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Code: IE04-EUR-HUN SVK CYP AUT-107TK-APR-OCT-79-83-PE0221 

 

10 วัน อนัซนียโุรปตะวันออก ยเูนสโกร้ทู 

(เสน้ทางอนัซนีใหม ่กบั 4 ประเทศ โรแมนตกิ ฮงัการ,ี สโลวาเกยี, สาธารณรฐั เช็ก และ ออสเตรยี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร ิม่ตน้ 79,900 บาท 

(ไมร่วมวซีา่เชงเกน้ แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้) 

 

บดูาเปสต,์ ฮอลโลโก, เอ็กเกอร,์ โบลดอคโก, โคเซเซยี, ถ า้ซลิกิาไอซเ์คฟ, บนัสกา บสิตรกิา,  

ออลอโมตซ,์ ลโิทมชิ, คทุนาโฮรา, ปราก, เตวช,์ เวยีนนา 

 

ราคาทัวร ์79,900 บาท : 29 เม.ย.-8 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63 / 19-28 ม.ิย. 63 / 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 

63 /9-18 ต.ค. 63/ 16-25 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์83,900 บาท : 12-21 เม.ย. 63 

(โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม หากสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงตารางบนิ) 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ บรกิาร 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บดูาเปสต ์ (ฮงัการ)ี – เขา้ชมอาคารรฐัสภา – บดูา คาสเซลิ ฮลิล ์ – ดนิเนอรด์านบู

ครยุส ์ 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู (IST) ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิสูก่รงุบดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี

07.00 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล สู่สนามบนิบดูาเปสต ์โดยเทีย่วบนิ TK1035 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 

ชัว่โมง) 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิบดูาเปสต ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 น าท่านเดนิทางสู ่นครบดูาเปสต ์(Budapest) นครหลวงของประเทศฮังการ ีซึง่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับที ่6 

ของสหภาพยโุรป เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังโดยมแีมน่ ้าดานูบ (Danube River) ซึง่เป็นแมน่ ้าสายส าคัญทีม่ี

ความยาวเป็นอันดับ 2 ของทวปียโุรป คั่นกลางแยกเป็นเมอืงเกา่ และเมอืงใหม ่อันไดแ้กเ่มอืง “บดูา” และ 

“เปสต”์ อันเป็นทีม่าของค าว่า “บดูาเปสต”์ น าท่านเขา้ชมอาคารรัฐสภาฮังการ ี เป็นอาคารรัฐสภาทีช่าวฮัง

กาเรยีนภมูใิจวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุในโลก เพราะตัวอาคารมคีวามสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนี

โอโกธคิทีด่คูลาสสกิดว้ยหลังคาสแีดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1885 และใชเ้วลากว่า 20 ปี

กว่าจะเสร็จสมบรูณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอทิธพิลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร 

ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถแ์มทธอิัส (Matthias Church) โบสถเ์กา่แกท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ

ปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั อาท ิถกูดัดแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเมือ่ครัง้ถกูยดึครองดว้ยชาวเตริก์ ซึง่มหีลังคา

สลับสอีันสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถ์นี้เคยใชจั้ดพธิีสวมมงกุฎใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลาย

พระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทธอิัส ซึง่พระองคท์รงเป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ใน

สมัยของพระองคถ์อืว่าเป็นสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวง

และเมอืงอืน่ๆ ซึง่โบสถน์ีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเรยีบรอ้ยแลว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสวรีบุรุษ (Hero’s Square) มอีนุสาวรยีข์องบุคคลส าคัญของประเทศฮังการเีป็น

จ านวนมาก ความยิง่ใหญแ่ละสงา่งามของมนัคอืตัวชีว้ัดความภาคภมูใิจของชาวฮังการทีุกคนทีม่ตี่อประเทศ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย ไดเ้วลาน าทา่นขึน้รถรางไฟฟ้าสูเ่นนิบดูา คาสเซลิ (Buda Castle Hill) 

ส าหรับปราสาทบูดานัน้ ตัง้อยู่ในฝ่ังบูดา ของกรุงบูดาเปสต์ และเป็นที่ตัง้ของแกเลอรี่และพพิธิภัณฑ์ที่

สวยงาม จากเนนิบดูาฮลิลแ์หง่นีท้า่นสามารถมองเห็นความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนฝ่ังเปสตไ์ดอ้กีดว้ย 

อสิระใหท้่านไดเ้ทีย่วชมและเก็บภาพตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการ “ล่องเรอื
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แมน่ ้าดานูบ” ชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เรยีงรายสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่ม่

เสือ่มคลาย และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิบนสายน ้าแหง่หนึง่ของโลก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรอืส าราญ พรอ้มชมบรรยากาศแมน่ ้าดานูบ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Expo Hotel Budapest **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากโรงแรมในเมอืง BUDAPEST ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้บรษิทัจะจดัหาทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงแทน*** 

 

วนัทีส่าม บดูาเปสต ์– ฮอลโลโก – เอ็กเกอร ์– มสิโคลก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอลโลโก (Holloko) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เป็นหมู่บา้นทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 ครอบคลุมหมู่บา้นเกา่แก่, 

ปราสาทโบราณและบรเิวณใกลเ้คยีง น าท่านเขา้ชมปราสาทฮอลโลโก (Holloko Castle) ปราสาทหนิ

โบราณที่สรา้งบนเนินหนิใหญ่ ซึง่สามารถมองเห็นไดจ้ากหมู่บา้น ปราสาทแห่งนี้สันนิษฐานว่าสรา้งขึน้

ประมาณชว่งศตวรรษที ่11 และถูกท าลายเสยีหายอยา่งหนักจากสงครามฮังกาเรยีน-เตริก์ในปี 1711 และ

ไดม้กีารบรูณะขึน้มาใหมแ่ละเปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นปี 1996 โดยใชเ้วลาบรูณะกวา่ 30 ปี น าทา่นเทีย่วชมความ

สวยงามของปราสาทโบราณมรดกโลกแห่งเมอืงฮอลโลโก สมควรแกเ่วลาน าท่านชมหมูบ่า้นโบราณ (Old 

Village Museum) ซึง่ปัจจบุนัหมูบ่า้นแหง่นีย้งัคงด าเนนิชวีติและแต่งกายแบบชาวฮังกาเรยีนโบราณ ยังคง

รักษาศลิปวัฒนธรรมและประเพณีโบราณอันดงีามของชาวฮังกาเรยีน โดยหมูบ่า้นนี้เป็นอกีหนึง่สว่นทีไ่ดรั้บ

การยกยอ่งใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเอ็กเกอร ์(Eger) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่าน

เขา้ชมปราสาทเอ็กเกอร ์(Eger Castle) ปราสาทโบราณเดมิสรา้งขึน้ในปี 1241 เพือ่ต่อตา้นการรุกรานของ

ชาวมองโกล และไดถู้กท าลายลง หลังจากนัน้บชิอปแห่งเอ็กเกอร ์ไดท้ าการสรา้งปราสาทขึน้ใหมบ่นเนนิ

เขา้สูง ปราสาทแห่งนี้ไดรั้บการบูรณะในศลิปะแบบโกธคิเมือ่ปี 1470 และยังใชเ้ป็นป้อมปราการในการ

ต่อตา้นการรุกรานของชาวเตริก์ในปี 1552 อกีดว้ย น าท่านเทีย่วชมความสวยงามของปราสาทโบราณแห่ง

เมอืงเอ็กเกอร ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ัตุรัสโดโบ (Dobo square) จัตุรัสใจกลางเมอืงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความเจรญิรุง่เรอืงของเมอืงเอ็กเกอรใ์นอดตี อาคารบา้นเรอืนโบราณทีย่ังไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีน า

ท่านเที่ยวชมและเก็บภาพความสวยงามของเมอืงเอ็กเกอร ์ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมมหาวหิารเซ็นตจ์อห์น 

(Basilica of St. John the Apostle) ซึง่เป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของฮงัการ ีสรา้งในศลิปะแบบนี

โอคลาสสคิในปี 1830 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมสิโคลก ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Calimbra Wellness Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่  มสิโคลก์ – โบลดอคโก – โคเซเซยี (สโลวาเกยี)  



Page 4 of 16 

 
 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบลดอคโค (Boldogko) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น า

ทา่นเขา้ชมปราสาทโบลดอคโค (Boldogko Castle) เป็นป้อมปราสาทโบราณทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่

13 ป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่มองโกล เป็นป้อมปราการทีใ่ชป้้องกนัเมอืงและเสน้ทางการเดนิทางสูเ่มอืง

โคเซเซยี (Kosice) ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศสโลวาเกยี ป้อมแหง่นีไ้ดรั้บการบรูณะในปี 2002 ภายในจดั

แสดงประวัตศิาสตรท์างการทหาร, เครือ่งทรมานและคมุขงันักโทษ ตลอดจนธงและ สญัลกัษณ์ตราตา่งๆ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคเซเซยี (Kosice) เมอืงชายแดนของประเทศสโลวาเกยี (ระยะทาง 

50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท)ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชมความสวยงามของโบสถเ์ซ็นตอ์ลซิาเบธ (St. Elisabeth’s Cathedral) เป็นโบสถแ์บบโกธกิ

สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 ในเมอืงโคเซเซยี เป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในสโลวาเกยีและเป็นหนึง่ในวหิาร

แบบโกธคิทางตะวันออกสุดของทวปียุโรป ไดเ้วลาน าท่านชมส่วนศูนยป์ระวัตศิาสตร์แห่งเมอืงโคเซเซยี 

(KosiceHistorical Center) อันประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมและพระราชวังเดมิ เรยีกไดว้่าเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางทางดา้นประวัตศิาสตร ์น าท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังจาคาโบฟ (Jakabov Palace) และ

พระราชวังอองดราซซี ่(Andrassy Palace) ซึง่ปัจจุบันใชเ้ป็นศูนยร์าชการของเมอืงโคเซเซยี น าท่านแวะ

ถา่ยรปูกบัหอคอยประจ าเมอืง (St. Urbans Tower) จากนัน้น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงโคเซเซยี เมอืงสวยตดิ

อนัดับตน้ๆของประเทศสโลวาเกยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Yasmin Kosice **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ โคเซเซยี – ถ า้ซลิกิา ไอซ ์เคฟ – บนัสกาบสิตรกิา – เทรสซนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเขา้ชมถ ้าซลิกิา ไอซ ์เคฟ (Silica Ice Cave) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.15 ชัว่โมง) เป็นหนึง่ในหมูถ่ ้าทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกของประเทศสโลวาเกยี 

ถ ้าแหง่นีเ้ดมิเป็นบรเิวณกลาเซยีรห์รอืธารน ้าแข็งทีนั่กวทิยาศาสตรส์นันษิฐานวา่น ้าแข็งซึง่เหมอืนหนิงอกหนิ

ยอ้ยมอีายกุว่า 2,000 ปี ตัง้แต่สมัยยคุส ารดิ (Bronze Age) ตัวถ ้ามคีวามยาวประมาณ 1,100 เมตรลกึ

ประมาณ 110 เมตร (หมายเหตุ ผูท้ีม่ปัีญหาเรือ่งการเดนิ หรอืปัญหาหัวเขา่ ไมแ่นะน าใหล้งเดนิภายในถ ้า 

และทา่นควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวไปดว้ย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบันสกาบสิตรกิา หรอื บสิตรกิา (Bystrica) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านเทีย่วชมเมอืงบสิตรกิา น าท่านเขา้ชมทาวน์ คาสเซลิ คอมเพล็กซ ์(Town 

Castle Complex) ซึง่เป็นศนูยร์วมความเจรญิรุง่เรอืงในอดตีและหมูอ่าคารบา้นเรอืน โบสถโ์บราณทีส่รา้งขึน้

ในสมยัศตวรรษที ่13 น าทา่นแวะถ่ายรูปกับหอนาฬกิาประจ าเมอืง (Clock Tower), โบสถป์ระจ าเมอืง (Old 



Page 5 of 16 

 
 

 
 

Church) และจัตุรัสอสิรภาพ (Slovak Uprising Square) สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเทรสซนิ 

(Trescin) (ระยะทาง 132 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Spirito by Spiwalk **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก เทรสซนิ – ออลอโมตซ ์(ประเทศสาธารณรฐัเชก) UNESCO    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูเ่ดนิทางสูเ่มอืงออลอโมตซ ์(Olomouc) (ระยะทาง 147 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.15 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทางตะวันออกของประเทศเช็กเกยี บนฝ่ังแม่น ้าโมราวา เป็นเมอืงหลวงของเขต

ออลอโมตซ ์ถือเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 6 ของประเทศ คาดการว่าเมอืงนี้ถอืก าเนิดมาจากป้อมของชาว

โรมนั ตกเป็นของฮงัการใีน ค.ศ. 1478 และเป็นเมอืงหลวงของแควน้มอเรเวยีจนถงึ ค.ศ. 1640 สวเีดนเขา้

ท าลายใน ค.ศ. 1642 ตอ่มาในครสิตศ์ตวรรษที ่18 เป็นทีม่ัน่ของออสเตรยี น าท่านเทีย่วชมในเขตเมอืงเกา่ 

(Old Town) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโบราณและอาคารส าคัญต่างๆในอดตี น าท่านชมเสาอนุสรณ์แห่งครสิต์

ศาสนาเมอืงออลอโมตซ ์(Olomouc) หนึง่ในเสาเมอืงอนัเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรเ์ลือ่งลอื รองจากกรุงปราก 

เป็นสถานทีป่ระดษิฐานเสาศูนยร์วมแห่งจติใจของชาวเช็กมานานกว่าสามรอ้ยปี ในปี ค.ศ.2000 องคก์าร

ศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศยกยอ่งให ้“เสา

พระตรเีอกภาพ” เป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ในฐานะทีเ่ป็นตัวอย่างของการแสดงออกทาง

สุนทรียศลิป์แบบบาโรกที่งดงาม และยิง่ใหญ่ของทวีปยุโรป ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมโบสถ์เวนเซนลาส 

(Wenceslas Cathedral) เป็นโบสถแ์บบโกธคิทีจ่ัตรัุส Wenceslas สรา้งในปี 1107 จัตรัุสแหง่นีไ้ดรั้บการตัง้

ชือ่ตาม Saint Wenceslaus I ยคุแหง่โบฮเีมยีในวันครบรอบพันปีของการเสยีชวีติของเขาในปี 1935  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาทโบโซฟ (Bouzov Castle) เป็นป้อมปราสาทตน้ศตวรรษที ่14 ทีก่ล่าวถงึครัง้แรกในปี 

1317 ซึง่สรา้งขึน้บนเนนิเขาระหว่างหมูบ่า้น Hvozdek และเมอืง Bouzov ปราสาทนี้เคยถูกใชใ้นภาพยนตร์

โปรดักชัน่หลายเรือ่งรวมไปถงึ Arabela, Fantaghirò และ Before the fall น าทา่นเขา้ชมความสวยงามและ

ความโดดเด่นของปราสาททีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 10 ปราสาททีค่วรค่าแห่งการมาเยอืนใน

สาธารณรัฐเช็ก ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม Basilica of Visitation of the Blessed Virgin Marry เป็นมหาวหิาร

ทีส่รา้งบนเนนิเขาในชว่งศตวรรษ 17-18  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Collection Olomouc Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด ออลอโมตซ ์– ลโิทมชิ – คทุนา โฮรา – ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลโิทมชิ (Litomysl) (ระยะทาง 85 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)น าท่าน

เขา้ชมปราสาทลโิทมชิ (Litomysl Castle) เป็นปราสาทยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน

สาธารณรัฐเช็ก ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงและไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารUNESCO ในปี 1999 เป็นปราสาท

สรา้งในสมัยศตวรรษที่ 16 ในศลิปะแบบเรเนอซองส ์และไดรั้บการต่อเตมิในศลิปะแบบบาโรคในสมัย

ศตวรรษที ่18 น าทา่นเขา้ชมความสวยงามทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรอืงในอดตี จากนัน้น าท่านเทีย่วชม

เมอืงเกา่ลโิทมชิ (Old Town) น าทา่นเยอืนจัตรัุสประจ าเมอืง และโบสถแ์หง่ซารส์ (Tvar Church) อสิระให ้

ทา่นเทีย่วชมและถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคุทนา โฮรา (Kutna Hora) (ระยะทาง 11 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงเกา่และเป็นเมอืงมรดกโลก UNESCO World Heritage ทีม่ปีระวัตเิกา่แกต่ัง้แต่สมัยยุค

ศตวรรษที ่12 ถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยมากในยุคนัน้เพราะเป็นเหมอืงเงนิ คุทนาโฮราเป็นเมอืงเก่าทีม่ี

ส าคัญมากทีส่ดุในยคุหนึง่ น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศยโุรปยคุเกา่ สภาพแวดลอ้มทีย่ังคงอนุรักษ์บางสว่น

ไวใ้หเ้หมอืนเดมิ สว่นใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic) น าท่านชมโบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. 

Barbara Church) เป็นโบสถท์ีม่สีวยงามมาก จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโบสถก์ระดูก หรอืทีเ่ก็บกระดูกแห่งเซด

เลก ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บกระดูกของนักบวชในนกิายซสิเตอรเ์ชยีน ทีนั่กท่องเทีย่วไมค่วรพลาดดว้ยเชน่กัน

โบสถก์ระดกูสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมบาโรค ใชก้ระดกูตกแตง่ทัง้หมด ไดเ้วลาน าทา่นเทีย่วชมเมอืงอสิระ

ใหท้่านไดถ้่ายรูปและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่กรุงปราก 

(Prague) (ระยะทาง 84 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Duo Superior Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด ปราก – ปราสาทแหง่กรงุปราก – เตวช ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเทีย่วชมกรุงปรากดนิแดนของสาธารณรัฐเช็ก เป็นที่เลื่องลือและมผีูค้นเดนิทางไปชมเมอืงที่มี

ประวัติศาสตร์ยอ้นหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

สถาปัตยกรรมแบบ โรมนัเนสก ์โกธคิ เรเนซองส ์บารอค รวมทัง้ศลิปะรูปแบบต่างๆท าใหก้รุงปรากเป็นเมอืง

ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตส่มยัอาณาจักรโรมนั และองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหก้รุงปราก

เป็นเมอืงมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาททีใ่หญ่

ทีส่ดุในสาธารณรัฐเช็กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบรโิวจ ปราสาทอัศวนิโบราณทีส่รา้งขึน้ในแบบ

ศลิปะโกธคิทีส่งา่งามซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดเีช็ก น าท่านชมความใหญ่โตโออ่า่ของ

ตัวปราสาท เขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตัส (Saint Vitus Cathedral) ทีเ่ด่นเป็นสง่า เขตโกลเดน้เลน ซึง่เคยใช ้

เป็นทีพ่ านักของชา่งฝีมอืในยุคสมัยกอ่น โบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถเ์กา่แก่ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ในศลิปะ

แบบโกธคิ มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 มหีนา้ตา่งกระจกสี
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ทีง่ดงามเป็นรูปภาพของนักบญุและเรือ่งราวเกี่ยวกับครสิตศ์าสนา แลว้ยังเป็นทีเ่ก็บมงกฎุเพชรทีท่ าขึน้ใน

สมัยพระเจา้ชาร์ลสท์ี่ 4 กษัตรยิ์ผูส้รา้งความเจรญิสูงสุดจนท าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรโบฮเีมยีและจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์ จากนัน้น าท่านเดนิสู ่สะพานชารล์ (Charles Bridge) 

สะพานเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขึน้ตัง้แต่

สมัยศตวรรษที ่14 ชือ่เดมิเรยีกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ไดเ้ปลีย่นชือ่ ตามพระนามของพระเจา้

ชารล์ อยูย่า่นจัตุรัสและตัวเมอืงเกา่ (Old Town Square) ทีค่ลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุง

ปราก บนสะพานประดับดว้ยรูปปั้นของนักบญุถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชือ่ว่า หากเดนิผ่านสะพานแห่งนี้ ตอ้ง

ขอพรจากนักบญุจอหน์เพือ่ความเป็นสริมิงคล อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเตวช ์(Telc) (ระยะทาง 158 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืง

เกา่แกท่ีม่คีวามงดงามมากแห่งหนึง่ของสาธารณรัฐเช็ก สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 โดยพืน้ทีข่องเมอืงเต ้

วชจ์ะลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้ 3 ดา้น อกีทัง้ยงัเป็นหนึง่ในสถานทีม่รดกโลกจากยเูนสโก UNESCO World 

Heritage บา้นในนีม้เีพยีง 71 หลัง กอ่สรา้งดว้ยอฐิปนู แตง่เตมิสสีนัสดใส ซึง่แตเ่ดมิสรา้งดว้ยไมแ้ตเ่กดิเหตุ

ไฟไหม ้เมือ่สรา้งใหม่จงึก่อดว้ยหนิ-ปูนแทน ในสไตล์เรเนสซองส์ น าท่านเขา้ชมปราสาทเตวช ์(Telc 

Chateau) สรา้งขึน้ประมาณศตวรรษที ่15 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส ์ซึง่เดมิทีถู่กสรา้งขึน้มาใน

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ แตต่อ่มาถกูปรับเปลีย่นใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองสโ์ดยขนุนาง Oldrich 

III แห่งครอบครัว Zacharis of Hradec ซึง่เป็นครอบครัวทีป่กครองเมอืงนี้ต่อจาก King John of 

Luxembourg ไดเ้วลาน าท่านเทีย่วชมย่านเมอืงเก่า (Old town) ซึง่มหีมู่อาคารโบราณสพีาสเทล ที่

สวยงามและควรค่าแกก่ารไปเยอืน จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซ็นตเ์จมส ์(St. James Church) ซึง่เป็น

โบสถท์ีส่รา้งขึน้สมยัศตวรรษที ่15 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Artaban**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ เตวช ์– เวยีนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา (Vienna) (ระยะทาง 153 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นคร

หลวงแห่งดนตรทีีแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิอันเก่าแก่ทีม่อีายุกว่า 1,000 ปี เป็นนครที่มคีวามทันสมัยแต่

แฝงเรน้อยูภ่ายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสคิอนัทรงคณุคา่ ตัง้อยูท่างตอนกลางของสหภาพยโุรป เชือ่มตอ่อารย

ธรรมระหวา่งยโุรปตะวันออกและยโุรปตะวันตก น าทา่นชมความงามของวหิารเซนต ์สเตเฟน (St. Stephen’s 

Cathedral) วหิารศักดิส์ทิธิข์องกรุงเวียนนา สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ ตัง้อยู่ใจกลาง เมอืงเก่า 

จัดเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงบนถนนคารท์เน่อร ์ (Kartnerstrasse) ยา่นถนน

การคา้ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืง มหีา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ชม วหิารเซนตส์เตฟาน ซึง่ตัง้อยู่
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โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุง เวยีนนา มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้ครสิตัล

เจยีระไน และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ปารน์ดอรฟ์ (Outlet Parndorf) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยูร่ะหวา่ง

เมอืงหลวงของสองประเทศออสเตรยีและสโลวาเกยี เป็นเอาทเ์ลทแห่งแรกทีเ่ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ของ 

ประเทศออสเตรยี ทีม่รีา้นคา้ มากกว่า 120 รา้นสนิคา้แบรนดช์ือ่ดังต่างๆจากทุกมมุโลก ใหเ้ลอืกมากมาย

อยา่งจใุจ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

16.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่เชค็อนิ 

20.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเวยีนนา สู ่ สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่ TK1888 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 

ชม.) 

 บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

23.30 น. เดนิทางมาถงึกรงุอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.20 ชัว่โมง)  

สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วัน อนัซนียโุรปตะวันออก ยเูนสโกร้ทู 

ราคาทัวร ์79,900 บาท : 29 เม.ย.-8 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63 / 19-28 ม.ิย. 63 / 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 

63 / 9-18 ต.ค. 63/ 16-25 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์83,900 บาท : 12-21 เม.ย. 63 

 

อตัราคา่บรกิาร (บาท)  เม.ย.- ต.ค. 2563 12-21 เม.ย. 2563 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900 83,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 11,000 11,000 

เด็กต า่กวา่ 2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 76,900 79,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

 (ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิหักออก BKK- IST-BUD//VIE-IST-BKK) 22,000 25,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่13 มกราคม 2563) ** 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 

7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิTK (กระเป๋าเดนิทาง น ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุ

เกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ 3,500 บาท 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งจัดการกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1: ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของคา่ทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  
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***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 5-7 วันท าการ) 

สถานทตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์  

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้

เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานทตูมกีารเทยีบรปู

กบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

***ความสงูหนา้ผากจนถงึคาง ตอ้งมขีนาดระหวา่ง 32-36 มม.เทา่น ัน้*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)  

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานทตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

10. หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 
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- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 15 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

 (สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
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โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
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เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


