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Code: IH14-EEU-UNESCORoute-10TK-Apr-Oct-89-A220204 

10 วนั อนัซนียโุรปตะวนัออก ยเูนสโกรทู 
(เสน้ทางอนัซนีใหม ่กบั 4 ประเทศ โรแมนตกิ ฮงัการ,ี สโลวาเกยี, สาธารณรฐั เช็ก และ ออสเตรยี) 

 

 

 

 
ราคา 89,900 บาท 

(รวมวซีา่เชงเกน้ และรวมทปิทกุอยา่งแลว้) 
บดูาเปสต,์ ฮอลโลโก, เอ็กเกอร,์ โบลดอคโก, โคเซตซ,์ ถํา้ซลิกิาไอซเ์คฟ, บนัสกา บสิตรกิา,  

ออลอโมตซ,์ ลโิทมชิ, คทุนาโฮรา, ปราก, เตลช,์ เวยีนนา 
ราคาทวัร ์89,900 บาท :  
6-15 เม.ย. 65 / 21-30 เม.ย. 65/ 1-10 พ.ค. 65 / 16-25 ม.ิย. 65/ 14-23 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 
15-24 ก.ย. 65 / 13-22 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 

(โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม หากสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงตารางบนิ) 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร  
 
20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ แถว  U ประตทูางเขา้ที ่9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ  TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารคํ่าและ
อาหารเชา้ บรกิาร 

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

ครยุส ์ 
 
05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู  (IST) ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิสูก่รงุบดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี
07.00 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สูส่นามบนิบดูาเปสต ์โดยเทีย่วบนิ TK1035 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 

ชัว่โมง) 
08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิบดูาเปสต ์นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 นําทา่นเดนิทางสู ่ นครบดูาเปสต ์(Budapest) นครหลวงของประเทศฮงัการ ีซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับที ่6 

ของสหภาพยโุรป เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังโดยมแีมน้ํ่าดานูบ ( Danube River) ซึง่เป็นแมน้ํ่าสายสําคัญทีม่ี
ความยาวเป็นอนัดับ 2 ของทวปียโุรป คั่นกลางแยกเป็นเมอืงเกา่ และเมอืงใหม ่อนัไดแ้กเ่มอืง “บดูา” และ 
“เปสต”์ อนัเป็นทีม่าของคําวา่ “บดูาเปสต”์  
นําทา่นเขา้ชมอาคารรัฐสภาฮงัการ ี เป็นอาคารรัฐสภาทีช่าวฮงักาเรยีนภมูใิจวา่ เป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุ
ในโลก เพราะตัวอาคารมคีวามสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนโีอกอทคิทีด่คูลาสสกิดว้ยหลังคาสแีดง 
อาคารรัฐสภาแหง่นีเ้ร ิม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีจงึจะเสร็จสมบรูณ์ โดยรปูแบบอาคาร
ไดรั้บอทิธพิลมาจากอาคารรัฐสภาแหง่ลอนดอน สหราชอาณาจักร  
ไดเ้วลานําทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถ ์   แมทธอิสั (Matthias Church) โบสถเ์กา่แกท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ
ปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั อาท ิถกูดัดแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเมือ่ครัง้ถกูยดึครองดว้ยชาวเตริก์ ซึง่มหีลังคา
สลับสอีนัสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนโีอ โบสถน์ีเ้คยใชจั้ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลาย
พระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ใน
สมยัของพระองคถ์อืวา่เป็นสมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยาอยา่งแทจ้รงิ สิง่กอ่สรา้งทีง่ดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวง
และเมอืงอืน่ๆ ซึง่โบสถน์ีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเรยีบรอ้ยแลว้ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย                นําทา่น ถา่ยรปูกบั จัตรัุสวรีบรุษุ (Hero’s Square) มอีนุสาวรยีข์องบคุคลสําคัญของประเทศฮงัการเีป็น

จํานวนมาก ความยิง่ใหญแ่ละสงา่งามของมนัคอืตัวชีว้ัดความภาคภมูใิจของชาวฮงัการทีกุคนทีม่ตีอ่ประเทศ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  
ไดเ้วลานําทา่นขึน้รถรางไฟฟ้าสูเ่นนิบดูา คาสเซลิ (Buda Castle Hill) สําหรับปราสาทบดูานัน้ ตัง้อยูใ่นฝ่ัง
บดูา ของกรงุบดูาเปสต ์และเป็นทีต่ัง้ของแกเลอรีแ่ละพพิธิภณัฑท์ีส่วยงาม จากเนนิบดูาฮลิลแ์หง่นีท้า่น
สามารถมองเห็นความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนฝ่ังเปสตไ์ดอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมและเก็บภาพ
ตามอธัยาศัย  
ไดเ้วลานําทา่นสมัผัสกบับรรยากาศแหง่การ “ลอ่งเรอืแมน้ํ่าดานูบ ” ชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรม
แบบกอทคิ เรยีงรายสองฝ่ังแมน้ํ่าดานูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่มเ่สือ่มคลาย และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงโรแมน
ตคิบนสายน้ําแหง่หนึง่ของโลก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าบนเรอืสําราญ พรอ้มชมบรรยากาศแมน้ํ่าดานูบ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Expo Hotel Budapest **** หรอืเทยีบเทา่  

***หากโรงแรมในเมอืง BUDAPEST ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้บรษิทัจะจดัหาทีพ่กัทีเ่มอืงใกลเ้คยีงแทน*** 
 
วนัทีส่าม บดูาเปสต ์– ฮอลโลโก – เอ็กเกอร ์– มสิโคลก์ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอลโลโก (Holloko) (ระยะทาง 97 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็น
หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 ครอบคลมุหมูบ่า้นเกา่แก,่ 
ปราสาทโบราณและบรเิวณใกลเ้คยีง  
นําทา่นเขา้ชมปราสาทฮอลโลโก (Holloko Castle) ปราสาทหนิโบราณทีส่รา้งบนเนนิหนิใหญ ่ซึง่สามารถ
มองเห็นไดจ้ากหมูบ่า้น ปราสาทแหง่นีส้นันษิฐานวา่สรา้งขึน้ประมาณชว่งศตวรรษที ่ 11 และถกูทําลาย
เสยีหายอยา่งหนักจากสงครามฮงักาเรยีน-เตริก์ในปี 1711 และไดม้กีารบรูณะขึน้มาใหมแ่ละเปิดใหเ้ขา้ชม
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ไดใ้นปี 1996 โดยใชเ้วลาบรูณะกวา่ 30 ปี นําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของปราสาทโบราณมรดกโลกแหง่
เมอืงฮอลโลโก  
สมควรแกเ่วลานําทา่นชมหมูบ่า้นโบราณ (Old Village Museum) ซึง่ปัจจบุนัหมูบ่า้นแหง่นีย้งัคงดําเนนิชวีติ
และแตง่กายแบบชาวฮงักาเรยีนโบราณ ยงัคงรักษาศลิปวัฒนธรรมและประเพณีโบราณอนัดงีามของชาว      
ฮงักาเรยีน โดยหมูบ่า้นนีเ้ป็นอกีหนึง่สว่นทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเอ็กเกอร ์(Eger) (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําทา่น

เขา้ชมปราสาทเอ็กเกอร ์(Eger Castle) ปราสาทโบราณเดมิสรา้งขึน้ในปี 1241 เพือ่ตอ่ตา้นการรกุรานของ
ชาวมองโกล และไดถ้กูทําลายลง หลังจากนัน้บชิอปแหง่เอ็กเกอร ์ไดทํ้าการสรา้งปราสาทขึน้ใหมบ่นเนนิ
เขา้สงู ปราสาทแหง่นีไ้ดรั้บการบรูณะในศลิปะแบบกอทคิเมือ่ปี 1470 และยงัใชเ้ป็นป้อมปราการในการ
ตอ่ตา้นการรกุรานของชาวเตริก์ในปี 1552 อกีดว้ย นําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของปราสาทโบราณแหง่
เมอืงเอ็กเกอร ์  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ จัตรัุสโดโบ (Dobo square) จัตรัุสใจกลางเมอืงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ
เจรญิรุง่เรอืงของเมอืงเอ็กเกอรใ์นอดตี อาคารบา้นเรอืนโบราณทีย่งัไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีนําทา่น
เทีย่วชมและเก็บภาพความสวยงามของเมอืงเอ็กเกอร ์ 
ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชมมหาวหิารเซน็ตจ์อหน์ (Basilica of St. John the Apostle) ซึง่เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่
เป็นอนัดับสามของฮงัการ ีสรา้งในศลิปะแบบนโีอคลาสสกิในปี 1830 ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
มสิโคลก์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Calimbra Wellness Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ี ่  มสิโคลก์ – โบลดอคโก – โคเซตซ ์(สโลวาเกยี)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโบลดอคโค (Boldogko) (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นํา

ทา่นเขา้ชมปราสาทโบลดอคโค (Boldogko Castle) เป็นป้อมปราสาทโบราณทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่
13 ป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่มองโกล เป็นป้อมปราการทีใ่ชป้้องกนัเมอืงและเสน้ทางการเดนิทางสู่ เมอืง
โคเซตซ ์(Kosice) ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศสโลวาเกยี  ป้อมแหง่นีไ้ดรั้บการบรูณะในปี 2002 ภายในจัด
แสดงประวัตศิาสตรท์างการทหาร, เครือ่งทรมานและคมุขงันักโทษ ตลอดจนธงและ สญัลักษณ์ตราตา่งๆ  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโคเซตซ ์ (Kosice) เมอืงชายแดนของประเทศสโลวาเกยี (ระยะทาง  
50 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท)ี 

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําทา่น เขา้ชมโบสถเ์ซน็ตอ์ลซิาเบธ (St. Elisabeth’s Cathedral) เป็นโบสถแ์บบกอทคิสรา้งขึน้ในสมยั

ศตวรรษที ่13 ในเมอืงโคเซตซ ์เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสโลวาเกยีและเป็นหนึง่ในวหิารแบบกอทคิทาง
ตะวันออกสดุของทวปียโุรป  
ไดเ้วลานําทา่นชมสว่นศนูยป์ระวัตศิาสตรแ์หง่เมอืงโคเซตซ ์(Kosice Historical Center) อนัประกอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมและพระราชวังเดมิ เรยีกไดว้า่เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นประวัตศิาสตร ์ 
นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัพระราชวังจาคาโบฟ (Jakabov Palace) และพระราชวังอองดราซซี ่ (Andrassy 
Palace) ซึง่ปัจจบุนัใชเ้ป็นศนูยร์าชการของเมอืงโคเซตซ ์ 
นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัหอคอยประจําเมอืง (St. Urbans Tower)  
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Yasmin Kosice **** หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้ โคเซตซ ์– ถํา้ซลิกิา ไอซ ์เคฟ – บนัสกาบสิตรกิา – เทรนซนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางเขา้ชมถ้ําซลิกิา ไอซ ์เคฟ (Silica Ice Cave) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.15 ชัว่โมง) เป็นหนึง่ในหมูถ้ํ่าทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกของประเทศสโลวาเกยี 
ถ้ําแหง่นีเ้ดมิเป็นบรเิวณกลาเซยีรห์รอืธารน้ําแข็งทีนั่กวทิยาศาสตรส์นันษิฐานวา่น้ําแข็งซึง่เหมอืนหนิงอกหนิ
ยอ้ยมอีายกุวา่ 2,000 ปี ตัง้แตส่มยัยคุสํารดิ (Bronze Age) ตัวถ้ํามคีวามยาวประมาณ 1,100 เมตรลกึ
ประมาณ 110 เมตร (หมายเหต ุผูท้ีม่ปัีญหาเรือ่งการเดนิ หรอืปัญหาหัวเขา่ ไมแ่นะนําใหล้งเดนิภายในถ้ํา 
และทา่นควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวไปดว้ย) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง บนัสกาบสิตรกิา หรอื บสิตรกิา (Bystrica) (ระยะทาง  170 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  
นําทา่นเขา้ชมทาวน ์คาสเซลิ คอมเพล็กซ ์ (Town Castle Complex) ซึง่เป็นศนูยร์วมความเจรญิรุง่เรอืงใน
อดตีและหมูอ่าคารบา้นเรอืน โบสถโ์บราณทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่13  
นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัหอนาฬกิาประจําเมอืง (Clock Tower), โบสถป์ระจําเมอืง (Old Church) และจัตรัุส
อสิรภาพ (Slovak Uprising Square)  
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเทรนซนิ (Trencin) (ระยะทาง  132 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 
ชัว่โมง) 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม  

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Spirito by Spiwalk **** หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่ก เทรนซนิ – ออลอโมตซ ์(ประเทศสาธารณรฐัเช็ก) UNESCO    
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออลอโมตซ ์(Olomouc) (ระยะทาง 147 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 
เป็นเมอืงทางตะวันออกของเชก็ บนฝ่ังแมน้ํ่าโมราวา เป็นเมอืงหลวงของ เขตออลอโมตซ์ ถอืเป็นเมอืงใหญ่
อนัดับ 6 ของประเทศ คาดการวา่เมอืงนีถ้อืกําเนดิมาจากป้อมของ ชาวโรมนั  ตกเป็นของ ฮงัการีใน ค.ศ. 
1478 และเป็นเมอืงหลวงของ แควน้มอเรเวยีจนถงึ ค.ศ. 1640 สวเีดนเขา้ทําลายใน ค.ศ. 1642 ตอ่มาใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่18 เป็นทีม่ัน่ของออสเตรยี  
นําทา่นเทีย่วชมในเขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารโบราณและอาคารสําคัญตา่งๆในอดตี  
นําทา่นชม เสาอนุสรณ์แหง่ครสิตศ์าสนาเมอืง ออลอโมตซ์  (Olomouc) หนึง่ในเสาเมอืงอนัเกา่แกท่ีม่ ี
ประวัตศิาสตรเ์ลือ่งลอื รองจากกรงุปราก เป็นสถานทีป่ระดษิฐานเสาศนูยร์วมแหง่จติใจของชาวเชก็มานาน
กวา่สามรอ้ยปี ในปี ค.ศ.2000 องคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก 
(UNESCO) ไดป้ระกาศยกยอ่งให ้ “เสาพระตรเีอกภาพ ” เป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ในฐานะที่
เป็นตัวอยา่งของการแสดงออกทางสนุทรยีศลิป์แบบบาโรกทีง่ดงาม และยิง่ใหญข่องทวปียโุรป  
ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชมโบสถเ์วนเซสลาส (Wenceslas Cathedral) เป็นโบสถแ์บบกอทคิทีจั่ตรัุส Wenceslas 
สรา้งในปี 1107 จัตรัุสแหง่นีไ้ดรั้บการตัง้ชือ่ตาม Saint Wenceslaus I ยคุแหง่โบฮเีมยีในวันครบรอบพันปี
ของการเสยีชวีติของเขาในปี 1935  

 

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/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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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่น เขา้ชมปราสาทโบโซฟ (Bouzov Castle) เป็นป้อมปราสาทตน้ศตวรรษที ่14 ทีก่ลา่วถงึครัง้แรกในปี 

1317 ซึง่สรา้งขึน้บนเนนิเขาระหวา่งหมูบ่า้น Hvozdek และเมอืง Bouzov ปราสาทนีเ้คยถกูใชใ้นภาพยนตร์
โปรดักชัน่หลายเรือ่งรวมไปถงึ Arabela, Fantaghirò และ Before the fall นําทา่นเขา้ชมความสวยงามและ
ความโดดเดน่ของปราสาททีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 10 ปราสาททีค่วรคา่แหง่การมาเยอืนใน
สาธารณรัฐเชก็  

 ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชม Basilica of Visitation of the Blessed Virgin Marry เป็นมหาวหิารทีส่รา้งบนเนนิ
เขาในชว่งศตวรรษ 17-18  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Collection Olomouc Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีเ่จ็ด ออลอโมตซ ์ – ลโิทมชิ – คทุนา โฮรา – ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลโิทมชิ (Litomysl) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
นําทา่นเขา้ชมปราสาทลโิทมชิ  (Litomysl Castle) เป็นปราสาทยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ใน
สาธารณรัฐเชก็ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงและ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร UNESCO ในปี 1999 เป็นปราสาท
สรา้งในสมยัศตวรรษที ่ 16 ในศลิปะแบบเรอเนซองส ์และไดรั้บการตอ่เตมิในศลิปะแบบบาโรคในสมยั
ศตวรรษที ่18 นําทา่นเขา้ชมความสวยงามทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุง่เรอืงในอดตี  
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม เมอืงเกา่ลโิทมชิ (Old Town) นําทา่นเยอืนจัตรัุสประจําเมอืง และโบสถแ์หง่ซารส์ 
(Tvar Church) อสิระใหท้า่นเทีย่วชมและถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงคทุนาโฮรา  (Kutna Hora) (ระยะทาง  88 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงเกา่และ เป็นเมอืงมรดกโลก  UNESCO World Heritage ทีม่ปีระวัตเิกา่แกต่ัง้แตส่มยัยคุ
ศตวรรษที ่12 ถอืไดว้า่เป็นเมอืงทีร่ํ่ารวยมากในยคุนัน้เพราะเป็นเหมอืงเงนิ คทุนาโฮราเป็นเมอืงเกา่ทีม่ี
สําคัญมากทีส่ดุในยคุหนึง่ นําทา่นสมัผัสกบับรรยากาศยโุรปยคุเกา่ สภาพแวดลอ้มทีย่งัคงอนุรักษ์บางสว่น
ไวใ้หเ้หมอืนเดมิ สว่นใหญจ่ะเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ (Gothic)  
นําทา่นชมโบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbara Church) เป็นโบสถท์ีม่สีวยงามมาก  
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมโบสถก์ระดกู  หรอืทีเ่ก็บกระดกูแหง่เซดเล็ก ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บกระดกูของนักบวชใน
นกิายซสิเตอรเ์ชยีน ทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดดว้ยเชน่กนัโบสถก์ระดกูสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมบาโรก 
ใชก้ระดกูตกแตง่ทัง้หมด  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) (ระยะทาง 84 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 นําทา่นตรวจ RT-PCR Test คา่ใชจ้า่ยไมร่วมในคา่ทวัร ์ประมาณ 60-90 Euro 
 

 
 
 คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 

นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Duo Superior Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด ปราก – ปราสาทแหง่กรงุปราก – เตลช ์
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นําทา่นเทีย่ว ชมกรงุปราก ดนิแดนของสาธารณรัฐเชก็  เป็นทีเ่ลือ่งลอืและมผีูค้นเดนิทางไปชมเมอืงทีม่ี

ประวัตศิาสตรย์อ้นหลังไปราว 2,000 ปี จงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไมว่า่จะเป็น 
สถาปัตยกรรมแบบ  โรมนัเนสก ์กอทกิ เรอเนซองส ์บาโรก รวมทัง้ศลิปะรปูแบบตา่งๆทําใหก้รงุปรากเป็น
เมอืงทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประวัตคิวามเป็นมาตัง้แตส่มยัอาณาจักรโรมนั และองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหก้รงุ
ปรากเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม   
นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่กรงุปราก (Prague Castle) ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในสาธารณรัฐเชก็สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบรโิวจ ปราสาทอศัวนิโบราณทีส่รา้งขึน้ในแบบศลิปะกอทกิทีส่งา่งามซึง่ในปัจจบุนัใช ้

เป็นทีพํ่านักของประธานาธบิดเีชก็ นําทา่นชมความใหญโ่ตโออ่า่ของตัวปราสาท  
เขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตัส (Saint Vitus Cathedral) ทีเ่ดน่เป็นสงา่ เขตโกลเดน้เลน ซึง่เคยใชเ้ป็นทีพํ่านัก
ของชา่งฝีมอืในยคุสมยักอ่น โบสถแ์หง่นีเ้ป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1344 ในศลิปะแบบกอทกิ มี
การกอ่สรา้งเรือ่ยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 มหีนา้ตา่งกระจกสทีีง่ดงามเป็น
รปูภาพของนักบญุและเรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนา  แลว้ยงัเป็นทีเ่ก็บมงกฎุเพชรทีทํ่าขึน้ในสมยัพระเจา้
ชารล์สท์ี ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนทําใหก้รงุปรากกลายเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโบฮเีมยี
และจักรวรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์ 
จากนัน้นําทา่นเดนิสู ่สะพานชาลส(์Charles Bridge) สะพานเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาด
ใหญ ่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่ 14 ชือ่เดมิเรยีกวา่  “สะพานปราก ” 
ตอ่มาในปี 1870 ไดเ้ปลีย่นชือ่ ตามพระนามของพระเจา้ชาลส์  อยูย่า่นจัตรัุสและตัวเมอืงเกา่ ( Old Town 
Square) ทีค่ลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรงุปราก บนสะพานประดับดว้ยรปูปัน้ของนักบญุถงึ 28 
องค ์ชาวครสิตเ์ชือ่วา่ หากเดนิผา่นสะพานแหง่นี ้ตอ้งขอพรจากนักบญุจอหน์เพือ่ความเป็นสริมิงคล อสิระให ้
ทา่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเตลช ์(Telc) (ระยะทาง 158 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืง

เกา่แกท่ีม่คีวามงดงามมากแหง่หนึง่ของสาธารณรัฐเชก็ สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 13 โดยพืน้ทีข่องเมอืง
เตลชจ์ะลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้ 3 ดา้น อกีทัง้ยงัเป็นหนึง่ในสถานที่ มรดกโลกจากยเูนสโก UNESCO 
World Heritage บา้นในนีม้เีพยีง 71 หลัง กอ่สรา้งดว้ยอฐิปนู แตง่เตมิสสีนัสดใส ซึง่แตเ่ดมิสรา้งดว้ยไมแ้ต่
เกดิเหตไุฟไหม ้เมือ่สรา้งใหมจ่งึกอ่ดว้ยหนิ-ปนูแทน ในสไตลเ์รอเนซองส ์ 
นําทา่นเขา้ชมปราสาทเตลช ์(Telc Chateau) สรา้งขึน้ประมาณศตวรรษที ่15 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเน
ซองส ์ซึง่เดมิทีถ่กูสรา้งขึน้มาในสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ แตต่อ่มาถกูปรับเปลีย่นใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแบบ
เรอเนซองสโ์ดยขนุนาง Oldrich III แหง่ครอบครัว Zacharis of Hradec ซึง่เป็นครอบครัวทีป่กครองเมอืงนี้
ตอ่จาก King John of Luxembourg ไดเ้วลานําทา่นเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old town) ซึง่มหีมูอ่าคาร
โบราณสพีาสเทล ทีส่วยงามและควรคา่แกก่ารไปเยอืน  
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซน็ตเ์จมส ์     (St. James Church) ซึง่เป็นโบสถท์ีส่รา้งขึน้สมยัศตวรรษที ่15 

 คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Artaban**** หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีเ่กา้ เตลช ์ – เวยีนนา 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่กรงุเวยีนนา (Vienna) (ระยะทาง 153 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นคร
หลวงแหง่ดนตรทีีแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตคิอนัเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 1,000 ปี เป็นนครทีม่คีวามทันสมยัแต่
แฝงเรน้อยูภ่ายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสกิอนัทรงคณุคา่ ตัง้อยูท่างตอนกลางของสหภาพยโุรป เชือ่มตอ่อารย
ธรรมระหวา่งยโุรปตะวันออกและยโุรปตะวันตก  
นําทา่นชมความงามของ วหิารเซนต ์สตเีฟน ( St. Stephen’s Cathedral) วหิารศักดิส์ทิธิข์องกรงุเวยีนนา 
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ ตัง้อยูใ่จกลาง เมอืงเกา่ จัดเป็นสญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา  
อสิระใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงบนถนนคารท์เนอร์  (Kartnerstrasse) ยา่นถนนการคา้ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง มี
หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย ชม วหิารเซนตส์ตฟีาน ซึง่ตัง้อยูโ่ดดเดน่เป็นสงา่ เป็นสญัลักษณ์
ของกรงุ เวยีนนา มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ปารน์ดอรฟ์ (Outlet Parndorf) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยูร่ะหวา่ง

เมอืงหลวงของสองประเทศออสเตรยีและสโลวาเกยี เป็น outlet แหง่แรกทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญข่อง 
ประเทศออสเตรยี ทีม่รีา้นคา้ มากกวา่ 120 รา้นสนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆจากทกุมมุโลก ใหเ้ลอืกมากมาย
อยา่งจใุจ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

16.30 น. นําทา่นเดนิทางสู่ สนามเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่เชค็อนิ 
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20.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ เวยีนนา 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 อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
 
ราคาทวัร ์89,900 บาท : 6-15 เม.ย. 65 / 21-30 เม.ย. 65/ 1-10 พ.ค. 65 / 16-25 ม.ิย. 65/ 14-23 ก.ค. 
65 / 11-20 ส.ค. 65 / 15-24 ก.ย. 65 / 13-22 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 
 

ตราคา่บรกิาร  (บาท)  เมษายน - ตลุาคม 2565  

ราคาผูใ้หญพั่กหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 89,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 

เด็กตํ่ากวา่ 2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 83,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

 (ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิหักออก BKK- IST-BUD//VIE-IST-BKK) 23,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ํามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที่  
สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่23 มกราคม 2565) ** 

 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ 
 สาํหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  
 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น้ําหนักไมเ่กนิ 7 กก.  
 
โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ  
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิ 20 กก.) 
 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน้ํามัน, ประกนัภัยทางอากาศ  
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 
 คา่ภาษีในแตล่ะประเทศ  
 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้  
 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้าํนาญเสน้ทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้กําหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จดุเชค็อนิ  
 คา่โรงแรมและการตรวจแบบ Test & Go เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบุ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
การชําระเงนิ งวดที ่ 1 : สํารองทีน่ ัง่จา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน  หรอืตาม
เจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
  งวดที ่2 : ชําระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
กรณียกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม ่60 
วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วนั หักคา่มัดจํา 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วนั หักคา่มัดจํา 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วนั) 
***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  
***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดทํ้าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ
กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม***  
 
กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
*ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง 
และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิ
เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง  ตํา่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ
เพือ่ทดแทนเป็นลําดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดทําการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่ว
อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นลําดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  
การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื 
ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่น
เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระ
มาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่น
ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี
เลอืดหม ู

 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระ  คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูกํ้าหนด  ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณีที่
ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้  ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน
กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 



Page 14 of 15 

 

 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน  แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได  ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้  
 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม  ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ด ้
หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง
ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดนําของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น้ําหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่
จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ  ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ  จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถนําขึน้เครือ่งได  ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
 สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  คอื 20-30 กโิลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่
ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได  ้หาก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด  

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได  ้ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 
13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ  บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ  

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย  
 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง  เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชย
ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะนําให ้
โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว ( ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ ) โดยปกตปิระกนัภัยการเดนิทางที่
บรษัิททวัรไ์ดจั้ดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตาม
รายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง
ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
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