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Code: IU01-DEU+AUT+CZE-EasternEU1-10OS-Jun-Dec-124-129-A220516 

 

ยโุรปตะวนัออก 1 (OS...2022) 

ออสเตรยี - เช็ก – ฮงัการ ี10 วนั 

 

ยุโรปตะวันออก อดตีประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมวินสิต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศไดรั้บการยอมรับใหเ้ขา้ร่วม    

เป็นสมาชกิแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมจากผูค้นทั่วทุกมุมโลก เวยีนนานครหลวงแห่ง

เสยีงเพลง เมอืงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ชอ้ปป้ิง PARNDORF OUTLET เทีย่วเมอืงแสนสวยของออสเตรยี กราซ, เซนต ์

วลูฟ์กงั, ฮอลสตทั เมอืงมรดกโลก เมอืงเหลา่นีเ้ราเป็นบรษิทัแรก ๆ ทีแ่นะน าใหค้นไทยรูจ้กั กอ่นเยอืนครุมลอฟ 

เมอืงมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็กทีโ่ด่งดัง, สัมผัสเมอืงน ้าแร่รอ้นทีส่วยงาม คารโ์ลววีาร ีชม ปราก นครหลวงอดตีที่

ย ิง่ใหญ่ของอาณาจักรโบฮเีมยี เยอืนบูดาเปสท ์    นครหลวงแสนสวยรมิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ นครหลวงของฮังการ ีชมเมอืง

เกา่สวย ๆ วเิซกราด 

สายการบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์บนิตรงไป-กลับ  

โรงแรม มาตรฐานยโุรป (รับประกนัวา่เนีย้บ) มพีกั 2 คนื ไมย่า้ยโรงแรม 2 คร ัง้ รวม 4 คนื จาก 7 คนื 

อาหาร  เชา้แบบอเมรกินั กลางวัน - ค ่า แบบยโุรปและเอเชยี  

รถโคช้ มาตรฐานยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง   

เรอื  ใหญ ่สะดวกสบาย ลอ่งแมน่ ้าดานูบ 

มคัคเุทศก ์ ช านาญเสน้ทางแน่นอน 

หมายเหต ุ เป็นโปรแกรมแนะน า สวยจรงิ อะไรจรงิ  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรยี) 

 

20.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู4) เคานเ์ตอร ์G สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์

23.45 น. บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่OS 026 

 

วนัทีส่อง  เวยีนนา - กราซ - เซนต ์วลูฟ์กงั  

 

05.35 น. เดนิทางถงึกรงุเวยีนนา (VIENNA)  

- นครหลวงแห่งออสเตรยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้  

อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารแบบบฟุเฟ่ต ์ของโรงแรม NH AIRPORT 

 น าทา่นสูเ่มอืงกราซ  (GRAZ / 2 ชม. 30 นาท)ี  

- เมอืงสวยของออสเตรยี ทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวง
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แหง่ศลิปวัฒนธรรมแหง่ยโุรป และเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของประเทศ ในอดตีเมอืง กราซเป็นเมอืงหนา้

ดา่นทีม่ป้ีอมปราการอนัแข็งแกรง่ไวป้้องกนัการรกุรานจากพวกเตริก์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชมเมอืงกราซ  

- เมอืงศลิปวัฒนธรรมแห่งยโุรป (CULTURAL CITY OF EUROPE) ทีม่กีารผสมผสานระหว่างความ

คลาสสคิของเมอืงเกา่และทันสมยัของเมอืงในศตวรรษที ่20 ไดอ้ยา่งลงตัวทีส่ดุ  

- ผ่านชมโบสถป์ระจ าเมอืง แต่เดมิเคยเป็นคฤหาสน์ที่

ใหญ่โตหรูหรา สรา้งขึน้ในระหว่างปี ค.ศ. 1438-

1464 โดยพระเจา้ฟรดีชิที ่3 ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 

ไดถ้วายใหเ้ป็นโบสถส์ าหรับราชส านัก  

- ใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเล่นในตัวเมอืงน่ารักท่ามกลาง

บรรยากาศอนัสวยงามกลางหบุเขาแอลป์แหง่นี้  

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเซนตว์ลูฟ์กงั (ST. WOLFGANG / 2 ชม. 30 นาท)ี  

- เมอืงรสีอรท์เล็ก ๆ ในหุบเขารมิทะเลสาบวูลฟ์กังทีส่วยงามโรแมนตกิทีส่ดุเมอืงหนึง่ของออสเตรยีที่

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงู ทะเลสาบสวยใส และทุง่หญา้เขยีวขจ ีเป็นทีป่ระทับใจของนักทอ่งเทีย่ว  

 น าท่านเขา้ทีพ่ักโรงแรม ROMANTIC IM WEISSEN ROSSL หรอื SCALARIA หรอืระดับเดยีวกัน 2 คนื 

แบบสบาย ๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หมายเหต ุ เนือ่งจากมโีรงแรมไมม่ากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมอืงใกลเ้คยีง แตรั่บรองวา่โรงแรมด ี 

 

วนัทีส่าม  เซนต ์วลูฟ์กงั - เซนตก์ลิเกน - ฮอลสตทั - เซนต ์วลูฟ์กงั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

09.00 น. น าทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามของธรรมชาตแิละทวิทศันข์องทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั  

- เรอืจะลอ่งเลยีบชายฝ่ังผ่านเมอืงเล็ก ๆ รมิเชงิเขาตดิทะเลสาบสูเ่มอืงเซนต์

กลิเกน ตลอดระยะเวลาการล่องเรอืท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม (ใช ้

เวลาประมาณ 55 นาท)ี ถงึท่าเรอืเมอืงเซนตก์ลิเกน (ST. GILGEN) ซึง่เป็น

เมอืงน่ารักอกีเมอืงหนึง่ทีอ่ยูร่มิทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั  

เดนิเที่ยวชมเมอืงเก่าเซนตก์ลิเลน เมอืงบา้นเกดิคุณแม่ของศลิปินเอก “โม

สาร์ท” (เรอืมเีฉพาะเมษายน-ตุลาคมเท่าน ัน้ เดอืนอืน่ ๆ น ัง่รถไป) 

จากนัน้ออกเดนิทางสูฮ่อลสตทั โดยรถโคช้ (HALLSTATT / 45 นาท)ี เมอืง

มรดกโลกทีเ่กา่แกย่อ้นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 กอ่น

ครสิตกาล และยงัมทีวิทัศนท์ีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทางมากมาย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นชมเมอืงฮอลสตัท  

- เดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกว่า 

“ซ ีสตราซ” (SEESTRAßE) ระยะทางประมาณ 800 เมตร 

อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเอง

เป็นระยะ สลับกับบา้นเรอืนสไตลแ์อลไพน์ทีเ่กา่แกไ่ม่ขาด

สาย บา้งก็อยู่ระดับพืน้ดนิ บา้งก็อยู่บนหนา้ผาลดหลั่นกัน

เป็นชัน้ ๆ และบา้นแตล่ะหลังลว้นประดับประดาดว้ยของเกา่ 

ดอกไมห้ลากสสีันสวยงามปลายสุดของถนนซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจัตุรัสประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิ

ขนาดยอ่ม ประดับดว้ยน ้าพกุลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม  

- แลว้น าท่านน่ังรถรางขึน้สู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของฮอลสตทั (WORLD 

HERITAGE VIEW POINT) อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนน่ังจบิกาแฟ หรอืเดนิเล่น / เดนิทางกลับเซนต ์

วลูฟ์กงั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (เมนูปลาเทราต)์  

หมายเหต ุ  รถรางขึน้จุดชมววิมเีฉพาะมนีาคม-ตุลาคม แต่อาจกอ่น-หรอืหลังแลว้แต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวัน

อากาศไมด่)ี 

 

วนัทีส่ ี ่ เซนต ์วลูฟ์กงั - ครมุลอฟ (เช็ก) - คารโ์ลววีาร ี    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เชสกีค้รุมลอฟ (CESKY KRUMLOV / 3 ชม. 30 นาท)ี เมอืงสวยรมิแมน่ ้า 

วัลตาวา น าทา่นชมเชสกี ้ครมุลอฟ เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการดแูลจากยเูนสโก  

น าทา่นชมตัวเมอืงเกา่ของครมุลอฟ   

- ตัง้อยูใ่นคุง้น ้าของแมน่ ้าวัลตาวา เป็น 1 ในเมอืงทีส่รา้งขึน้ใน

สมยัศตวรรษที ่11 ตามเสน้ทาง การคา้ขายในอดตี และเจรญิตอ่เนือ่งมาอกีรว่ม 

300 ปี จากตระกลู ROZMBERKS หรอื THE MASTER OF ROSE และเปลีย่น

มอืมาอยูใ่นการปกครองของราชวงศแ์ฮปสเบริก์แหง่ออสเตรยี-ฮังการ ีตามดว้ย

ภาวะของสงครามและคอมมวินสิต ์แต่เชสกี ้ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของ

ตัวเมอืงเก่าจนถงึปี ค.ศ. 1989 องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก 

(WORLD HERITAGE CITY)  

น าท่านเขา้ชมปราสาทครุมลอฟ (ปิดบรกิารในชว่งฤดูหนาว พฤศจกิายน-มนีาคม และทุกวันจันทร ์/ ชม

เฉพาะภายนอก) ทีง่ดงามดว้ยศลิปะหลากหลายยคุและยงัคงความสมบรูณ์แบบทัง้ศลิปะเครือ่งเรอืน นับเป็น

อกีหนึง่ปราสาททีน่่าชม  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูค่ารโ์ลววีาร ี(KARLOVY VARY / 3 ชม. 30 นาท)ี  
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- เมอืงน ้าพแุสนสวยทา่มกลางหบุเขา และเป็นเมอืงสปาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเชก็ ดว้ยความเชือ่ในการดืม่

น ้าแรรั่กษาและบ ารงุรา่งกาย   

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม HOTEL SAVOY หรอืระดับเดยีวกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูเป็ดโบฮเีมยีนอนัโดง่ดัง (BOHEMIAN DUCK)  

 

วนัทีห่า้  คารโ์ลววีาร ี- ปราก  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมคารโ์ลววีาร ี 

- เมอืงน ้าพรุอ้นธรรมชาต ิทีช่าวเชก็และชาวยโุรปนยิมเดนิทางมา

พักผอ่นเพือ่สขุภาพ และเพือ่การบ าบดัโรคภยัตา่งๆ ทีท่า่นจะได ้

เห็นผูค้นในเมอืง เดนิถอืถว้ยน ้าแร่ดูดดืม่กันทั่วไป นับเป็นภาพ

แปลกๆ และถว้ยเซรามคิเหล่านี้ก็ไดรั้บการออกแบบ อย่าง

งดงาม จนกลายเป็นของทีร่ะลกึนยิมซือ้กลับบา้นอกีดว้ย  

เดนิชมอาคารบา้นเรอืนสวยๆ แลว้ออกเดนิทางสูก่รงุปราก (PRAGUE / 1 ชม. 40 นาท)ี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชมกรงุปราก  

- นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็กทีม่สีถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารบา้นเรอืนต่างๆ จนไดรั้บฉายาว่า 

นครแห่งปราสาทรอ้ยยอด น าท่านสูจั่ตุรัสเมอืงเกา่ (OLD TOWN SQUARE) ยา่นการคา้ตัง้แต่อดตี

จนถงึปัจจบุนั  

- ท่านจะสามารถเลือกซือ้ครสิตัลโบฮเีมยีนราคาประหยัด จาก

รา้นเครือ่งแกว้ทีม่อียูท่ั่วไป พรอ้มชมบรรยากาศของตัวเมอืงซึง่

รายลอ้มดว้ยอาคารยคุเกา่ทีง่ดงาม เชน่ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

อายกุว่า 500 ปี ทีก่ลไกยังคงท างานจนถงึปัจจุบันนี้, วหิารทนิ 

(OUR LADY BEFORE TYN), วหิารเซนต์นโิคลัส (ST. 

NICHOLAS CHURCH) ทีโ่ดดเด่นในสไตลบ์ารอก, อนุสาวรยี์

จอหน์ ฮสั (JOHN HUSS) ผูน้ าในการปฏริปูศาสนา   

- น าทา่นเดนิขา้มสะพานชาลส ์(CHARLES BRIDGE) ทีท่อดขา้มแมน่ ้าวัลตาวา สัญลักษณ์อกีอยา่งหนึง่

ของกรงุปราก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั   

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Nicholas_Church_(Mal%C3%A1_Strana)
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Nicholas_Church_(Mal%C3%A1_Strana)
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วนัทีห่ก  ปราก - เวยีนนา (ออสเตรยี)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสูป่ราสาทแหง่กรงุปราก (PRAGUE CASTLE)  

- ตัง้อยู่บนเนนิเขาสูงรมิฝ่ังแม่น ้าวัลตาวา อดตีเป็นทีต่ัง้ของ

พระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นทีท่ าการของคณะรัฐบาล ชม

บรเิวณจัตุรัสหนา้ปราสาท ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของคฤหาสน์ต่าง ๆ ที่

ประทับแหง่อารค์บชิอฟ  

เขา้ชมวหิารเซนตว์ติสั (ST. VITUS) วหิารประจ าเมอืงที่

งดงามดว้ยศลิปะแบบโกธคิ  

เดนิผา่น THE GOLDEN LANE อดตีทีพ่ักของทหารรักษาพระองค ์จนกลายเป็นยา่นการคา้ ปัจจบุนัมรีา้นคา้, 

แกลเลอรีต่า่ง ๆ มากมาย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา (VIENNA / 3 ชม. 40 นาท)ี นครหลวงแหง่ออสเตรยี เมอืงแหง่เสยีงดนตร ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม AUSTRIA TREND หรอืระดบัเดยีวกนั 2 คนื  

 

วนัทีเ่จ็ด  เวยีนนา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเข า้ชมความงดงามของพระราชว ัง เชินบรุนน ์

(SCHOENBRUNN PALACE)  

- พระราชวังฤดูรอ้นของราชวงศแ์ฮปสบวรก์ ทีม่คีวามสวยงาม

ไม่แพพ้ระราชวังใด ๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ไดรั้บ

การตกแต่งอยา่งด ีอกีทัง้เครือ่งเรอืนเครือ่งใชต้่าง ๆ ยังอยู่

ครบครัน  

- เดนิชมทัง้ภายในและนอกพระราชวัง เดนิเลน่ถา่ยภาพในเขต

พระราชอทุยานทีส่วยงาม  

น าชมเวยีนนา  

- นครหลวงแหง่ออสเตรยีทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม  

- เทีย่วชมรงิสตราสเซ ่(RINGSTRASSE) หรอืถนนวงแหวนแห่งเวยีนนาทีม่คีวามกวา้งบางชว่งถงึ 50 

เมตร ประกอบไปดว้ยอาคารส าคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย อาท ิศาลาว่าการ สรา้งดว้ยศลิปะสไตล์

นีโอ-โกธคิ โวทฟิเชริช์, อาคารรัฐสภา, อนุสาวรยีโ์ยฮัน สเตราส ์จูเนียร ์ผูป้ระพันธ ์ “Blue Danube 

Waltz” อนัลอืชือ่  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นสูถ่นนคารท์เนอร ์(KÄRNTNER STRAßE)  

- ยา่นชอ้ปป้ิงหลักของเวยีนนา ซึง่ทา่นสามารถใชเ้วลา เดนิชมสนิคา้นานาชนดิ รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์นม

แบบนาฬกิา ROLEX, PATEK PHILIPPE กระเป๋า LOUIS VUITTON, PRADA และอกีมากมาย หรอืชม

ความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศลิปะแบบโกธคิ ใจกลางเมอืงหรืออาจใชเ้วลาว่างทดลองชมิ

เวยีนนาคอฟฟ่ี พรอ้มเคก้ทีม่ชี ือ่เสยีง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ ์(หรูหรา อร่อย ด ีพรอ้มดนดร ีและแพงกว่าทีห่มูบ่า้นกรนิ

ซิง่) 

 

วนัทีแ่ปด  เวยีนนา - PARNDORF OUTLET - วเิซกราด (ฮงัการ)ี - บดูาเปสท ์   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูพ่รมแดนออสเตรยี-ฮงัการ ี

น าทา่นสู ่PARNDORF OUTLET  

- ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมดังทัง้ยุโรปและ

อเมรกิาหลากหลายราคาถูก อาท ิ PRADA, GUCCI, 

ARMANI, BURBERRY ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

เครือ่งประดับ ของใชใ้นบา้น ฯลฯ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงวเิซกราด (VISEGRAD / 2 ชม. เศษ)  

- น าท่านชมภายนอกปราสาทยคุกลางทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที่ 

13 เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่บปะสังสรรคข์องเหล่าอัศวนิทีเ่ดนิทางไป

รบในสนามครูเสด ภายหลังจงึไดเ้ปลี่ยนเป็นที่ประทับของ

กษัตรยิฮ์ังการใีนยุคต่อมา จงึไดม้กีารตกแต่งเพิม่เตมิขึน้จน

สวยงาม และไดรั้บการยกใหเ้ป็น “CASTLE IN THE 

CLOUD” หรอืปราสาทในมา่นเมฆ บนชยัภมูทิีต่ัง้ระดับความสงู 300 เมตร  

- ทา่นจะชืน่ชมและเพลดิเพลนิกบัความงามของคุง้น ้าแหง่ลุม่แมน่ ้าดานูบทีส่วยทีส่ดุในฮังการ ี(DANUBE 

BEND)  

จากนัน้เดนิทางสูก่รงุบดูาเปสท ์(BUDAPEST / 1 ชม.) นครหลวงแสนสวยแหง่สาธารณรัฐฮงัการ ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบกลูาชดนิเนอร ์พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของชนเผา่แมกยา่ร ์ดนตรี

พืน้เมอืง  

 น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม HILTON BUDAPEST HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 
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วนัทีเ่กา้  บดูาเปสท ์- เวยีนนา - กรงุเทพฯ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าชมนครหลวงบดูาเปสท ์ 

- เจา้ของสมญานาม ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ ทีแ่บง่เมอืง

เป็น 2 ฝ่ัง คอื บดูาฝ่ังเมอืงเกา่ทีต่ัง้ของคาสเซลิ ฮลิล ์

และฝ่ังเปสท ์ทีท่ันสมยัและหรหูรา จนไดช้ือ่วา่ปารสี

ตะวันออก ขึน้ชม “CASTLE HILL” ในฝ่ังบดูาซึง่ทา่นจะ

ไดช้มทวิทัศนง์ดงามของตัวเมอืงจาก “FISHERMAN’S 

BASTION” ป้อมปราการชาวประมงอนุสรณ์จากการสูร้บ

ของชาวประมงกบัพวกทีร่กุรานบดูาเปสทใ์นชว่งปี ค.ศ. 

1241  

- จากนัน้ชมมหาวหิาร แมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากกการปกครองในแตล่ะ

ยคุแตล่ะสมยั อาท ิถกูดดัแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเมือ่ครัง้ถกูยดึครองดว้ยชาวเตริก์ ชมบรเิวณรอบนอกที่

งดงาม และไดรั้บการบรูณะขึน้มาใหมใ่หส้วยงามยิง่ใหญด่ังเดมิ  

- น าทา่นสูบ่รเิวณจัตรัุสวรีบรุษุ หรอื HERO SQUARE ทีนั่บเป็นสญัลกัษณ์ของตวัเมอืงทีส่รา้งขึน้เป็น

อนุสรณ์แกว่รีบรุษุชาวแมกยา่รผ์ูร้ว่มกอ่ตัง้ประเทศครบรอบ 1,000 ปี  

- ผา่นชมอาคารรัฐสภาทีก่อ่สรา้งในสถาปัตยกรรมนโีอโกธคิทีง่ดงามจนไดก้ารยกยอ่งวา่เป็นรัฐสภาทีส่วย

ทีส่ดุในโลก  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นลงเรอืใหญ ่ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมฝ่ังแมน่ ้าดานูบ อาท ิอาคารรัฐสภา, สะพานเชน, 

บรเิวณคาสเซลิ ฮลิล ์ฯลฯ  

แลว้เดนิทางกลับเวยีนนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.20 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่OS 025 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ 

 

14.20 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  

 

วนัเดนิทาง  2-11, 17-26 ม.ิย.  

  8-17, 22-31 ก.ค., 5-14, 19-28 ส.ค., 2-11, 16-25 ก.ย., 7-16, 14-23, 21 - 30 ต.ค. 

  4-13, 18-27 พ.ย., 2-11, 9-18 ธ.ค. 
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อตัราคา่บรกิาร  **กรณุารบีจอง และสง่ส าเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่เพราะควิแนน่มาก**    

รายการ ม.ิย. ก.ค. - ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. 

ผูใ้หญ ่หอ้งคู ่ทา่นละ  124,000 129,000 126,000 

เด็ก 2-11 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีงเสรมิ) ท่าน

ละ  

99,000 104,000 101,000 

เด็ก 2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทา่น

ละ 

91,000 95,000 93,000 

พักหอ้งเดยีว เพิม่ทา่นละ                     25,000 26,000 24,000 

  

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000 - 10,000 บาท 

*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไม่ไดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ    - คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าใบใหญ ่1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กก.  

 ชัน้ทศันาจร กระเป๋าขึน้เครือ่งได ้1 ใบ 23 กก.  

 ชัน้ธรุกจิ กระเป๋าขึน้เครือ่งได ้2 ใบ ๆ ละ 32 กก. 

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ (รับรองโรงแรมของเราดกีวา่แน่นอน)  - คา่ขนกระเป๋าขึน้-ลงทา่นละ 1 ใบ 

-  คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ    - คา่ทปิคนขบัรถคนละ 2 ยโูร/คน/วนั 

-  คา่อาหารตามรายการ     - คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

-  คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานอ านวยความสะดวก   - คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม - ไปสนามบนิ) 

ยโุรปตะวนัออก 1 10 วนั (OS...2022) หนา้ 7 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกทา่นอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหตุ ถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้

โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่พเิศษ , คา่ภาษีมลูคา่เพิม่  

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 23 กก. (ชัน้ธุรกจิไมเ่กนิ 32 กก. 2 ใบ)   

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

การจองและช าระเงนิ 

- กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วันจากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 ** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทางกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

การยกเลกิ 

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 51-60 วนั หักคา่มัดจ า 21,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-50 วนั ไมค่นืมัดจ า (41,000.-บาท)   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31-40 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทวัร ์  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-30 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทวัร ์

-  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 
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** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีสุ่ดเพราะเราตอ้งการก าไรจากการท า

ธุรกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลูกคา้  

หมายเหตุ   

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรือการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผ่นดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภูเขาไฟระเบดิ 

ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ, การ

นัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนจองทัวรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เท่านัน้ แตข่อเรียนแนะน าว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิูกคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

น าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

**เฉพาะสายการบนิออสเตรยีน ต ัว๋กรุป๊หากออกต ัว๋แลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี** 

 

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 ์
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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 บริษัทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


