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06.00 น. พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 9 ROW T เคานเ์ตอร ์สายการบนิเอมเิรตต ์

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้กท่กุทา่น 

 

 

 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 375  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

13.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

15.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยเทีย่วบนิที ่EK 51 

19.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดหูนาว) 

ทีพ่กั Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • มิวนิค      

                      ( - / - / - ) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชวานเกา (SCHWANGAU) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.  

พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ  ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN 

CASTLE) มหาปราสาทแหง่ยคุกลาง ถอืเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ทางการทอ่งเทีย่วของแควน้บาวาเรยีเลย

ทีเ่ดยีว โดยถูกสรา้งขึน้จากพระราชด ารัสของพระเจา้ลูทวชิที ่2 ในปี 1864 ซึง่ปราสาทแห่งนี้นัน้ โด่ด

เด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นโิอโกธคิผสม โรมาเนสส ์จนท าใหเ้ป็นตน้แบบของปราสาทในเทพนยิาย

ของดสินียท์ีเ่ราเห็นกัน หากมเีวลา พาท่านน่ังรถ Shuttle Bus เพือ่พาชมววิมมุสงูของตัวปราสาท ที่

บรเิวณ สะพานมาเรยีน (Marienbrücke) 

*หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยหรอืมเีหตใุดอาจท าใหเ้กดิความอนัตราย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การไมพ่าทา่นขึน้ โดยยดึเอาความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคัญ* 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าแวะถ่ายรูปที ่ สนามฟุตบอล อลัลิ

อนัซ ์อารนีา (Allianz Arena) รังเหยา้

ของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง บาเยริ์น 

มวินคิ ทมียักษ์ใหญ่จากบนุเดสลกีาสนาม

ฟุตบอลแห่งนี้สามารถจุผูช้มไดม้ากว่า 

75,000 คน ซึง่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศเยอรมัน ดว้ยทุกสรา้งกว่า 340 

ลา้นยโูร ดว้ยรปูทรงเฉพาะ ชาวมวินคิจงึมี

ชือ่เรยีกเล่นๆ ว่า Schlauchboot ซึง่แปว

วา่เรอืยาง  

 

จากนัน้ น าทา่นเขา้สูต่ัว เมอืงมวินคิ ใหท้า่นไดอ้สิระทีบ่รเิวณ จตัรุสัมารนีเพทส (Marienplatz) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. ถอืวา่เป็นจดุเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนีเ้ป็น

ที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปลาย

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเทีย่วรอคอยเฝ้าชม

ตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อสิระท่านเลือกซือ้

สนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศัย 

วันที่สอง มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุส

เซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์        ( เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ เมนพูเิศษ 

ขาหมเูสริฟ์พรอ้มเบยีรเ์ยอรมนัขนานแท ้

ทีพ่กั Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรอื

เทยีบเทา่ 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านั้น 

ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบ

นัดหมาย 5-7 วันก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์

หรอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าทา่นสูเ่มอืงบา้นเกดิของคตีกวเีอกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุคนหนึง่ของโลกนาม ว็อลฟ์กงั อมาเดอุส โมซารท์ 

(Wolfgang Amadeus Mozart) เมอืงซาลบวรก์ (Salzburg) เมอืงทีม่คีวามหมายว่า ปราสาท

เกลอื เนือ่งดว้ยสมยักอ่นนัน้เกลอืถอืเป็นวัตถดุบิล ้าคา่ มรีาคาเทียบเท่ากับทองค า และทีน่ครแห่งนี้นัน้มี

เหมอืงเกลอืขนาดใหญ ่ท าใหส้ภาพทางเศรษฐกจิในซาลบวรก์เฟ่ืองฟมูากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของยโุรปเลย

ทเีดยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นชมความงามของ พระราชวงัและสวนมริาเบล (Mirabell Palace and Gardens) สรา้งขึน้

ตัง้แต่ปี 1606 โดยเจา้ชายอารค์บชิอป Wolf Dietrich ซึง่รับสั่งใหส้รา้งพระราชวังขึน้เพือ่ Salome Alt 

หญงิผูเ้ป็นทีรั่กของพระองค ์โดยค าว่ามริาเบล มาจากค า 2 ค า คอื admirable ทีแ่ปลว่าน่าชืน่ชม และ 

ค าวา่ beautiful ทีแ่ปลวา่สวย จงึมคีวามหมายโดยรวมวา่ ความโสภาทีน่่าอภริมย ์ดั่งความโรแมนตกิอัน

เป็นเหตุแห่งการสรา้งพระราชวังแห่งนี้ ไฮไลทข์องพระราชวังแห่งนี้นัน้คือ ตัวสวนมริาเบล สวนทีถู่ก

จัดเป็นสไตลบ์าโรค ทีถ่กูรังสรรคเ์พิม่เตมิจนแลว้เสร็จในปี 1690 เป็น 1 ในฉากถา่ยท าภาพยนตเ์พลง

ชือ่กอ้งโลกอยา่ง The Sound Of Music ทีฉ่ายในปี 1965 น าแสดงโดย จูลี ่แอนดรูว ์กับเพลงที่

โดง่ดังอยา่ง “Do Re Mi” 

วันที่สาม        เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง 

•  เมืองฮัลล์สตัทท์                        (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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น าท่านเดนิเล่นและแวะถ่ายรูปบรเิวณ ถนนGetreidegasse ทีม่สีถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรค์อื 

บา้นเลขที ่9 ซึง่เป็นบา้นเกดิของโมซารท์ ถัดไปนัน้เป็น จตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) จัตุรัสที่

รวมสถานที่ส าคัญของเมอืง ไม่ว่าจะเป็น อาสนว์หิารซาลบวรก์ พระราชวงัเรสซเิดนท ์รวมไปถงึ 

ประตมิากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี้ท่านจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซาลบวร์ก 

(Fortress Hohensalzburg) ไดอ้ยา่งชดัเจน หลังจากชมเมอืงซาลบวรก์เสร็จสิน้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ พาทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั หมูบ่า้นมรดกโลกทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่ เป็นหมูบ่า้นมรกดกโลกทีส่วย

ทีส่ดุในโลก ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงมรดกโลกทีอ่ยูท่่ามกลาง

ขุนเขาและทะเลสาบ ตัง้อยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถงึ 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยว

เดนิทางมาเยอืนกวา่ 800,000 คนตอ่ปี ดว้ยทัศนยีภาพตระการตา ทีธ่รรมชาตแิละมนุษยร์ว่มกันประกอบ

ขึน้ท าให ้เป็นสถานทีท่ ีเ่ป็น The Must ของยุโรปตะวนัออกเลยทเีดยีว ใหท้่านอสิระในการซมึซบั

บรรยากาศของเมอืงมรดกโลก 
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กอ่นพาทา่นชม เมอืงเซ็นท ์วฟูกงั (St.Wolfgang) อกีหนึง่เมอืงทีม่ทีะเลสาบทีส่วย และยงัเป็นเมอืง

ตากอากาศทีเ่ลือ่งชือ่ของประเทศอกีดว้ย ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอรยิบทกับธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรมที่

อยูก่นัอยา่งกลมกลนืและลงตัว 

 

**หากพกัทีฮ่ลัลต์ทัท ์จะพาทา่นเทีย่วทีเ่ซ็นทว์ฟูกงักอ่น 

แตห่ากพกัทีเ่ซ็นทว์ฟูกงั จะพาทา่นเทีย่วฮลัสตทัทก์อ่น** 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มเมนปูลาเทรา้ช ์

ทีพ่กั  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรอืเทยีบเทา่  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้  มุง่หนา้สู ่สาธารณรฐัเช็ก เมอืงเชส้กี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไขม่กุแห่งโบฮเิมยีน (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชม.) เป็นอกีเมอืงสวยทีพ่ลาดไมไ่ด ้ดว้ยเอกลักษณ์ทีบ่า้นเรอืนมหีลังคาสสีม้ มี

แมน่ ้าวอลตาวา่พาดผา่นเป็นรปูคลา้ยๆ หยดน ้า ท าใหเ้กดิภมูทิัศนท์ีง่ดงาม  

 

พาท่านชม ปราสาทเชส้กี ้ครุมลอฟ ดา้นนอก ปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ซึง่ถอืว่า

ใหญม่ากหากเทยีบกบัขนาดเมอืงนอกจากนัน้เมอืงนีย้งัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม

ในปี 1992 อกีดว้ย 

  

วันที่สี่ เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล  • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์ 

                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ เมนเูป็ดโบฮเีมีย่น 

 

จากนัน้ น าท่านสูเ่มอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กเมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.3 

ชม.) ชมเสน่หท์ีห่ลายคนยกยอ่งวา่เป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดของยุโรปตะวนัออก ดว้ยความเกา่แกข่อง

สถาปัตยกรรม ยิง่ท าใหป้รากเป็นดั่งเมอืงทีถ่กูหยดุเวลาไวนั้บตัง้แตย่คุกลาง 

 

น าท่านชม สะพานชารล์ (Charle Bridge) สะพานหลักสดุคลาสสคิทีโ่ด่งดังทีส่ดุของเมอืงเชือ่มฝ่ัง

เมอืงเกา่และเมอืงใหมท่ีถู่กแบง่ดว้ยแมน่ ้าวอลตาว่าเขา้ดว้ยกัน สะพานแห่งนี้เริม่กอ่สรา้งในปี 1357 ใช ้

เวลาในการสรา้งมากกวา่ 100 ปีกวา่จะแลว้เสร็จ เดมิทชีือ่วา่ Stone Bridge หรอื Prague Bridgeและมา

เปลีย่นชือ่มาเป็นสะพานชาลส ์ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมคีวามยาว 621 เมตร และมคีวามกวา้งเกอืบ 

10 เมตร  เป็น 1 ในมมุถา่ยรปูทีท่า่นตอ้งไมพ่ลาดดว้ยประการทัง้ปวง 

 

 

 

ไมไ่กลกันจะพบกับ ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town Square) ทีม่ไีฮไลทส์ าคัญของยา่นนี้น่ันคอื การชม

นาฬกิาดาราศาสตรเ์มอืงปราก ซึง่ ถอืเป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลกทีย่งัท างาน

ไดอ้ยู ่ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1410 ในทกุๆ ตน้ชัว่โมงนัน้จะมตีุ๊กตากลพระสาวกพระเยซทูัง้ 12 ทา่นปรากฏ

ขึน้พรอ้มกบัเสยีงระฆงั ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 21.00 ในทกุวัน 

บรเิวณใกลเ้คยีงยังเป็นทีต่ัง้ของ โบสถต์นิ Church of Our Lady before Týn ถอืเป็นโบสถห์ลัก

ของยา่นเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนตน้ กอ่นมกีารผสมรูปแบบกอธคิ

ในอกี 3 ศตวรรษตอ่มา ภายในโบสถม์ไีปป์ออรแ์กนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุปราก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1673 
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ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั  Hotel Duo หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

น าท่านชม ปราสาทล าดับที ่1 ของประเทศ ที ่ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาทีส่รา้ง

มากว่า 1,200 ปี Guinness World Records ไดบ้นัทกึไวว้า่ เป็นปราสาทโบราณทีใ่หญท่ีสุ่ดใน

โลก ครอบคลุมพื้นที่ถงึ 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตรยิ์ของชาวโบฮเิมยีน 

ปัจจบุนัใชเ้ป็นท าเนยีบประธานาธบิด ีสงูเดน่ตระหงา่นอยูบ่นเขาทางฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าวอลตาวา่ 

  

วันที่ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา 

                 (เช้า/ กลางวัน/เย็น) 
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ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีส ิ่งปลูกสรา้ง

มากมายประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ อาสน์

ว ิหารน ักบุญวีต ัส  (St. Vitus 

Cathedrals) โบสถ์ครสิต์แห่งแรกของ

ปราก สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 870 สรา้งขึน้

เพือ่อุทศิใหแ้กนั่กบญุวตีัส ผูส้ละชวีติในชว่ง

ยคุโรมันราวปี 303 ก่อนทีพ่ระเจา้คอนสแตน

ตนิจะประกาศตนเป็นครสิศาสนิกชน โบสถ์

ใหน้ี้ใชเ้วลาในการสรา้งกว่า 600 ปี ภายใน

จะประดับดว้ยกระจกสแีละ Rose Window หนา้ตา่งทีอ่อกแบบใหเ้ป็นรปูคลา้ยกบัดอกกหุลาบ  

 

จากนัน้ไปชมอกี 1 จดุทีส่วยไมแ่พก้นั น่ันคอื ถนนทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนน

ทองค านัน้ เนื่องจากบรเิวณนี้นัน้เป็นทีพ่ านักของเหล่าชา่งทองทีอ่าศัยอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่ลักษณะ

ของบา้นเรอืนสลีกูกวาดสดใสและฉูดฉาดทีท่า่นจะเห็นในปัจจบุนันัน้ มาจากพระราชด ารัสของพระนางมา

เรยี เทเรซา่ ทีโ่ปรดบรูณะใหม้คีวามสวยงาม 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บราตสิลาวา ประเทศสโลวาเกยีมชีือ่เรยีกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐ

สโลวัก (Slovak Republic) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวาเกยี (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) ทีเ่มอืงหลวง  

 

ใหท้่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทสิลาวา่ (Bratislava Castle) ดา้นนอก ปราสาทส าคัญของ

เมอืง ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นที่ประทับของกษัตรยิฮ์ังการี และเป็นป้อมปราการด่านส าคัญที่ไวส้ าหรับ

ป้องกนัขา้ศกึทีจ่ะมารกุรานอาณาจักรออสเตรยี-ฮังการ ีดว้ยความไดเ้ปรยีบทางดา้นยทุธศาสตรจ์ากการ

ที่ตัวปราสาทตัง้อยู่บนสูง จงึส่งผลใหท้่านจะไดช้มววิที่สวยงดงามยามเย็นที่แม่น ้าดานูบทอดยาว 

ปัจจบุนัถกูใชเ้ป็นทีท่ าการของรัฐบาล 
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ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

จากนัน้ น าท่านสู ่Fashion Outlet Parndorf พรเีมีย่มเอา้ทเ์ลททีใ่หท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์

เนมอยา่งอสิระ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา ก็มใีหไ้ดเ้ลอืกสรร (เอา้ทเ์ลทปิดวันอาทติย ์

หากโปรแกรมตรงกับวันอาทติย ์ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET 

BUDAPEST แทน) 

 

 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

วันที่หก Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหาร

เซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้้าดานูบพร้อมแชมเปญ     (เช้า/-/เย็น) 
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จากนัน้ น าทา่นสู ่เมอืงบูดาเปสต ์(Budapest) ประเทศฮังการ ีอกี 1เมอืงงามที ่ถูกขนานนามวา่เป็นปารสี

แหง่ยโุรปตะวนัออก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) ดว้ยประวัตศิาสตรท์ีม่มีาอยา่งยาวนาน หล่อ

หลอมศลิปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมทีม่คีวามโดดเด่นและผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่เดมินัน้ 

บดูาเปสตแ์บง่ออกเป็น 2 เมอืง คอื เมอืงบดูา (Buda) และเมอืงเปสต ์(Pest) โดย มบีดูาเป็นเขตเมอืง

หลวง ต่อมาไดม้กีารขยายเมอืง แต่บูดานัน้มพีืน้ทีเ่ขาเป็นสว่นมาก ท าใหข้ยายเขตเมอืงไดย้าก ผดิกับ

ฝ่ังเปสต ์ทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบกวา้งขวาง ท าใหเ้กดิการรวมเมอืงกัน  

 

น า ท่ า น ชม  จ ัตุ ร ัส

วี ร บุ รุ ษ  ( Hero 

Square) อันเป็น

ที่ตั ้งของอนุสาวรีย์

ของ เหล่ าบรรพชน

หัวหนา้เผ่าแม็กยาร์

ทั ้ง  7  ที่ ไ ด ้ร่ ว มกั น

สรา้งอาณาจักรฮังการี

ภ าย ใต ก้ า รน าของ

เจา้ชายอาปาร์ด ในปี 

896 รวมไปถึงบุคค

ส าคัญและกษัตรยิ์ใน

อดตี ตรงกลางยังมรีูปปั้นเทพแกเบรยีล (Gabriel) เทพของกรกีโบราณซึง่เชือ่กันว่าเป็นอัครทูตสวรรค์

ผูน้ าสารจากพระเจา้ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูบ่น Millennium Monument ทีม่คีวามสงูถงึ 36 เมตร  

 

แวะถา่ยรปูกบั สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญข่า้มแมน่ ้าดานูบ ทีม่สีญัลักษณ์ทีเ่ป็น

จดุเดน่คอืรปูปัน้สงิโต 
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พาทา่นชมความงามของกลุม่อาคารบน 

คาสเซลิ ฮลิล ์(Castle Hill) เนนิเขา

ริม แ ม่ น ้ า ด า นู บ อั น เ ป็ นที่ ตั ้ ง ข อ ง 

พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทอิัส และ 

ป้อมชาวประมง เรยีงกนัไปตามแนวเขา  

 

ปราสาทบูดา (Buda Castle) ถูก

สรา้งขึน้ตัง้แต่ในปี 1265 ในสมัยของ

พระเจา้เบล่าที ่4 ของราชวงศอ์าปารด์ 

ส าหรับตัวปราสาททีท่่านจะเห็นนัน้ จะ

เป็นการสรา้งแบบบาโรก ระหว่างปี 1749 และ 1769 ถอืเป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศท์ัง้หมด

ของฮงัการ ีปัจจบุนัไดป้รับปรงุเป็นหอศลิป์แหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตร ์

 

พาท่านชมบรเิวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และ โบสถแ์มนทอิสั 

Mantius Church) ตัวโบสถซ์ ึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสสส์รา้งตัง้แต่ในปี 1015 และไดรั้บ

การบรูณะดว้ยศลิปะโกธคิในชว่งศตวรรษที ่14 ถอืเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยคุกลางของฮังการ ี

ทา่นจะไดด้ ืม่ด า่กบัววิของแมน่ า้ดานบูและอาคารของฝั่งเปสต ์ทีม่ไีฮไลทส์ าคัญ เด่นตระหง่านกว่า

อาคารอืน่ๆ น่ันคอื อาคารรัฐสภาของประเทศฮงัการ ี(Hungarian Parliament) 

 

 

 

จากนัน้ พาชม มหาวหิารเซ็นทส์ตเีฟ่น (St. Stephen's Basilica) มหาวหิารทีต่ัง้ตามชือ่ของ

กษัตรยินั์กบญุผูเ้ป็นปฐมกษัตรยิแ์หง่ฮงัการ ีเริม่สรา้งในปี 1851 เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถแ์ห่งนี้

คอื หลังคาโดมทีอ่าคารหลักทีม่คีวามสงูถงึ 96 เมตร เทา่กบัอาคารรัฐสภา ซึง่ถงึว่าเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุ

ของบดูาเปสต ์เนือ่งจากไดม้กีฎหมายวา่หา้มสรา้งสิง่ปลกูสรา้งทีส่งุเกนิ 96 เมตร น่ันเอง 
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พเิศษ !!!! น าท่าน ลอ่งเรอืดืม่ด า่บรรยากาศทีส่วยงามของแมน่ า้ดานูบ (DANUBE CRUISE) 

พรอ้มกับเครือ่งดืม่สดุพเิศษท่านละ 1 แกว้ (NON ALCOHOL) ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลก

ดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ี่สวยงามและไม่ควรพลาด ท่านจะไดพ้บอาคาร

รัฐสภาตัง้โดดเดน่อยูร่มิแมน่ ้าดานูบ 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูกูลารช์ อาหารทอ้งถิน่ทีห่า้มพลาด *เป็นซุปเนือ้ หรอื หม ู

กบัมนัฝร ัง่ เตมิรสชาตเิอกลกัษณ์พเิศษดว้ยพรกิปราปิกา้ 

ทีพ่กั  Danubius Hotel Arena หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านมุ่งหนา้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของ

ออสเตรยี และดนตรคีลาสสคิ เป็นเมอืงทีโ่มสารท์มาพ านักในยคุทีรุ่ง่เรอืงของชวีติ  

 

พาท่านเขา้ชม พระราชวงัและสวนเชนินบ์รุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) 

พระราชวังฤดรูอ้นของราชวงศฮ์บัสบ์วรค์ สรา้งแบบบาโรก ค าว่าเชนิน์บรุน นัน้ มคีวามหมายว่า น ้าพุรอ้น

อนัแสนสวยงาม โดยมกีารรเิริม่สรา้งในชว่งปี ค.ศ. 1569 ตัวอาคารในปัจจบุนันัน้สรา้งและต่อเตมิในสมัย

ของพระนางมาเรยี เทเรซา่ โดยมพีระราชประสงคใ์หม้คีวามยิง่ใหญ่และสวยงามทัดเทยีมพระราชวังแวร์

ซายนข์องราชวงศบ์รูบ์ง และดว้ยพระองคท์รงโปรดสเีหลอืงมากจงึไดม้กีารใชส้เีหลอืงโทนพเิศษตกแตง่ 

และตอ่มาสเีหลอืงโทนนีนั้น้จงึไดช้ือ่อยา่งเป็นทางการวา่สเีหลอืงเทเรซา่ 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ เมนู พเิศษ Sacher Cake เคก้สุดคลาสสคิของ

เวยีนนา 

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติกรุง

เวียนนา                  (เช้า/ กลางวัน / - ) 
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นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานที่ส าคัญบน

ถนนแห่งนี้อกีแห่งหนึง่ คอื อาสนวหิารส

เตฟาน (St. Stephen's Cathedral) 

โบสถ์เก่าแก่ที่อยู่มาตัง้แต่ปี 1160 ตัว

อาสนวิหารสรา้งดว้ยหินปูนมีความยาว 

107 เมตร กวา้ง 70 เมตร และ สงู 136.7 

เมตร มรีะฆังทัง้หมด 23 ใบ ใบใหญ่ทีสุ่ด

ชื่อ ว่ า  ร ะฆั งพุม เมริน  ที่มีน ้ าห นักถึง 

20,130 กโิลกรัม ถอืเป็นระฆังแบบแกว่งที่

ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย และเป็นอันดับ 2 

ของยโุรป รองจากระฆงัปีเตอร ์ของเยรมัน

เท่านั้น กล่าวกันว่าบิโทเฟ่นรูต้ัวว่าตน

สญูเสยีการไดย้นิ เพราะว่าเมือ่หันมองไปบนอาสนวหิารแห่งนี้แลว้เห็นนกบนิออกจากหอระฆังแต่กลับ

ไมไ่ดย้นิเสยีงระฆงัเหมอืนเคย  

 

จากน ัน้ พาทา่นสู ่ถนนคนเดนิแหง่แรกๆ ของยโุรป ที ่ถนนคารท์เนอร ์(Kartner Street) ทีม่มีา

ตั ้งแต่ในสมัยโรมัน เ ป็น 1 ใน ถนนที่มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้น เป็นที่รู จั้กกันในชื่อของ Strata 

Carinthianorum กอ่นจะถกูพัฒนามาเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงในชว่งศตวรรษที ่19 ในชว่งสงครามโลกครัง้

ที ่2 บา้นเรอืนสว่นมากถกูท าลายทางการก็ไดส้รา้งตกึรามบา้นชอ่งทีร่ปูแบบเดมิ 
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น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตกิรุงเวยีนนา เพื่อท าการเช็คอนิ และท าคืนภาษี (TAX 

REFUND) 

21.55 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่EK126 **บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

 

 

06.35 น. ถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ ใหท้า่นผอ่นคลายอรยิบทระหวา่งรอเวลาเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. เดนิทางสูอ่ากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิเอมเิรตต ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ

เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่

ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน

เฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ • สนามบนินานาชาติสวุรรณภมู ิ                          
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

6 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

22 – 29 มกราคม 2566 26+1 75,999 75,999 74,999 10,900 

16 – 23 กมุภาพนัธ ์2566 26+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

10 – 17 เมษายน 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 10,900 

 

 
     

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีทีม่ตีั๋วเครือ่งบนิแลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์ 20,000 บาท 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

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

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย *** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป 

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 
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 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวและปัญหาสขุภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

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

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกว่า 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 

กรณียกเลกิ :  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท 

ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดังตอ่ไปนี ้
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 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่าน

หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  

 ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้ง

ถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม ่ออกตั๋ว

ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัด

จ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูกิรณีทา่นเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอื ต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเครื่องบนิ หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 10 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทาง

สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ

ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซีา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง 

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวร์เป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ท่าน ทาง

บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 
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 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรงุในชว่งฤดหูนาว หากวันเดนิทางตรงกบัวัน

เหลา่นี ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาที่

แน่นอนกอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ
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รับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด 

ในการยืน่วซีา่ทางสถานทตูจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนมุตัผิลวซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื

เดนิทางออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยดุ เสาร-์อาทติย ์

และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทางสถานทตู หรอื อาจชา้หรอืเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทตู         

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 
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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 บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

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 

 


