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18.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิการต์า้ร ์แอร์

เวย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโดฮา ประเทศการต์า้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR 833   

23.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตโิดฮา  จากนัน้ รอเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

01.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ QR 115   

07.00+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดหูนาว) 

 

 

 

วนัที่สอง โดฮา • มวินคิ • มวินคิ (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอลัลอินัซ ์อารนีา่ • ชวานเกา • ปราสาท

นอยชวานสไตน ์• ฟุสเซน่ • มวินคิ • จตัรุัสมาเรยีนพลาสท ์       ( - / กลางวนั / เยน็ ) 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ• สนามบนิโดฮา                                
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น าแวะถา่ยรปูที ่สนามฟุตบอล อลัลอินัซ ์อารนีา (Allianz Arena)  

- รังเหยา้ของทมีสโมสรฟตุบอลดังอยา่ง บาเยริน์ มวินคิ ทมียกัษ์ใหญจ่ากบนุเดสลกีาสนามฟตุบอล

แหง่นีส้ามารถจผุูช้มไดม้ากวา่ 75,000 คน ซึง่ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของประเทศเยอรมนั ดว้ยทกุสรา้ง

กวา่ 340 ลา้นยโูร ดว้ยรปูทรงเฉพาะ ชาวมวินคิจงึมชีือ่เรยีกเลน่ๆ วา่ Schlauchboot ซึง่แปววา่เรอื

ยาง 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชวานเกา (SCHWANGAU) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.  

พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ  ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN 

CASTLE)  

- มหาปราสาทแหง่ยคุกลาง ถอืเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ทางการทอ่งเทีย่วของแควน้บาวาเรยีเลยทีเ่ดยีว 

โดยถูกสรา้งขึน้จากพระราชด ารัสของพระเจา้ลูทวชิที ่2 ในปี 1864 ซึง่ปราสาทแห่งนี้นัน้ โด่ดเด่น

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นโิอโกธคิผสม โรมาเนสส ์จนท าใหเ้ป็นตน้แบบของปราสาทในเทพนยิาย

ของดสินยีท์ีเ่ราเห็นกนั หากมเีวลา พาทา่นน่ังรถ Shuttle Bus เพือ่พาชมววิมมุสงูของตัวปราสาท ที่

บรเิวณ สะพานมาเรยีน (Marienbrücke) *หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยหรอืมเีหตุใดอาจท า

ใหเ้กดิความอนัตราย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมพ่าท่านขึน้ โดยยดึเอาความปลอดภัยของ

ทา่นเป็นส าคัญ* 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ตัว เมอืงมวินคิ ใหท้่านไดอ้สิระทีบ่รเิวณ จตัุรสัมารนีเพทส (Marienplatz) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชม.  

- ถือว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตร์และธุรกจิของนครมวินิค บรเิวณนี้เป็นที่ตัง้ของศาลาว่า

การเมอืงทีม่รีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะ

ออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม 

และของฝากตามอธัยาศัย 
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ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

เมนพูเิศษ ขาหมเูสริฟ์พรอ้มเบยีรเ์ยอรมนัขนานแท ้

ทีพ่กั Holiday Inn Munich - South หรอืเทยีบเทา่ระดบั 

4 ดาว (โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้

เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย  5-7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์น

กาiปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์

หรอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที่สาม        เมอืงซาลบวรก์ • พระราชวงัและสวนมริาเบล • จตัรุัสเรสซเิดนซ•์  บา้นเกดิโมซารท์  

           เซน็ทว์ฟูกงั •  เมอืงฮลัล์สตทัท ์                    (เชา้/ กลางวนั / 

เยน็ ) 
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จากนัน้ น าทา่นสูเ่มอืงบา้นเกดิของคตีกวเีอกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุคนหนึง่ของโลกนาม ว็อลฟ์กัง อมาเดอสุ โม

ซารท์ (Wolfgang Amadeus Mozart) เมอืงซาลบวรก์ (Salzburg)  

- เมืองที่มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เนื่องดว้ยสมัยก่อนนัน้เกลือถือเป็นวัตถุดบิล ้าค่า มีราคา

เทยีบเท่ากับทองค า และทีน่ครแห่งนี้นัน้มเีหมอืงเกลอืขนาดใหญ่ ท าใหส้ภาพทางเศรษฐกจิในซา

ลบวรก์เฟ่ืองฟมูากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของยโุรปเลยทเีดยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นชมความงามของ พระราชวงัและสวนมริาเบล (Mirabell Palace and Gardens)  

- สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1606 โดยเจา้ชายอารค์บชิอป Wolf Dietrich ซึง่รับสั่งใหส้รา้งพระราชวังขึน้เพือ่ 

Salome Alt หญงิผูเ้ป็นทีรั่กของพระองค ์โดยค าว่ามริาเบล มาจากค า 2 ค า คอื admirable ที่

แปลว่าน่าชืน่ชม และ ค าว่า beautiful ทีแ่ปลว่าสวย จงึมคีวามหมายโดยรวมว่า ความโสภาทีน่่า

อภริมย ์ดั่งความโรแมนตกิอันเป็นเหตุแห่งการสรา้งพระราชวังแห่งนี้ ปัจจุบันนยิมใชเ้ป็นสถานทีใ่น

การจัดพธิแีต่งงาน และถ่ายรูป Pre wedding ไฮไลทข์องพระราชวังแห่งนี้นัน้คอื ตัวสวนมริาเบล 

สวนทีถู่กจัดเป็นสไตลบ์าโรค ทีถู่กรังสรรคเ์พิม่เตมิจนแลว้เสร็จในปี 1690 เป็น 1 ในฉากถา่ยท า

ภาพยนตเ์พลงชือ่กอ้งโลกอยา่ง The Sound Of Music ทีฉ่ายในปี 1965 น าแสดงโดย จูลี ่

แอนดรวู ์กบัเพลงทีโ่ดง่ดังอยา่ง “Do Re Mi”  
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น าทา่นเดนิเลน่และแวะถา่ยรปูบรเิวณถนนGetreidegasse 

- มสีถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตรค์อื บา้นเลขที ่ 9 ซึง่เป็นบา้นเกดิของโมซารท์ ถัดไปนัน้เป็น 

จตัรุสัเรสซเิดนท ์ (Residenzplatz) จัตรัุสทีร่วมสถานทีส่ าคญัของเมอืง ไมว่า่จะเป็น อาสน์

วหิารซาลบวรก์ พระราชวงัเรสซเิดนท ์รวมไปถงึ ประตมิากรรม Sudliche Dombogen โดย

จากตรงนีท้า่นจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซาลบวรก์ (Fortress Hohensalzburg) ไดอ้ยา่งชดัเจน 

หลังจากชมเมอืงซาลบวรก์เสร็จสิน้แลว้ 

 

 

 

จากนัน้ พาทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั หมูบ่า้นมรดกโลกทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่ เป็นหมูบ่า้นมรกดกโลกทีส่วย

ทีส่ดุในโลก ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

- เมอืงมรดกโลกทีอ่ยูท่่ามกลางขนุเขาและทะเลสาบ ตัง้อยูใ่นรัฐอัปเปอรอ์อสเตรยี มปีระชากรไมถ่งึ 

1,000 คน แต่มนัีกท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนกว่า 800,000 คนต่อปี ดว้ยทัศนียภาพตระการตา ที่

ธรรมชาตแิละมนุษยร์ว่มกนัประกอบขึน้ท าให ้เป็นสถานทีท่ ีเ่ป็น The Must ของยุโรปตะวนัออก

เลยทเีดยีว ใหท้า่นอสิระในการซมึซบับรรยากาศของเมอืงมรดกโลก 
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กอ่นพาทา่นชม เมอืงเซ็นท ์วฟูกงั (St.Wolfgang)  

- อกีหนึง่เมอืงทีม่ทีะเลสาบทีส่วย และยงัเป็นเมอืงตากอากาศทีเ่ลือ่งชือ่ของประเทศอกีดว้ย ใหท้า่น

ไดผ้อ่นคลายอรยิบทกบัธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรมทีอ่ยูก่นัอยา่งกลมกลนืและลงตวั 

**หากพักทีฮ่ลัลต์ทัท ์จะพาทา่นเทีย่วทีเ่ซน็ทว์ฟูกงักอ่น แตห่ากพักทีเ่ซน็ทว์ฟูกงั จะพาทา่นเทีย่วฮลัสตัททก์อ่น** 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มเมนปูลาเทรา้ช ์

ทีพ่กั  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  มุง่หนา้สูส่าธารณรัฐเช็ก สูเ่มอืง เชส้กี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไขม่กุแห่งโบฮเิมยีน (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชม.)  

วนัที่สี ่ เชสกีค้รมุลอฟ • ปราก • สะพานชารล์  • ยา่นเมอืงเกา่ • นาฬกิาดาราศาสตร ์

                           (เชา้/ กลางวนั / เยน็ ) 
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- เป็นอกีเมอืงสวยทีพ่ลาดไมไ่ด ้ดว้ยเอกลักษณ์ทีบ่า้นเรอืนมหีลังคาสสีม้ มแีม่น ้าวอลตาว่าพาด

ผา่นเป็นรปูคลา้ยๆ หยดน ้า ท าใหเ้กดิภมูทิัศนท์ีง่ดงาม  

- พาทา่นชม ปราสาทเชส้กี ้ครุมลอฟ ดา้นนอก ปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ซึง่

ถอืวา่ใหญม่ากหากเทยีบกบัขนาดเมอืงนอกจากนัน้เมอืงนีย้งัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในปี 1992 อกีดว้ย 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ เมนเูป็ดโบฮเีมีย่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นสูเ่มอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็เมอืงปราก(Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.3 

ชม.)  

- ชมเสน่หท์ีห่ลายคนยกยอ่งวา่เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุของยโุรปตะวนัออก ดว้ยความเกา่แกข่อง

สถาปัตยกรรม ยิง่ท าใหป้รากเป็นดั่งเมอืงทีถ่กูหยดุเวลาไวนั้บตัง้แตย่คุกลาง 
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น าทา่นชม สะพานชารล์ (Charle Bridge)  

- สะพานหลักสดุคลาสสคิทีโ่ด่งดังทีส่ดุของเมอืงเชือ่มฝ่ังเมอืงเกา่และเมอืงใหมท่ีถู่กแบง่ดว้ยแมน่ ้าวอล

ตาวา่เขา้ดว้ยกนั สะพานแหง่นีเ้ริม่กอ่สรา้งในปี 1357 ใชเ้วลาในการสรา้งมากกวา่ 100 ปีกวา่จะแลว้เสร็จ 

เดมิทชีือ่ว่า Stone Bridge หรอื Prague Bridgeและมาเปลีย่นชือ่มาเป็นสะพานชาลส ์ในปีค.ศ. 1870 

ตัวสะพานมคีวามยาว 621 เมตร และมคีวามกวา้งเกอืบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปที่ท่านตอ้งไม่

พลาดดว้ยประการทัง้ปวง 

 

 

 

ไมไ่กลกนัจะพบกบั ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town Square) ทีม่ไีฮไลทส์ าคัญของยา่นนีน่ั้นคอื  

- การชมนาฬกิาดาราศาสตรเ์มอืงปราก ซึง่ ถอืเป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลกที่

ยงัท างานไดอ้ยู ่ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1410 ในทุกๆ ตน้ชัว่โมงนัน้จะมตีุ๊กตากลพระสาวกพระเยซทูัง้ 

12 ทา่นปรากฏขึน้พรอ้มกบัเสยีงระฆงั ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 21.00 ในทกุวัน 

- บรเิวณใกลเ้คยีงยังเป็นทีต่ัง้ของ Church of Our Lady before Týn ถอืเป็นโบสถห์ลักของยา่น

เขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสในตอนตน้ กอ่นมกีารผสมรูปแบบกอธคิในอกี 

3 ศตวรรษตอ่มา ภายในโบสถม์ไีปป์ออรแ์กนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุปราก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1673  

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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ทีพ่กั  Hotel Duo หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นชม ปราสาทล าดบัที ่1 ของประเทศ ที ่ปราสาทปราก (Prague Castle)  

- มหาปราสาทีส่รา้งมากว่า 1,200 ปี Guinness World Records ไดบ้นัทกึไวว้า่ เป็นปราสาท

โบราณทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นทีป่ระทับของบรรพ

กษัตรยิข์องชาวโบฮเิมยีน ปัจจุบันใชเ้ป็นท าเนียบประธานาธบิด ีสงูเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝ่ัง

ตะวันตกของแมน่ ้าวอลตาวา่  

- ภายในบรเิวณปราสาทนัน้มสี ิง่ปลกูสรา้งมากมายประหนึง่เมอืงๆ หนึง่ อาท ิอาสนว์หิารนกับุญวตีสั 

(St. Vitus Cathedrals) โบสถค์รสิตแ์ห่งแรกของปราก สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 870 สรา้งขึน้เพือ่

อทุศิใหแ้กนั่กบญุวตีัส ผูส้ละชวีติในชว่งยุคโรมันราวปี 303 กอ่นทีพ่ระเจา้คอนสแตนตนิจะประกาศ

ตนเป็นครสิศาสนกิชน โบสถใ์หน้ี้ใชเ้วลาในการสรา้งกว่า 600 ปี ภายในจะประดับดว้ยกระจกสแีละ 

Rose Window หนา้ตา่งทีอ่อกแบบใหเ้ป็นรปูคลา้ยกบัดอกกหุลาบ  

วนัที่หา้ ปราก • ปราสาทปราก • โบสถเ์ซ็นทว์ตีัส • ถนน Golden Lane • บราทสิลาวา่        

                           (เชา้/ กลางวนั / เยน็ ) 



Page 13 of 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ไปชมอกี 1 จดุทีส่วยไมแ่พก้นั น่ันคอื ถนนทองค า (Golden Lane)  

- โดยสาเหตทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนทองค านัน้ เนือ่งจากบรเิวณนีนั้น้เป็นทีพ่ านักของเหล่าชา่งทองทีอ่าศัยอยู่

เป็นจ านวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกัน แต่ลักษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและ

ฉูดฉาดทีท่า่นจะเห็นในปัจจบุนันัน้ มาจากพระราชด ารัสของพระนางมาเรยี เทเรซา่ ทีโ่ปรดบรูณะให ้

มคีวามสวยงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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จากนัน้ น าทา่นมุง่หนา้ไปสู ่สาธารณรฐัสโลวกั (Slovak Republic) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชม.) ทีเ่มอืงหลวง     ใหท้า่นแวะถา่ยรูปกบั ปราสาทบราทสิลาวา่ (Bratislava Castle) ดา้น

นอก  

- ปราสาทส าคัญของเมอืง ในอดตีเคยถกูใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิฮ์งัการ ีและเป็นป้อมปราการด่าน

ส าคัญที่ไวส้ าหรับป้องกันขา้ศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ดว้ยความไดเ้ปรียบ

ทางดา้นยทุธศาสตรจ์ากการทีต่ัวปราสาทตัง้อยูบ่นสงู จงึสง่ผลใหท้่านจะไดช้มววิทีส่วยงดงามยาม

เย็นทีแ่มน่ ้าดานูบทอดยาว ปัจจบุนัถกูใชเ้ป็นทีท่ าการของรัฐบาล 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มเมนพูเิศษ slovak gnocch 

ทีพ่กั Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ น าทา่นสู ่เมอืงบดูาเปสต ์(Budapest)  

- ประเทศฮงัการ ีอกี 1เมอืงงามที ่ถกูขนานนามวา่เป็นปารสีแหง่ยโุรปตะวนัออก (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม.) ดว้ยประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และ

สถาปัตยกรรมทีม่คีวามโดดเด่นและผสมผสานกันอยา่งลงตัว แต่เดมินัน้ บดูาเปสตแ์บง่ออกเป็น 2 

เมอืง คอื เมอืงบดูา (Buda) และเมอืงเปสต ์(Pest) โดย มบีดูาเป็นเขตเมอืงหลวง ต่อมาไดม้กีาร

ขยายเมอืง แต่บูดานัน้มพีืน้ทีเ่ขาเป็นส่วนมาก ท าใหข้ยายเขตเมอืงไดย้าก ผดิกับฝ่ังเปสต ์ทีเ่ป็น

พืน้ทีร่าบกวา้งขวาง ท าใหเ้กดิการรวมเมอืงกนั  

แวะถา่ยรูปกบั สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ขา้มแมน่ ้าดานูบ ทีม่สีัญลักษณ์ที่

เป็นจดุเดน่คอืรปูปัน้สงิโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก บราทสิลาวา่ • ปดูาเปสต ์• สะพานเชน • คาสเทลิฮลัล ์• จตัรุสัวีรบรุษุ • มหาวหิารเซน็ท์สตี

เฟน่ • ลอ่งเรอืแมน่้า้ดานบูพรอ้มแชมเปญ    (เชา้/กลางวนั / เยน็ ) 
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พาทา่นชมความงามของกลุม่อาคารบน คาลเทลิ ฮลิล ์(Castle Hill)  

- เนนิเขารมิแมน่ ้าดานูบอนัเป็นทีต่ัง้ของ พระราชวังบดูา โบสถแ์มนทอิสั และ ป้อมชาวประมง เรยีงกัน

ไปตามแนวเขา  

- ปราสาทบูดา (Buda Castle)  ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ในปี 1265 ในสมัยของพระเจา้เบล่าที ่4 ของ

ราชวงศอ์าปารด์ ส าหรับตัวปราสาททีท่่านจะเห็นนัน้ จะเป็นการสรา้งแบบบาโรก ระหว่างปี 1749 

และ 1769 ถอืเป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศท์ัง้หมดของฮังการ ีปัจจุบันไดป้รับปรุงเป็นหอ

ศลิป์แหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรบ์ ู 

พาท่านชมบรเิวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถแ์มนทอิสั 

Mantius Church)  

- ถอืวา่เป็นสิง่ปลกูสรา้งแหง่แรกๆ ของคาลเทลิ ฮลิลแ์หง่นี ้เริม่จากตัวโบสถซ์ ึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ

โรมานเนสสส์รา้งตัง้แตใ่นปี 1015 และไดรั้บการบรูณะดว้ยศลิปะโกธคิในชว่งศตวรรษที ่14 ถอืเป็น 

1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยคุกลางของฮังการ ีสรา้งโดยพระเจา้สตเีฟ่น กษัตรยิพ์ระองคแ์รกของ

ฮงัการ ีนอกเหนอืจากรปูแบบสถาปัตยธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ทีไ่มม่ใีครเหมอืนแลว้ ท่านจะไดด้ืม่ด ่า

กบัววิของแมน่ ้าดานูบและอาคารของฝ่ังเปสต ์ทีม่ไีฮไลทส์ าคัญ เดน่ตระหงา่นกวา่อาคารอืน่ๆ น่ันคอื 

อาคารรัฐสภาของประเทศฮงัการ ี(Hungarian Parliament)  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

 น าทา่นชม จตัรุสัวรีบุรุษ (Hero Square) อันเป็นทีต่ัง้

ของอนุสาวรยีข์องเหล่าบรรพชนหัวหนา้เผ่าแม็กยารท์ัง้ 7 ที่

ไดร้วมกบัสรา้งอาณาจักรฮงัการภีายใตก้ารน าของเจา้ชายอา

ปารด์ ในปี 896 รวมไปถงึบคุคส าคัญและกษัตรยิใ์นอดตี ตรง

กลางยังมรีูปปั้นเทพแกเบรยีล(Gabriel)เทพของกรกีโบราณ

ซึง่เชือ่กันว่าเป็นอัครทูตสวรรค์ผูน้ าสารจากพระเจา้ซึง่ตัง้

ตระหง่านอยูบ่น Millennium Monument ทีม่คีวามสงูถงึ 36 

เมตร  

 จากนัน้ พาชม มหาวหิารเซ็นทส์ตเีฟ่น (St. Stephen's 

Basilica) มหาวหิารทีต่ัง้ตามชือ่ของกษัตรยินั์กบญุผูเ้ป็น

ปฐมกษัตริย์แห่งฮังการี เริ่มสรา้งในปี 1851 โดยตอ้งใช ้

สถาปนกิถงึ 2 ท่าน คือ Jozsef Hild และ Miklós Ybl 

ตามล าดับ จนแลว้เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถแ์ห่งนี้

คอื หลังคาโดมทีอ่าคารหลักทีม่คีวามสงูถงึ 96 เมตร เท่ากับ

อาคารรัฐสภา ซึง่ถงึว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดของบูดาเปสต ์

เนือ่งจากไดม้กีฎหมายว่าหา้มสรา้งสิง่ปลูกสรา้งทีส่งุเกนิ 96 

เมตร น่ันเอง 

พเิศษ !!!! น าทา่น ลอ่งเรอืดืม่ด า่บรรยากาศทีส่วยงามของแมน่ า้ดานบู (DANUBE CRUISE) พรอ้มกบั

เครือ่งดืม่สดุพเิศษทา่นละ1 แกว้ (NON ALCOHOL) ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบน

สองฝั่งแมน่ า้ ระหวา่งลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้ห็นอาคารรฐัสภาฮงัการ ีเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ ีส่วยงามและไมค่วรพลาด 

ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของฮงัการ ีอาคารรฐัสภาต ัง้โดดเดน่อยูร่มิแมน่ า้ดานบู 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนกูลูารช์ อาหารทอ้งถิน่ทีห่า้มพลาด *เป็นซุปเนือ้ หรอื หม ู

กบัมนัฝร ัง่ เตมิรสชาตเิอกลกัษณ์พเิศษดว้ยพรกิปราปิกา้ 
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ทีพ่กั  Danubius Hotel Arena หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางกลบัสูเ่ขตประเทศออสเตรยี ไปยงั Fashion Outlet Parndorf (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชม.) พรเีมีย่มเอา้ทเ์ลททีใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมอยา่งอสิระ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ นาฬกิา ก็มใีหไ้ดเ้ลอืกสรร (เอา้ทเ์ลทปิดวันอาทติย ์ หากโปรแกรมตรงกบัวันอาทติย ์ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน)  

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอา้ทเ์ลทเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

น าทา่นมุง่หนา้สู ่กรงุเวยีนนา (Vienna) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.  

วันที่เจ็ด ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน 

  ถนนคาร์ทเนอร์                (เช้า/ - / เย็น ) 
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- เมอืงหลวงของออสเตรยี และดนตรคีลาสสคิ เป็นเมอืงทีโ่มสารท์มาพ านักในยคุทีรุ่ง่เรอืงของชวีติ  

พาทา่นเขา้ชม พระราชวงัและสวนเชนินบ์รุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) 

พระราชวังฤดรูอ้นของราชวงศฮ์บัสบ์วรค์ สรา้งแบบบาโรก ค าว่าเชนิน์บรุน นัน้ มคีวามหมายว่า น ้าพุรอ้น

อันแสนสวยงาม โดยมกีารรเิริม่สรา้งในชว่งปี ค.ศ. 1569 หลังจากทีพ่ระเจา้แม็กซเีมเลีย่นที ่2 ไดซ้ือ้

ทีด่นิบรเิวณนี้ แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนัน้สรา้งและต่อเตมิในสมัยของพระนางมาเรยี เทเรซา่ โดยมพีระ

ราชประสงค์ใหม้คีวามยิง่ใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศบ์ูร์บง และดว้ย

พระองค์ทรงโปรดสเีหลืองมากจงึไดม้กีารใชส้เีหลอืงโทนพเิศษตกแต่งดา้นนอกของพระราชวัง และ

ตอ่มาสเีหลอืงโทนนีนั้น้จงึไดช้ือ่อยา่งเป็นทางการวา่สเีหลอืงเทเรซา่  

 

 

 

จากน ัน้ พาทา่นสู ่ถนนคนเดนิแหง่แรกๆ ของยโุรป ที ่ถนนคารท์เนอร ์(Kartner Street)  

- มมีาตัง้แต่ในสมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนนที่มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนัน้ เป็นที่รูจั้กกันในชือ่ของ Strata 

Carinthianorum กอ่นจะถกูพัฒนามาเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงในชว่งศตวรรษที ่19 แมอ้าคารบา้นเรอืน

สว่นมากจะถกูท าลายในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 แตท่างการก็ไดส้รา้งตกึรามบา้นชอ่งทีรู่ปแบบเดมิ 

เพือ่คงเสน่หแ์หง่ถนนสายนีไ้วอ้ยา่งสมบรูณ์ 
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นอกจากนัน้ยังมศีาสนสถานที่ส าคัญบนถนนแห่งนี้อกีแห่ง

หนึ่ง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. Stephen's 

Cathedral)  

- โบสถเ์กา่แกท่ีอ่ยูม่าตัง้แตปี่ 1160

ตัวอาสนวหิารสรา้งดว้ยหนิปนูมคีวามยาว 107 เมตร กวา้ง 

70 เมตร และ สงู 136.7 เมตร มรีะฆงัทัง้หมด 23 ใบ ใบ

ใหญท่ีส่ดุชือ่วา่ ระฆงัพมุเมรนิ ทีม่นี ้าหนักถงึ 20,130 

กโิลกรัม ถอืเป็นระฆงัแบบแกวง่ทีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรยี และ

เป็นอนัดับ 2 ของยโุรป รองจากระฆงัปีเตอร ์ ของเยรมนั

เทา่นัน้ กลา่วกนัวา่บโิทเฟ่นรูต้วัวา่ตนสญูเสยีการไดย้นิ 

เพราะวา่เมือ่หันมองไปบนอาสนวหิารแหง่นีแ้ลว้เห็นนกบนิออกจากหอระฆงัแตก่ลับไมไ่ดย้นิเสยีง

ระฆงัเหมอืนเคย 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูพเิศษ Sacher Cake เคก้สดุคลาสสคิของเวยีนนา 

ทีพ่กั  NH Danube City หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้   ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  5-

7  วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตกิรงุเวยีนนา เพือ่ท าการเชค็อนิ และท าคนืภาษี (TAX REFUND) 

10.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิการต์า้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 190 บนิตรงจากกรุงเวยีนนา ประเทศ

ออสเตรยีสูเ่มอืงโดฮา ประเทศการต์า้ร ์ 

16.40 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศการต์า้ร ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) ให ้

ทา่นผอ่นคลายอรยิบทระหวา่งรอเวลาเปลีย่นเครือ่ง 

19.25 น. เดนิทางสูอ่ากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 830 

 

 

 

06.10+1 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูดิว้ยความประทับใจ 

 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ

เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่

ในยโุรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรงุ หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน

เฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิ                   

วนัทีแ่ปด สนามบนิกรงุเวยีนนา • โดฮา                    (เชา้/ - /- ) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วันเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 

ปีพักกบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 

ปีพักกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น(เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่ว 

16-24 ม.ิย. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

22-30 ก.ค. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

12-20 ส.ค. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

17-25 ก.ย. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

21-29 ต.ค. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

18-26 พ.ย. 65 25+1 69,999 69,999 68,999 10,900 

11-19 ธ.ค. 65 25+1 75,999 75,999 74,999 10,900 

25 ธ.ค.-2 ม.ค. 66 25+1 82,999 82,999 81,999 12,900 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 

 

*** การันต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหัวหนา้ทวัรค์นไทย*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา-มวินคิ-เวยีนนา-โดฮา-กรุงเทพฯ)  

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

(ทัง้นี้หากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดทีเ่ป็นประกาศจากสายบนิ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสขุภาพอืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 
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 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่โรงแรม AQ 1 คนื + คา่ใชจ้า่ยการตรวจ RT-PCR เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 

45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ คดิคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตอ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้าม

ความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้แมว้า่จะ ผ่านหรอืไม่ผ่าน

การพจิารณา  

 คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หากทา่นไม่ผ่าน

การพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่า่นตอ้งถูกหักบางสว่น และสว่น

ทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม่ ออกตั๋วทา่นจะเสยีแตค่่ามัดจ าตั๋วตามจรงิ

เทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจ าหอ้งใน 2 

คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิท

จะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูมกิรณีทา่นเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอื ต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน

สว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที่

จะส ารองยานพาหนะ 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทจะท าการยืน่วซี่าของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 10 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทางสถานทูต 

เนื่องจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซี่า อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การยนืยันมาจากทาง

ยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ทา่น จงึจะสามารถยืน่ วซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง ทา่นจะตอ้ง

เดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยดแูล และอ านวย

ความสะดวก 
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 เอกสารตา่งๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ทา่นทีม่ี

ความประสงคจ์ะยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะ

จะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวร์เป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่วซี่าเทา่นัน้ มไิด ้

เป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ทา่น ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมดหลงัจากหักคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่า

ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุว ้

ในรายการทวัรท์ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯขอแนะน า

ใหท้า่นเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่ี

หอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่Twin/Double 

อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูติ า่ จะมบีรกิารเครือ่งปรับอากาศเฉพาะ

ในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรุงในชว่งฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกับวนัเหลา่นี ้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาทีแ่น่นอนกอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัย

พบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุัตเิหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิททวัร)์ 
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 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทาง

เรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น

ชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่น

โดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์

เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุในรายการทวัรท์ ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลิกการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


