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 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิลฟุทนัซา(LH) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 2 มวินคิ-ฟุสเซน-ปราสาทนอยชวานไตน-์เมอืงอนิสบ์รกู-บา้นหลงัคาทอง 

 

00.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิลุฟทนัซา (LH) เทีย่วบนิที ่

LH773 (23.00-05.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.20 ชั่วโมง บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง                                                                                                                                     

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลัง

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ มหานครแหง่แควน้ทางตอนใต ้เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศรืน่รมย ์เต็มไปดว้ย

อาคารเกา่แกส่วยงามมากมาย อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทาง วัฒนธรรมของภมูภิาค และพพิธิภัณฑท์ีเ่ด่น

ทีส่ดุในประเทศเยอรมนอีกีหลายแหง่  

 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เมอืงปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนตคิ แควน้บา

วาเรยีทางตอนใตข้องเยอรมนัตดิกบัชายแดนออสเตรยี เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเยอรมนเีกา่แกนั่บ

พันปีทีไ่ดรั้บ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสขีาว และสเีหลอืงทีโ่ด่งดังคู่

กนัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงทีม่ี
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ความน่ารัก และมสี ิง่ทีน่่าสงัเกตอกีอยา่งคอื ตัวตกึหรอือาคารบา้นชอ่งของทัง้เมอืงจะตกแตง่ไปดว้ยสสีนั

ทีส่วยงาม อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง และแบรนดเ์นม 

 

 

น าท่านเดนิทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย 

ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยทีแ่มแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทด์สินีย ์ยังหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญงิ

นทิราในสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์ชมววิทวิทัศนอ์นังดงามของตัวปราสาททีโ่ดดเด่นและมทีะเลสาบและธาร

น ้า เปรยีบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไมว่า่ทา่นจะเดนิทางไปเยอืนในชว่งฤดูไหน ก็จะมทีัศนียภาพทีแ่ตกต่าง

กนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สดุพเิศษ!! เมน ูขาหมเูยอรมนั 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอนิสบรูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรยี ทีม่เีทอืกเขาแอลป์โอบรอบเมอืง

อยา่งยิง่ใหญอ่ลังการ เหมอืนฉากในละครชวีติจรงิ เป็นเมอืงทีฟ้่ากวา้งมาก  

 

พาชมใจกลางเมอืงเกา่ ทีต่ัง้ของบา้นหลงัคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมอืงเกา่อนิน์

สบรูค ทีนั่กท่องเทีย่วเกอืบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร ่าลอื หลังคาทอง ตกึนี้สรา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องจักรพรรดมิาซมิเิลีย่นที ่1 เสร็จในชว่งปี ค.ศ.1500 ในสมัยนัน้พระองคแ์ละราชนิีจะ

ไปประทับทีร่ะเบยีง เวลามงีานเฉลมิฉลองดา้นล่างบรเิวณจัตุรัส และพิพธิภัณฑด์ีๆ  ในเมอืงหลายแห่ง 

เมอืงนีย้งัเป็นตน้ก าเนดิของเครือ่งประดับครสิตัลชือ่ดังอยา่ง Swarovski 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซึง่เคยใชต้อ้นรบัราชวงศ์

และบคุคลช ัน้สงูจากตา่งแดนหลายทา่น 

พกัที ่  Hotel Adlers, Innsbruck หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว (โรงแรมใจกลางเมอืง) 
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      3  พพิธิภณัฑส์วารอฟสก ีวตัเตนส-์เหมอืงเกลอืเกา่-ฮลัสส์ตทัท ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

เขา้ชมพพิธิภณัฑส์วารอฟสก ีวตัเตนส ์(Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้รกิารในปี 1995 

เพื่อฉลองวาระครบรอบหนึ่งรอ้ยปีของการก่อตัง้บรษัิท โดยมอีองเดร เฮลเลอร์ ศลิปินหลากสือ่เป็น

ผูอ้อกแบบสถานทีท่ีม่ทีัง้เอกลักษณ์โดดเด่นและความมหัศจรรย ์สถานทีท่่องเทีย่วแห่งนี้ไดน้ าโอกาส

มหัศจรรยม์ามอบใหแ้ก่นักท่องเที่ยวจ านวนกว่าสบิสองลา้นคนที่เดนิทางมาเยอืนจากทั่วทุกมุมโลก 

ภายในพื้นที่กวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยบิระยับ คุณจะไดพ้บกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด 

ตัง้แตอ่ญัมณีและเครือ่งประดับ จนถงึประตมิากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเทีย่วชมเหมอืงเกลอืเกา่ (Salzmire Bad Reichenhall) สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมัย

โบราณเหมอืงเกลอืเป็นสถานทีต่อ้งหา้มของบคุคลทั่วไป เนือ่งจากเกลอืมคีา่จนไดช้ือ่วา่เป็นทองค าขาว 

แตใ่นปัจจบุนัไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วได ้

เขา้เทีย่วชมภายในทีย่งัคงรักษาสภาพเดมิไวท้กุประการ แตต่อ้งสวมชดุคนงานทีม่เีตรยีมไวใ้ห ้ 

น าทา่นน่ังรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยังถ ้าเกลอือันระยบิระยับ และทะเลสาบใตภ้เูขาทีง่ดงาม

ดว้ยแสงเสยีง บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมอืงจรงิเมือ่ 500 ปีกอ่น ภายใตอ้ณุหภมู ิ12 องศาเซลเซยีส  

จากนัน้เดนิทางสูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกทูทีม่ทีะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่หอ์นัน่าตดิตรงึ 
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น าท่านออกเดนิทางสู่ หมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท ์ (Hallstatt) หมู่บา้นโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 

Salzkammergut รมิทะเลสาบ ทีซ่อ่นตัวอยูท่า่มกลางขนุเขาอันแสนโรแมนตกิ และไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ใน

พกิดัทีม่ทีัศนยีภาพสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกอกีดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาตสิดุคลาสสคิของ

หบุเขาสงูทีโ่อบลอ้มทะเลสาบอนันิง่สงบทีม่นี ้าใสราวกบักระจกครสิตัล ทีพ่รอ้มสะทอ้งภาพความอลงัการ

ของขนุเขาใหญท่ีม่หีมิะสขีาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิม่ความอลังการขึน้อกีเป็นทวคีณู ไปพรอ้มๆ กบั

บรรยากาศอบอุน่ สบายเป็นกนัเองของหมูบ่า้นเกา่แกเ่ล็กๆ สดุน่ารักซึง่เตมิไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของ

ประวัตศิาสตร ์
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ปลาเทราท ์และไวนข์าว 

พกัที ่  Hotel Heritage, Hallstatt หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว (พักในหมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท)์ 

(ชว่งเทศกาลวันหยดุยาว ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทีพั่กในเมอืงเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงในระดบัเทยีบเทา่กนั ใน

กรณีหอ้งพักแน่น) 
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4  น ัง่รถแทรมชมววิเมอืงฮลัสตทัท–์เชสก ีครมุลอฟ-ปราสาทครมุลอฟ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านชมววิเมอืงฮัลสตัททม์มุสงูดว้ยการ น ัง่รถแทรมขึน้สูย่อดเขาฮัลสตัทท ์ใชเ้วลาเพยีงไม่กีน่าท ี

เคเบลิคาร ์Salzberg จะพาคุณขึน้ไปยังหุบเขา Hallstatt อยา่งสะดวกสบาย ลฟิตแ์ละเสน้ทางแบบพา

โนรามา ใหท้ัศนยีภาพอนัเป็นเอกลักษณ์ของใจกลางเมอืงประวัตศิาสตรท์ะเลสาบ 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชสก ีครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหนึง่ของ

สาธารณรัฐเชกในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี 

ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทาง

สงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญโ่ดยยงัคงรักษา

รปูแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชมจากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคัญและโดดเดน่ใน การอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงครมุลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน

ปีค.ศ.1992 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั ปราสาทครมุลอฟ จากบรเิวณรอบนอก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1250 ถอื

เป็นปราสาทใหญเ่ป็นอนัดับสองของปนะเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ตัง้อยู่

บนเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าวอลตาวา ซึง่ทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทัศนง์ดงามของตัวเมอืงครมุลอฟ  

 

น าทา่นเดนิชมเมอืงทีม่คีวามงดงามเต็มไปดว้ยศลิปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษที1่5 ผา่นชมยา่นเมอืง

เกา่คลาสสกิ SENETE SQUARE โบสถเ์กา่กลางเมอืง ตลอดจนยา่นการคา้ อาคารบา้นเรอืนบรรยากาศ

แสนคลาสคิ ใหท้า่นไดเ้ดนิชมรา้นคา้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ สนิคา้ทอ้งถิน่ตามอธัยาศัย 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Hotel Old Inn, Cesky Krumlov หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว (ใจกลางเมอืงเกา่)   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page 10 of 24 

 

 

 

5  คารโ์ลว ีวาร-ีศาลาน า้แร-่กรงุปราก-ดนิเนอรพ์รอ้มชมโชว ์Folklore 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

จากนัน้น าทานสูเ่มอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่คอืเมอืงคารล์บาด เป็นเมอืง

ทีม่กีารคน้พบน ้าแร่โดยพระเจา้ชารล์ที่ 4 ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นพระจักรพรรดแิห่งจักรวรรดโิรมัน

ตะวันออก  

น าชม“เมอืงน ้าแร่”แสนสวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโบฮเีมยี ลักษณะเมอืงอยู่ในหุบเขาสองฝ่ังแม่น ้าเทปลา้ 

เมอืงแห่งนี้คน้พบแหล่งน ้าแร่รอ้นธรรมชาตแิละพบบอ่น ้าพุรอ้นถงึ 12 แห่ง ท าใหเ้ป็นทีน่ยิมในการเขา้

คอรส์สปาเพือ่สขุภาพ  

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านชมศาลาน า้แร ่(Mill Colonnade) เป็นศาลาทีใ่หญ่และสวยงามสะดุดตาตัง้อยูใ่จกลางเมอืง 

ลักษณะเป็นศาลาสไตลเ์รอเนสซองส ์สรา้งดว้ยหนิ ภายในมบีอ่น ้าแร่ 5 บ่อและอกี 1 บอ่ตัง้ดา้นนอก 

โดยทา่นสามารถชมิน ้าแรด่ว้ยถว้ยชมิแบบพเิศษ ท าจากพอรซ์เลนทีเ่มอืงนีเ้ทา่นัน้  

 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงสาธารณรฐัเชก มปีระวัตศิาสตรย์าวนานเป็นแหลง่

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ กรุงปรากมจีุดเด่นน่าสนใจของสถาปัตยกรรม 

ไม่ว่าจะเป็นวหิาร โบสถ ์อาคารบา้นเรือนต่างๆ ที่งดงานและเก่าแก่ใหท้่านอสิระถนนคนเดนิที่เชือ่ม

ระหว่าง Old Town Square และจัตุรัส Wenceslas ถอืเป็นเสน้แบง่ระหว่างเขตเมอืงเกา่กับเมอืงใหม ่
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ถนนคนเดนิทีก่วา้งขวางนี ้เป็นศนูยก์ารชอ้ปป้ิงของกรงุปราก ตลอดสองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ย

รา้นคา้สมยัใหมม่ากมาย สลับไปดว้ยบาร ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ตัง้อยูภ่ายในอาคารสไตสอ์ารต์นูโว

ซึง่จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มดกูารแสดงพืน้เมอืง (Folklore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่Hotel Hilton old town Prague หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (ใจกลางยา่งเมอืงเกา่) 
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6 ปราสาทแหง่กรงุปราก-สะพานชารล์ส-์จตัรุสัเมอืงเกา่-หอนาฬกิาดาราศาสตร-์บราตสิลาวา-ปราสาท 

แหง่บราตสิลาวา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นผา่นชมปราสาทแหง่กรงุปราก (Prague Castle) ไดช้ือ่วา่เป็นปราสาทโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลก สรา้งโดยเจา้ชายบอรวิอย ในศตวรรษที ่9 ดว้ยศลิปะแบบโกธคิ อดตีทีน่ี่เคยเป็นทีป่ระทับของ

กษัตรยิแ์ต่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดสีาธารณรัฐเชค น าชมความสวยงามใหญ่โต

ของตัวปราสาท และ มหาวหิารเซนตว์ติสุ ทีเ่ริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1334 และไดม้กีารปรับปรงุและตอ่เตมิจน

เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1929 เนื่องจากการใชเ้วลาในการสรา้งนาน ท าใหไ้ดรั้บอทิธิพลของ

สถาปัตยกรรมหลายแบบ ทัง้แบบโกธคิ เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค  

 

 

จากนัน้เดนิทางสูส่ะพานชารล์ส ์(Charles Bridges) สะพานเกา่แกส่ัญลักษณ์ของเมอืงทีส่รา้งขา้ม

แมน่ ้าวัลตาวาจดุเดน่ของสะพานแหง่นี ้คอืมกีารประดับดว้ยรปูปัน้นักบญุถงึ 28 องค ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านสูจ่ตัรุสัเมอืงเกา่ (Old Town Square) บรเิวณทีม่คีวามสวยงามและเสน่หอ์ันน่าหลงใหล มี

ศลิปะการกอ่สรา้งทีผ่สมผสานหลายแบบ ทัง้โกธคิ เรเนสซองสแ์ละบาร็อค อาคารบา้นเรอืนและวหิาร

เกา่แกอ่ายหุลายรอ้ยปีจนไดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก  
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ชมอนุสาวรยีย์านฮสุ (Jan Hus Monument) ผูซ้ ึง่อทุศิตนเพือ่ตอ่สูก่บัการฉอ้ราษฎรใ์นครสิตจักรและเขา

ถกูจับเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ.1415 จากนัน้ไมน่านเขาก็ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นวรีบรุษุของชาวปราก  

 

น าชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Prague Astronomical Clock) ทีนั่กท่องเทีย่วจะมาเฝ้ารอการตี

บอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมรีูปปั้นสบิสองนักบุญเดนิเวียนออกมาบรเิวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬกิา ซึง่

นักบญุแตล่ะองคก์็จะมอีริยิาบถแตกตา่งกนัตามความหมายของชือ่อาทเิชน่ Venity คอืความฟุ้งเฟ้อ หลง

ตัวเอง เพราะฉะนัน้จงึมองแตต่ัวเองในกระจกเป็นตน้ 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบราตสิลาวา (Bratislava) เมอืงหลวงของสาธารณรฐัสโลวกั เป็นทีต่ัง้ของ

ท าเนียบประธานาธบิดรัีฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย พพิธิภัณฑ์

โรงละคร หอศลิป์และสถาบนัอืน่ๆ ทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิวัฒนธรรมและการศกึษา  

 

น าแวะถา่ยรปูดา้นหนา้ปราสาทแหง่บราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี้ ตัง้อยูบ่นเนนิ

เขาคารเ์บเธยีนรมิแมน่ ้าดานูบ ตัวอาคารมหีอคอยสงู 80 เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสานดว้ยศลิปะแบบโกธคิ 

เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค  

 

จากนัน้พาคณะเดนิชมเมอืงในเขตจัตรัุสใจกลางเมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของท าเนยีบประธานาธบิด ีอสิระใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ก็บภาพประทับใจ 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Hotel Radisson Blu, Bratislava หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (ใจกลางเมอืง) 
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7  บดูาเปสต-์ฮโีรสแควร-์ป้อมชาวประมง ฟิชเชอรแ์มนแพชช ัน่-มหาวหิารเซนตแ์มทเทยีส- 

ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู-เวยีนนา-ศาลาวา่การเวยีนนา-พระราชวงัโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ีทีม่ปีระวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมทีน่่าสนใจอกีทัง้ความสวยงามทางธรรมชาตทิีม่แีมน่ ้าดานูบไหลผา่นกลางเมอืงท าใหเ้มอืงแบง่

ออกเป็นสองฝ่ังคอืเมอืงเก่า หรอื บูดา ทีย่ังคงความสวยงามของประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกแ่ละเมอืงใหม ่

หรอืเปสตท์ีม่คีวามหรหูราทันสมยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมจตัรุสัวรีบรุษุ หรอื ฮโีรส่แควร ์(Heroes Square) รูปปั้นของบรรพบรุุษชาวแมกยารท์ัง้ 7 

เผา่ เพือ่ฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท์ีร่ว่มกนัสรา้งเมอืงขึน้มา  

 

น าท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอรแ์มนแพชช ัน่ (Fisherman 

Bastion) ซึง่เป็นป้อมคา่ยและจดุชมววิทีง่ดงามของตัวเมอืง ใหไ้ดเ้ก็บภาพสวย  

 

ถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตแ์มทเทยีส (Matthius Church) อดตีเคยใชเ้ป็นมัสยดิของชาวเตริก์ และ

พระราชวังหลวงทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้า  
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จากนัน้ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธคิทีส่มบูรณ์และใหญ่ทีสุ่ดใน

โลก  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรมฮังการทีีต่ัง้เรยีงรายกันอยู ่

2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลือ ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพาน

เชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาว

องักฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษ 

 



Page 17 of 24 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี มนตเ์สน่หข์องเวยีนนาที่

ดกึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยอืนบรรยากาศสดุคลาสสกิของตกึอาคารโทนสขีาสนวนงดงามแบบดัง้เดมิ 

รูปปั้นบคุคลส าคัญ รถมา้ โรงละครโอเปร่า เป็นเมอืงทีน่่าหลงใหล อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงชมรา้นคา้ หรอื

น่ังทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้ต าหรับ 

 

น าท่านผ่านชมศาลาวา่การเมอืงเวยีนนา (Rathaus) ตกึศาลากลางแห่งนี้ออกแบบโดย ฟรดีรชิ 

ชมดิท ์(Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการหลักของเวยีนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นทีจั่ด

งานส าคัญของเมอืง  

 

น าท่านถ่ายภาพคู่พระราชวงัโฮฟบวรก์ (Hofburg Palace) เดมิเป็นนพระราชวังฤดูหนาวของ

ราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตัง้อยูใ่จกลางกรงุเวยีนนา  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูคูโ่บสถเ์ซนตส์เตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์กา่แกส่รา้งในศลิปะ

โกธกิตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 ถอืเป็นโบสถค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศออสเตรยี 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนขู ึน้ชือ่จดัเต็ม Ribs ซีโ่ครงหมยูาว 1 เมตร / ทา่น 

พกัที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว   
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8  เวยีนนา-พระราชวงัเชนิบรนุน-์ชอ้ปป้ิง-(สนามบนิเวยีนนา)-กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 

น าท่านชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสบ์รูก์ เริม่มปีระวัตกิาร

สรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 ตอ่มาไดม้กีารปรับปรงุและสรา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวน

หอ้ง 1,441 หอ้ง ซึง่รวบรวมผลงานทางศลิปะการตกแต่งชัน้เยีย่มจ านวนมาก ในระหว่างปี ค.ศ.1744-

1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น 

ใหท้า่นชมความงามของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับซึง่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิติร มกีารจัดท า

สวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพักผ่อนเดนิเล่นที่ออกแบบไดอ้ย่างลงตัว รับการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลก และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากในกรงุเวยีนนา 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 

ใหท้่านอสิระถนนสายชอ้ปป้ิงกลางกรุงเวยีนนา เป็นถนนคนเดนิและชอ้ปป้ิงสายส าคัญแห่งกรุง

เวยีนนา มหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ต่างๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ที่ถูกใจขาชอ้ปเพราะมสีนิคา้ให ้

เลือกมากมาย อาท  ิเสือ้ผา้แบรนด์เนมยอดนิยม สนิคา้แบรนด์เนมแบบนาฬกิา ROLEX , LOUIS 

VUITTON และอกีมากมาย อกีทัง้เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน ของสะสมหรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิกรุงเวยีนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
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23.20 น. ออกเดนิทางจากกรุงเวยีนนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์(OS) เทีย่วบนิที ่

OS25 (23.20 – 14.20(+1)(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 9      กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

14.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

26 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 66 129,999.- 129,999.- 25,999.- 

28 ธันวาคม 65 – 05 มกราคม 66 129,999.- 129,999.- 25,999.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทุัง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์และชาระเงนิมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

** หากต า่กวา่ 20 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หรอืทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกการเดนิทาง ** เนือ่งจากกฎการ

เขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 

เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพัก

ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

6.  คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบ Etats Schengen  
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7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่

กรมธรรมฯ์  

8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 

9.     ทปิคนขบัรถในยโุรปวันละ 2 ยโูร/ทา่น/วัน 

10.     พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่ัก 

11.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

12.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 30 กโิลกรมั)  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆเชน่คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี,มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6.  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 51,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ สว่นที่

เหลอืช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดนิทาง 15 วันท าการทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนตามก าหนด             

เงือ่นไขการช าระ เงนิแตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   บรษัิทจะ

คนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผล

ของวซีา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษัิท ฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด  



Page 21 of 24 

 

 

 

8. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปี

ใหม ่เป็น60วนั) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมดัจ า 100% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

จรงิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้)  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วันคนืมดัจ า 50% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่กัคา่ใชจ้า่ย100%  

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารคา่ยืน่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตวุสิยั อาทกิารลา่ชา้ของ

สายการบนิ,การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรค

ระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 

ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมส่ามารถ

รับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมท ้งัในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื 

เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรอื 

เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตวัทา่นเอง  
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5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ,ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่

สายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการบนิน ้นั ๆ 

เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตัว๋เองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะน ้นัทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอง้เป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับน ้นัเอง 

10.  ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใชใ้น 

ระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพ้ักแน่นอน)  

2. เนือ่งจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  
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4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพักแบบ 3ทา่น/3เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางคร ้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ้นัๆและแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น ้นั  

8. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางคร ้งัอยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตวัทา่นเอง  

 

การยืน่วซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตู  ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และ คอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ้นั  เงนิคา่สมคัรยืน่วซีา่ทางสถานฑตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซีา่ 

ออกมาวา่ทา่น ไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่ และคา่บรกิารจากตัวแทนยืน่วซีา่ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และ

ทางสถานฑตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฎเิสธวซีา่ ทางบรษัิท ฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่ใหก้บัทา่น เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยสถาน ฑตู

เป็นผูเ้รยีกเกบ็และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับทา่นทีพ่ านักอาศัยหรอืศกึษาหรอืทางานอยูต่า่งประเทศทา่นจะตอง้เป็นผูย้ืน่วซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง ณ 

ประเทศทีท่า่นพ านักอาศัยอยู ่

4. ทา่นทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้กรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รอืไม ่ 

 

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 ี
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5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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 

 


