-/เย็น) 
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เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนั้น น าท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามท่ี 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ด้วยประวัติศาสตร์ท่ีมีมาอย่าง

ยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท่ีมีความโดดเด่นและผสมผสานกัน

อย่างลงตัว แต่เดิมนั้น บูดาเปสต์แบ่งออกเปน็ 2 เมือง คือ เมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) 

โดย มีบูดาเป็นเขตเมืองหลวง ต่อมาได้มีการขยายเมือง แต่บูดานั้นมีพื้นท่ีเขาเป็นส่วนมาก ท าให้

ขยายเขตเมืองได้ยาก ผิดกับฝ่ังเปสต์ ท่ีเป็นพื้นท่ีราบกว้างขวาง ท าให้เกิดการรวมเมืองกัน  
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น าท่ านชม จัตุ รัสวีรบุ รุษ  (Hero 

Square) อันเป็นท่ีต้ังของอนุสาวรีย์

ของเหล่าบรรพชนหัวหน้าเผ่าแม็ก

ยาร์ท้ัง 7 ท่ีได้รวมกับสร้างอาณาจักร

ฮังการีภายใต้การน าของเจ้าชายอา

ปาร์ด ในปี 896 รวมไปถึงบุคคส าคัญ

และกษัตริย์ในอดีต ตรงกลางยังมีรูป

ปั้ นเทพแกเบรียล (Gabriel) เทพของ

กรีกโบราณซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอัครทูต

สวรรค์ผู้น าสารจากพระเจ้าซึ่งต้ัง

ต ร ะ ห ง่ า น อ ยู่ บ น  Millennium 

Monument ท่ีมีความสูงถึง 36 เมตร  

แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ข้ามแม่น้าดานูบ ท่ีมีสัญลักษณ์ท่ี

เป็นจุดเด่นคือรูปปั้ นสิงโต 
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พาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ 

(Castle Hill) เนินเขาริมแม่น้าดานูบอันเป็นท่ีต้ังของ 

พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอัส และ ป้อมชาวประมง 

เรียงกันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle) 

ถูกสร้างข้ึนต้ังแต่ในปี 1265 ในสมัยของพระเจ้าเบล่า

ท่ี 4 ของราชวงศ์อาปาร์ด ส าหรับตัวปราสาทท่ีท่านจะ

เห็นนั้น จะเป็นการสร้างแบบบาโรก ระหว่างปี 1749 

และ 1769 ถือเป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์

ท้ังหมดของฮังการี ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหอศิลป์

แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 

พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และ โบสถ์แมนทิอัส 

Mantius Church) ตัวโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างต้ังแต่ในปี 1015 และ

ได้รับการบูรณะด้วยศิลปะโกธิคในช่วงศตวรรษท่ี 14 ถือเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลาง

ของฮังการี  ท่ีมีไฮไลท์ส าคัญ เด่น

ตระหง่านกว่าอาคารอ่ืนๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) 

จากนั้น พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's Basilica) มหาวิหารท่ีต้ังตามชื่อของ

กษัตริย์นักบุญผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งฮังการี เร่ิมสร้างในปี 1851 เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถ์

แห่งนี้คือ หลังคาโดมท่ีอาคารหลักท่ีมีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากับอาคารรัฐสภา ซึ่งถึงว่าเป็น
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อาคารท่ีสูงท่ีสุดของบูดาเปสต์ เนื่องจากได้มีกฎหมายว่าห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างท่ีสุงเกิน 96 เมตร 

นั่นเอง 

พิเศษ !! ! !  น าท่าน 

 

พร้อมกับเคร่ืองด่ืมสุดพิเศษท่านละ 1 แก้ว (NON 

ALCOHOL) ชมเมืองท่ีได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก

ด้วยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น้า เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี

ท่ีสวยงามและไม่ควรพลาด ท่านจะได้พบอาคาร

รัฐสภาต้ังโดดเด่นอยู่ริมแม่น้าดานูบ 

 

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูกูลารช์ อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื้อ หรอื หมู 

กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพรกิปราปิก้า 

ที่พัก  Danubius Hotel Arena หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของ

ออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองท่ีโมสาร์ทมาพ านักในยุคท่ีรุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม 

พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูร้อนของ

ราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค าว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น้าพุร้อนอันแสน

สวยงาม โดยมีการริเร่ิมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัย

ของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความย่ิงใหญ่และสวยงามทัดเทียม

พระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สี

เหลืองโทนพิเศษตกแต่ง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนู พิเศษ Sacher Cake เค้กสุดคลาสสิคของ

เวียนนา 

 

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติ
กรุงเวียนนา                  (เช้า/ กลางวัน / - ) 
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นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานท่ีส าคัญบน

ถนนแห่งนี้อีกแห่งหนึ่ง คือ อาสนวิหารส

เ ตฟ าน  ( St. Stephen's Cathedral) 

โบสถ์เก่าแก่ท่ีอยู่มาต้ังแต่ปี 1160 ตัว

อาสนวิหารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 

107 เมตร กว้าง 70 เมตร และ สูง 136.7 

เมตร มีระฆังท้ังหมด 23 ใบ ใบใหญ่ท่ีสุด

ชื่ อว่ า  ระฆั งพุมเมริน  ท่ี มีน้ าหนักถึง 

20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆังแบบแกว่ง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย และเป็นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปีเตอร์ ของเยรมันเท่านั้น กล่าว

กันว่าบิโทเฟ่นรู้ตัวว่าตนสูญเสียการได้ยิน เพราะว่าเม่ือหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนี้แล้วเห็น

นกบินออกจากหอระฆังแต่กลับไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย จากนั้น พาท่านสู่ 

ท่ี ถนนคารท์เนอร ์(Kartner Street) ท่ีมีมาต้ังแต่ในสมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนน

ท่ีมุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้น เป็นท่ีรู้จักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามา

เป็นถนนสายช้อปปิ้ งในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บ้านเรือนส่วนมากถูก

ท าลายทางการก็ได้สร้างตึกรามบ้านช่องท่ีรูปแบบเดิม 
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น าท่านเดินทางสู่  เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX 

REFUND) 

ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 2566เป็นต้นไป ไฟล์บินขากลับมปีรบัเวลา 

ไมม่ผีลต่อโปรแกรมเดินทาง เปลีย่นเวลาบนิเป็น 22.40 น. 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่  **บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

06.35 น. ถึง  ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. เดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

วันที่แปด สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ                           
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หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้

ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวัน

อาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวัน

เดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

อัตราค่าบรกิาร 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 

6 ปีพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสรมิเตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

07 – 14 มนีาคม 2566 26+1 77,999 77,999 76,999 10,900 

07 - 14 เมษายน 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 10,900 

10 – 17 เมษายน 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 10,900 

13 – 20 พฤษภาคม 2566 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

02 – 09 มิถุนายน 2566 26+1 85,999 85,999 81,999 10,900 

26 ก.ค. – 02 ส.ค. 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 10,900 

11 – 18 สิงหาคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 10,900 

24 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566 26+1 81,999 81,999 80,999 10,900 

08 – 15 ตุลาคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 10,900 

20 – 27 ตุลาคม 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 10,900 
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รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

กรณีท่ีมีต๋ัวเคร่ืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย *** 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
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✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ไม่บังคับ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  
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• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  
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• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 
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• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 
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❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
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➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ 

และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
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