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06.00 น. พร้อมกันที� สายการบินเอมิเรตต์ 
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  (บริการอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�อง)  

13.15 น. เดินทางถึง  (เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง) 

15.55 น. ออกเดินทางสู่  

19.35 น. เดินทางถึง  นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
(เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

ที�พัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • มิวนิค      
                      � ( - / - / - ) 
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(โรงแรมที�นําเสนอเปDนโรงแรมเสนอเบืEองต้นเท่านัEน ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิIในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัEนนําท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  

พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ 
มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเปDนหนึ�งในสัญลักษณ์ทางการท่องเที�ยวของแคว้นบาวาเรียเลยที�
เดียว โดยถูกสร้างขึEนจากพระราชดํารัสของพระเจ้าลูทวิชที� 2 ในปN 1864 ซึ�งปราสาทแห่งนีEนัEน 
โด่ดเด่นด้วยสถาปRตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทําให้เปDนต้นแบบของปราสาทใน
เทพนิยายของดิสนีย์ที�เราเห็นกัน หากมีเวลา พาท่านนั�งรถ Shuttle Bus เพื�อพาชมวิวมุมสูงของ
ตัวปราสาท ที�บริเวณ 

*หากสภาพอากาศไม่เอืEออํานวยหรือมีเหตุใดอาจทําให้เกิดความอันตราย ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิIในการไม่พาท่านขึEน โดยยึดเอาความปลอดภัยของท่านเปDนสําคัญ* 

 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

วันที�สอง มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุส
เซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์       � ( เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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นําแวะถ่ายรูปที�  สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา 
(Allianz Arena) รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง 
บาเยิร์น มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาสนาม
ฟุตบอลแห่งนีEสามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คน ซึ�ง
ใหญ่เปDนอันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน ด้วยทุกสร้างกว่า 
340 ล้านยูโร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื�อเรียก
เล่นๆ ว่า Schlauchboot ซึ�งแปวว่าเรือยาง  

จากนัEน นําท่านเข้าสู่ตัว เมืองมิวนิค  ให้ท่านได้
อิสระที�บริเวณ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ถือว่าเปDน
จุดเริ�มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีEเปDนที�ตัEงของศาลาว่าการเมืองที�มี
รูปแบบสถาปRตยกรรมแบบโกธิคที�งดงามซึ�งสร้างขึEนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที� 19 ใช้เวลา
สร้างถึง 42 ปN มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ�งจะมีนักท่องเที�ยวรอคอยเฝcาชมตุ๊กตาไขลานที�จะออกมา
เต้นรํา เมื�อนาeิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซืEอสินค้าแบรนด์เนม และ
ของฝากตามอัธยาศัย 
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คJา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ�น เมนูพิเศษ 
ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้ 

ที�พัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe ห รื อ
เทียบเท่า 

(โรงแรมที� นําเสนอเปDนโรงแรมเสนอเบืE องต้น
เท่านัEน ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการ
แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิIในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมือง
ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่เมืองบ้านเกิดของคีตกวีเอกที�โด่งดังที�สุดคนหนึ�งของโลกนาม 
เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองที�มีความหมายว่า 

ปราสาทเกลือ เนื�องด้วยสมัยก่อนนัEนเกลือถือเปDนวัตถุดิบลfาค่า มีราคาเทียบเท่ากับทองคํา และที�
นครแห่งนีEนัEนมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ทําให้สภาพทางเศรษฐกิจในซาลบวร์กเฟh� องฟูมากที�สุด
เมืองหนึ�งของยุโรปเลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

  

วันที�สาม        เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง 
•  เมืองฮัลล์สตัทท์                       � (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
นําท่านชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร้าง
ขึEนตัEงแต่ปN 1606 โดยเจ้าชายอาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึ�งรับสั�งให้สร้างพระราชวังขึEนเพื�อ 
Salome Alt หญิงผู้เปDนที�รักของพระองค์ โดยคําว่ามิราเบล มาจากคํา 2 คํา คือ admirable ที�
แปลว่าน่าชื�นชม และ คําว่า beautiful ที�แปลว่าสวย จึงมีความหมายโดยรวมว่า ความโสภาที�น่า
อภิรมย์ ดั�งความโรแมนติกอันเปDนเหตุแห่งการสร้างพระราชวังแห่งนีE ไฮไลท์ของพระราชวังแห่งนีE
นัEนคือ ตัวสวนมิราเบล สวนที�ถูกจัดเปDนสไตล์บาโรค ที�ถูกรังสรรค์เพิ�มเติมจนแล้วเสร็จในปN 1690 

ที�ฉายในปN 1965 
นําแสดงโดย จูลี� แอนดรูว์ กับเพลงที�โด่งดังอย่าง “Do Re Mi” 

 
นําท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนนGetreidegasse ที�มีสถานที�สําคัญทางประวัติศาสตร์
คือ บ้านเลขที� 9 ซึ�งเปDนบ้านเกิดของโมซาร์ท ถัดไปนัEนเปDน จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) 
จัตุรัสที�รวมสถานที�สําคัญของเมือง ไม่ว่าจะเปDน  
รวมไปถึง  โดยจากตรงนีEท่านจะสามารถเห็น ปcอมโฮเฮนซา
ลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได้อย่างชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จสิEนแล้ว 
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 จากนัEน พาท่านเดินทางต่อไปยัง 
ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที�อยู่

ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตัEงอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มี
นักท่องเที�ยวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปN ด้วยทัศนียภาพตระการตา ที�ธรรมชาติและ
มนุษย์ร่วมกันประกอบขึEนทําให้ เลยทีเดียว ให้
ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

 

ก่อนพาท่านชม เมืองเซ็นท์ วูฟกัง (St.Wolfgang) อีกหนึ�งเมืองที�มีทะเลสาบที�สวย และยังเปDน
เมืองตากอากาศที�เลื�องชื�อของประเทศอีกด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายอริยบทกับธรรมชาติและ
สถาปRตยกรรมที�อยู่กันอย่างกลมกลืนและลงตัว 

**หากพักที�ฮัลล์ตัทท์ จะพาท่านเที�ยวที�เซ็นท์วูฟกังก่อน 

แต่หากพักที�เซ็นท์วูฟกัง จะพาท่านเที�ยวฮัลสตัทท์ก่อน** 

คJา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ�น พร้อมเมนูปลาเทร้าช์ 
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ที�พัก  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมที�นําเสนอเปDนโรงแรมเสนอเบืEองต้นเท่านัEน ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิIในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัEน  มุ่งหน้าสู่ สาธารณรัฐเช็ก เมืองเช้สกี\ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชม.) ด้วยเอกลักษณ์ที�บ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม 
มีแม่นfาวอลตาว่าพาดผ่านเปDนรูปคล้ายๆ หยดนfา ทําให้เกิดภูมิทัศน์ที�งดงาม พาท่านชม ปราสาท
เช้สกี\ ครุมลอฟ ด้านนอก ซึ�งถือว่าใหญ่มากหากเทียบ
กับขนาดเมืองนอกจากนัEนเมืองนีEยังได้รับการขึEนทะเบียนเปDนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปN 1992 
อีกด้วย 

  

วันที�สี� เชสกี\ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล  • ย่านเมืองเก่า • นาbิกาดาราศาสตร์ 
                  � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ�น เมนูเปcดโบฮีเมี�ยน 

จากนัEน นําท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กเมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ที� ด้วยความ
เก่าแก่ของสถาปRตยกรรม ยิ�งทําให้ปรากเปDนดั�งเมืองที�ถูกหยุดเวลาไว้นับตัEงแต่ยุคกลาง 

นําท่านชม สะพานชาร์ล (Charle Bridge) สะพานหลักสุดคลาสสิคที�โด่งดังที�สุดของเมืองเชื�อม
ฝR� งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที�ถูกแบ่งด้วยแม่นfาวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนีEเริ�มก่อสร้างในปN 
1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปNกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื�อว่า Stone Bridge หรือ Prague 
Bridgeและมาเปลี�ยนชื�อมาเปDนสะพานชาลส์ ในปNค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร 
และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร  เปDน 1 ในมุมถ่ายรูปที�ท่านต้องไม่พลาดด้วยประการทัEงปวง 

 

ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที�มีไฮไลท์สําคัญของย่านนีEนั�นคือ การชม
นาbิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซึ�ง 

ถูกสร้างขึEนตัEงแต่ปN 1410 ในทุกๆ ต้นชั�วโมงนัEนจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูทัEง 12 ท่าน
ปรากฏขึEนพร้อมกับเสียงระฆัง ตัEงแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล้เคียงยังเปDนที�ตัEง
ของ  ถือเปDนโบสถ์หลักของย่านเขตเมืองเก่า สร้าง
ขึEนด้วยสถาปRตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้น ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษ
ต่อมา ภายในโบสถ์มีไปปzออร์แกนที�เก่าแก่ที�สุดในกรุงปราก สร้างขึEนเมื�อปN ค.ศ. 1673 
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คJา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ�น 

ที�พัก  Hotel Duo หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที�นําเสนอเปDนโรงแรมเสนอเบืEองต้นเท่านัEน ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิIในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชม ปราสาทลําดับที� 1 ของประเทศ ที� ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที�
สร้างมากว่า 1,200 ปN 

ครอบคลุมพืEนที�ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเปDนที�ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาว
โบฮิเมียน ปRจจุบันใช้เปDนทําเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝR� งตะวันตกของ
แม่นfาวอลตาว่า 

  

วันที�ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา 
                � (เช้า/ กลางวัน/เย็น) 
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ภายในบริเวณปราสาทนัEนมีสิ�งปลูกสร้างมากมายประหนึ�ง
เมื อ ง ๆ  หนึ� ง  อ า ทิ  อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus 
Cathedrals) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึEนตัEงแต่
ปN ค.ศ. 870 สร้างขึEนเพื�ออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิต
ในช่วงยุคโรมันราวปN 303 ก่อนที�พระเจ้าคอนสแตนตินจะ
ประกาศตนเปDนคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นีEใช้เวลาในการ
สร้างกว่า 600 ปN ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose 

Window หน้าต่างที�ออกแบบให้เปDนรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ จากนัEนไปชมอีก 1 จุดที�สวยไม่แพ้กัน 
นั�นคือ ถนนทองคํา (Golden Lane) โดยสาเหตที�ได้ชื�อว่าถนนทองคํานัEน เนื�องจากบริเวณนีE นัEน
เปDนที�พํานักของเหล่าช่างทองที�อาศัยอยู่เปDนจํานวนมาก แต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาด
สดใสและฉูดฉาดที�ท่านจะเห็นในปRจจุบันนัEน มาจากพระราชดํารัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า ที�
โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนัEนนําท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา ประเทศสโลวาเกียมีชื� อเรียกอย่างเปDนทางก ารว่า 
สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เปDนเมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศสโลวาเกีย 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ที�เมืองหลวง ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาว่า 
(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทสําคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เปDนที�ประทับของ
กษัตริย์ฮังการี และเปDนปcอมปราการด่านสําคัญที�ไว้สําหรับปcองกันข้าศึกที�จะมารุกรานอาณาจักร
ออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการที�ตัวปราสาทตัEงอยู่บนสูง จึง
ส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวที�สวยงดงามยามเย็นที�แม่นfาดานูบทอดยาว ปRจจุบันถูกใช้เปDนที�ทําการ
ของรัฐบาล 
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คJา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ�น 

ที�พัก Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมที�นําเสนอเปDนโรงแรมสนอเบืEองต้นเท่านัEน ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิIในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนัEน นําท่านสู่ Fashion Outlet Parndorf พรีเมี�ยมเอ้าท์เลทที�ให้ท่านได้เลือกซืEอสินค้าแบ
รนด์เนมอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเปDน เสืEอผ้า กระเป�า รองเท้า นาeิกา ก็มีให้ได้เลือกสรร (เอ้าท์เลทป�ด
วันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิIในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมเปDน 
PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน) 

 

เที�ยง อิสระอาหารกลางวันเพื�อไม่เปcนการรบกวนเวลาของท่าน 

วันที�หก Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหาร
เซ็นท์สตีเฟlน • ล่องเรือแม่นmาดานูบพร้อมแชมเปญ     (เช้า/-/เย็น) 
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จากนัEน นําท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามที� 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ด้วยประวัติศาสตร์ที�มีมาอย่าง

ยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปRตยกรรมที�มีความโดดเด่นและผสมผสานกัน
อย่างลงตัว แต่เดิมนัEน บูดาเปสต์แบ่งออกเปDน 2 เมือง คือ เมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) 
โดย มีบูดาเปDนเขตเมืองหลวง ต่อมาได้มีการขยายเมือง แต่บูดานัEนมีพืEนที�เขาเปDนส่วนมาก ทําให้
ขยายเขตเมืองได้ยาก ผิดกับฝR� งเปสต์ ที�เปDนพืEนที�ราบกว้างขวาง ทําให้เกิดการรวมเมืองกัน  

นํ า ท่ า น ช ม  จั ตุ รั สวี ร บุ รุ ษ  (Hero 
Square) อันเปDนที�ตัE งของอนุสาวรีย์
ของเหล่าบรรพชนหัวหน้าเผ่าแม็กยาร์
ทัEง 7 ที�ได้รวมกับสร้างอาณาจักรฮังการี
ภายใต้การนําของเจ้าชายอาปาร์ด ใน
ปN  896  ร วม ไป ถึ ง บุคคสํ า คัญ แ ละ
กษัตริย์ในอดีต ตรงกลางยังมีรูปปRE น
เทพแกเบรียล (Gabriel) เทพของกรีก
โบราณซึ�งเชื�อกันว่าเปDนอัครทูตสวรรค์
ผู้นําสารจากพระเจ้าซึ�งตัEงตระหง่าน

อยู่บน Millennium Monument ที�มีความสูงถึง 36 เมตร  

แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ข้ามแม่นfาดานูบ ที�มีสัญลักษณ์ที�
เปDนจุดเด่นคือรูปปRE นสิงโต 
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พาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ 
(Castle Hill) เนินเขาริมแม่นfาดานูบอันเปDนที�ตัEงของ 
พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอัส และ ปcอมชาวประมง 
เรียงกันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle) 
ถูกสร้างขึEนตัEงแต่ในปN 1265 ในสมัยของพระเจ้าเบล่าที� 
4 ของราชวงศ์อาปาร์ด สําหรับตัวปราสาทที�ท่านจะ
เห็นนัEน จะเปDนการสร้างแบบบาโรก ระหว่างปN 1749 
และ 1769 ถือเปDนพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์
ทัEงหมดของฮังการี ปRจจุบันได้ปรับปรุงเปDนหอศิลปz

แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 

พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ปnอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และ โบสถ์แมนทิอัส 
Mantius Church) ตัวโบสถ์ซึ�งเปDนสถาปRตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างตัEงแต่ในปN 1015 และ
ได้รับการบูรณะด้วยศิลปะโกธิคในช่วงศตวรรษที� 14 ถือเปDน 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลาง
ของฮังการี  ที�มีไฮไลท์สําคัญ เด่น
ตระหง่านกว่าอาคารอื�นๆ นั�นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) 

จากนัEน พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟlน (St. Stephen's Basilica) มหาวิหารที�ตัEงตามชื�อของ
กษัตริย์นักบุญผู้เปDนปฐมกษัตริย์แห่งฮังการี เริ�มสร้างในปN 1851 เสร็จในปN 1905 จุดเด่นของโบสถ์
แห่งนีEคือ หลังคาโดมที�อาคารหลักที�มีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากับอาคารรัฐสภา ซึ�งถึงว่าเปDน
อาคารที�สูงที�สุดของบูดาเปสต์ เนื�องจากได้มีกฎหมายว่าห้ามสร้างสิ�งปลูกสร้างที�สุงเกิน 96 เมตร 
นั�นเอง 
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พิเศษ !!!!  นําท่าน 
 

พร้อมกับเครื�องดื�มสุดพิเศษท่านละ 1 แก้ว (NON 
ALCOHOL) ชมเมืองที�ได้ชื�อว่างดงามติดอันดับโลก
ด้วยทัศนียภาพบนสองฝR� งแม่นfา เปDนอีกหนึ�งสถานที�
ที�สวยงามและไม่ควรพลาด ท่านจะได้พบอาคาร
รัฐสภาตัEงโดดเด่นอยู่ริมแม่นfาดานูบ 

 

คJา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิ�นที�ห้ามพลาด *เปcนซุปเนื\อ หรือ หมู 
กับมันฝรั�ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปsก้า 

ที�พัก  Danubius Hotel Arena หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที�นําเสนอเปDนโรงแรมเสนอเบืEองต้นเท่านัEน ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง
พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิIในการปรับเปลี�ยนที�พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง
กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 
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เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของ
ออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เปDนเมืองที�โมสาร์ทมาพํานักในยุคที�รุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม 
พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูร้อนของ
ราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คําว่าเชินน์บรุน นัEน มีความหมายว่า นfาพุร้อนอันแสน
สวยงาม โดยมีการริเริ�มสร้างในช่วงปN ค.ศ. 1569 ตัวอาคารในปRจจุบันนัEนสร้างและต่อเติมในสมัย
ของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความยิ�งใหญ่และสวยงามทัดเทียม
พระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สี
เหลืองโทนพิเศษตกแต่ง และต่อมาสีเหลืองโทนนีEนัEนจึงได้ชื�ออย่างเปDนทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า 

 

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ�น 
เมนู พิเศษ Sacher Cake เค้กสุดคลาสสิค
ของเวียนนา 

 

วันที�เจ็ด บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติ
กรุงเวียนนา                 � (เช้า/ กลางวัน / - ) 
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นอกจากนัEนยังมีศาสนสถานที�สําคัญบน
ถ นนแ ห่ง นีE อี ก แ ห่ง หนึ� ง  คือ  อาสน
วิ ห า ร ส เ ต ฟ า น  ( St. Stephen's 
Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที�อยู่มาตัEงแต่
ปN 1160 ตัวอาสนวิหารสร้างด้วยหินปูน
มีความยาว 107 เมตร กว้าง 70 เมตร 
และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังทัEงหมด 23 
ใบ ใบใหญ่ที�สุดชื�อว่า ระฆังพุมเมริน ที�มี
นfาหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเปDน
ระฆังแบบแกว่งที�ใหญ่ที�สุดในออสเตรีย 

และเปDนอันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปNเตอร์ ของเยรมันเท่านัEน กล่าวกันว่าบิโทเฟ�นรู้ตัวว่าตน
สูญเสียการได้ยิน เพราะว่าเมื�อหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนีEแล้วเห็นนกบินออกจากหอระฆังแต่
กลับไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย จากนั\น พาท่านสู่ ที� ถนน
คาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ที�มีมาตัEงแต่ในสมัยโรมัน เปDน 1 ใน ถนนที�มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนัEน 
เปDนที�รู้จักกันในชื�อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามาเปDนถนนสายช้อปป�E งในช่วง
ศตวรรษที� 19 ในช่วงสงครามโลกครัEงที� 2 บ้านเรือนส่วนมากถูกทําลายทางการก็ได้สร้างตึกราม
บ้านช่องที�รูปแบบเดิม 
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นําท่านเดินทางสู่  เพื�อทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (TAX 
REFUND) 

ตั\งแต่เดือน พฤษภาคม 2566เปcนต้นไป ไฟล์บินขากลับมปีรับเวลา 

ไม่มีผลต่อโปรแกรมเดินทาง เปลี�ยนเวลาบินเปcน 22.40 น. 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่  **บริการอาหาร
และเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 

 

06.35 น. ถึง  ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี�ยนเครื�อง 

09.30 น. เดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั\งนี\
ขึ\นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที�ในยุโรปอาจปsดในวัน
อาทิตย์ หรืออาจะมีการปsดปรับปรุง หรืออาจทําการจองไม่ได้เนื�องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟsร์มก่อนทําการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหล่านี\ โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปcนสําคัญ 
และขอขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที�ที�แน่นอนก่อน
เดินทาง 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุตJากว่า 

12 ป�พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตJากว่า 
6 ป�พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 

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

วันที�แปด สนามบินดูไบ • สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ                          
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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 
 

รายละเอียดเพิ�มเติม ราคา 

กรณีที�มตีั�วเครื�องบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

ชัEนธุรกิจ Business Class เพิ�มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที�ก่อนทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 บาท 

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย *** 

อัตราค่าบริการรวม 

� ตั�วเครื�องบินชัEนประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

� ที�พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที�โรงแรมไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง
เพิ�มเงินเปDนห้องพักห้องเดี�ยว) 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมืEอหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
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� ค่าระวางนfาหนักกระเป�าไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป�าถือขึEนเครื�อง Hand Carry 
7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัEงนีEหากสายการบินมีการแจ้งเปลี�ยนแปลงในเรื�องของนfาหนักกระเป�า การสะสมไมล์ 
หรืออื�นใดที�เปDนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการยึดตามการเปลี�ยนแปลงตาม
ประกาศนัEนๆ) 

� ค่ารถโค้ชนําเที�ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั�วโมงต่อวัน) 

� ค่านfาดื�มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

� ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

� ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เปDนไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว
และปRญหาสุขภาพอื�นๆของผู้เดินทาง 

� ภาษีนfามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึEนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด
ที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทัEงที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จ่าย 3 % 

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ�น/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ\นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลิกทัวร์ 
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การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 40,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัEนถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัEงหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัEงหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทัEงหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทัEงสิEน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIเก็บเงินค่าทัวร์ทัEงหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ทัEงสิEน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัEงหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิIยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทัEงสิEน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิIยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทัEงสิEน 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิIเก็บเงินค่าทัวร์ทัEงหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทัEงสิEน 

กรณีเจ็บป�วย : 

• กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัEงนีEท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเปDนจริง 

• ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที�ท่านยื�นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึEน
ดังต่อไปนีE 
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• ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัEงสิEนแม้ ว่า
จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน หรือตั�วเครื�องบินที�ออกมาจริง ณ วันยื�นวีซ่า ซึ�งตั�วเปDนเอกสารที�สําคัญในการยื�นวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั�วเครื� องบินถ้าออกตั�วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมที�ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที�เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั�วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตั�วตามจริงเท่านัEน  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที�เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า
ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีEแจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิIในการยึดค่าใช้จ่ายทัEงหมด 
100%  

• ทางบริษัทเริ�มต้น และจบ การบริการ ที�สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 
ต่างประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ�งอย่างใดที�ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนีE เพราะเปDนค่าใช้จ่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนัEน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�จะสํารองยานพาหนะ 

เงื�อนไขอื�น ๆ  

• บริษัทจะทําการยื�นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื�อในคณะมีผู้สํารองที�นั�งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 
ทางสถานทูต เนื�องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที�เปDนกรุ๊ปในการยื�นวีซ่า อาทิ ตั�วเครื�องบิน, ห้องพัก
ที�ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง
จะสามารถยื�น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที�ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื�นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิIในการยื�นวีซ่าเดี�ยว 
ซึ�งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื�นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าที�ของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที�ใช้ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปDนผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์
เปDนผู้กําหนด ท่านที�มีความประสงค์จะยื�นวีซ่าท่องเที�ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน ตามที�สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เปDนแต่เพียง
ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านัEน มิได้เปDนผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการเก็บค่าใช้จ่ายทัEงหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึEนไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที�เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึEนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิI
เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทัEงหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทัEงหมดที�
เกิดขึEนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครัEง
ก่อนทําการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนfาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัEงสิEน 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัEงหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทัEงหมด 

โรงแรมที�พักและสถานทีท่องเที�ยว 

� สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัEน กรณีเดินทางเปDนผู้ใหญ่ 3 ท่าน 
บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเป�ดห้องพักเปDนแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื�องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

� การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี�ยวSingle ห้องคู่ 
Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัEน 

� โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเปDน Traditional ห้องที�เปDนห้องเดี�ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนfา 
ซึ�งขึEนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัEนๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

� กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เปDนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึEนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยู่ในภูมิภาคที�มีอุณหภูมิต�า จะมีบริการ
เครื�องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัEน 
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� บางสถานที�ในยุโรปอาจป�ดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการป�ดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง
กับวันเหล่านีE ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการเปลี�ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ
เวลาที�แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิIในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึง ถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปDนสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านัEน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัEงสิEน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทัEงจากไทยและต่างประเทศ
ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื�อนไขนีEในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัEงสิEน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนีEในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัEงสิEน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมืEอ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ตั วแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปDนการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัEงสิEน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติ เหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทัEงที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิIที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัEงสิEน 

� ตั�วเครื�องบินเปDนตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้ 
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� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัEงหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนีEแล้วทัEงหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทัEงหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัEงสิEน หากพาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปRจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจทําให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้า
เปลี�ยนไป ดังนัEน ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเปDนสิ�งที�อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัEงสิEน 

� กรณี “หญิงตัEงครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี�ชัดเจน สิ�งนีEอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทัEงสิEน 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนfาเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัEงสิEน 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของบริษัทฯที�ได้ระบุในรายการทัวร์ทั\งหมด 

ในการยื�นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ
เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 
และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากําหนดขึ\นอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื�นเอกสารตลอดเวลา*** 
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