
Page 1 of 12 

 

 

 

  

Code: IU02-EEU-DACHS-UIEU007-9EK-Mar-May-75-87-A221125 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 สนามบนิดไูบ-เมอืงมวินคิ-จัตรัุสมาเรยีน-โบสถเ์ซนตปี์

เตอร ์ 
× × √ 

3 เพรยีน อมั คมีเซ-พระราชวงัเฮเลนคมีเซ-เมอืงซาลบรูก์ √ √ √ 

4 ฮลัลส์ตทัท-์เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ-ปราสาทครมุลอฟ √ √ √ 

5 กรงุปร๊าก-สะพานชารล์ส-์นาฬกิาดาราศาสตร ์ √ √ √ 

6 เมอืงบราตสิลาวา-กรงุเวยีนนา-ถนนคารน์ทเ์นอร ์ √ √ √ 

    

EASTERN EUROPE 9 DAYS 
Germany Austria Czech Hungary Slovakia 

ปราสาทเฮเลนคมีเซ หมูบ่า้นฮลัสตทัท ์เชสกีค้ลมุลอฟ 
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7 McArthurGlen Designer Outlet-กรงุบดูาเปสต ์ √ × √ 

8 Fisherman Bastion-ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ-สนามบนิ √ × × 

9 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

     

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ           (-/-/-)  

 

22.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู9 

แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง ดูไบ-เมอืงมวินคิ-จตัุรสัมาเรยีน-โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์        (-/-/D) 

 

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

05.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.40 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK049 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

 

12.30 น.  เดนิทางถงึ เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยีและเมอืงหลวงแห่งเบยีรข์องยโุรป มวินคิ

ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงมทีรุ่ม่รวยในศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอกและเรเนสซองส ์ 

 

จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จตัุรสัมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มี

สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของมวินคิ เชน่ เฟรา

เอน่เคยีรเ์ชอ่ (Frauenkirche-Church Of Our Lady) เป็น

โบสถพ์ระแมม่ารทีรงหัวหอมคู่ทีส่รา้งดว้ยอฐิแดงสงู 99 เมตร 

เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของเมอืงมวินคิ  

 

โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(Peterskirche-St.Peter Church) โบสถ์

หลังแรกและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง จากนัน้อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลน่หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศัย 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  
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 Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงเพรยีน อมั คมีเซ-พระราชวงัเฮเลนคมีเซ-เมอืงซาลบรูก์     (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเพรยีน อมั คมีเซ (Prien am Chiemsee) เมอืงท่องเทีย่วส าคัญบรเิวณ

ทะเลสาบคมีเซ  

 

น าทา่นลอ่งเรอืไปยงั พระราชวงัเฮเลนคมีเซ (Herrenchiemsee New Palace) และเขา้ชมดา้นในพระราชวัง 

พระราชวังเฮเลนคีมเซเป็นพระราชวังทีส่วยงามและสุดอลังการแห่งหนึง่ทีส่รา้งโดยพระเจา้ลุดวกิทีส่อง ตัง้

ตระหง่านบนโลเคชัน่ทีแ่ตกต่างจากพระราชวังอืน่ๆ พระราชวังแห่งนี้สรา้งอยูบ่นเกาะในทะเลสาบคมีเซ สรา้ง

เลยีนแบบพระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศสทัง้ภายในและภายนอก เนื่องจากกษัตรยิล์ุดวกิทีส่องแห่งบาวาเรยีนี ้

มคีวามนยิมชมชอบในตัว พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบูรก์ ประเทศออสเตรยี ระหว่างทางมวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์

ออสเตรยี เนนิภเูขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง  

 

น าท่านชม สวนมริาเบล ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าของ 

The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลวิู๊ด  

 

จากนัน้น าท่านขา้มแมน่ ้าซาลสซ์ัคสู่ยา่นเมอืงเก่า และแวะเก็บบันทกึภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ทีต่ัง้

โดดเดน่อยูบ่นเนนิเหนอืเมอืงเกา่  

 

น าทา่นเดนิเลน่ ยา่นเขตเมอืงซาลบรูก์ ทีม่ชี ือ่เสยีงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี

โดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1997 มอีาณา

เขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์  

 

น าทา่นชม บา้นเลขที ่9 เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่ วลูฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท 

(Wolfgang Amadeus Mozart) ตัง้อยูบ่นถนน Geteidegasse  
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จากนัน้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิ หรอืจะแวะถา่ยรปูมหาวหิารของเมอืงซาลส์

บวรก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรัุสกลางเมอืง  

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Holiday Inn Salzburg City หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ฮลัลส์ตทัท-์เมอืงเชสกีค้รุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ          (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน 

Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่า

เป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่ว

ชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน  

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เพชรน ้างามแห่ง

โบฮเีมยีที ่เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ (Cesky Krumlov) เทีย่ว

ชมเมืองที่ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ัง

ของแม่น ้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคาร

เกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 หลัง ไดรั้บการอนุรักษ์และ
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ขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของโลก จุดโดดเด่นอกีอย่างของเมอืงนี้ คอืมแีมน่ ้าวัลตาวาไหล

ผา่นและลอ้มรอบเมอืงในลักษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนนิเขา คดเคีย้วเหมอืนรปูตัว S จนท าใหภ้มูทิัศน์ของตัว

เมอืงเหมอืนกบัหยดน ้าทีก่ าลังจะรว่งหลน่จากขัว้นอกจากนีบ้า้นเรอืนทกุหลังใชห้ลังคาสสีม้แดง  

 

น าพาทกุทา่นชมววิทวิทัศน์ของเมอืงแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับ

สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อสิระใหท้า่นเดนิเทีย่วชมเมอืงโบราณตามอธัยาศัย  

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ กรงุปรา๊ก-สะพานชารล์ส-์นาฬกิาดาราศาสตร ์        (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงปรา๊ก ของ สาธารณรัฐเชค เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอดตัง้อยูร่มิสองฟากฝ่ัง 

แมน่ ้าวัลตาวา ผา่นชมทวิทัศนธ์รรมชาตทิีแ่สนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรงุปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่

ทีสุ่ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักรโมราเวีย 

ปัจจบุนักรงุปร๊ากไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเขตเมอืงเกา่กรงุปรา๊ก  

น าทา่นชม สะพานชารล์ส ์ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสะพานทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก เดนิเล่นบนสะพาน มี

รปูปัน้นักบญุ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน  

 

จากนัน้น าทา่นชม นาฬกิาดาราศาสตร ์เป็นนาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณคูบ่า้นคูเ่มอืงของกรงุปร๊าก  
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ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Hotel Duo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงบราตสิลาวา-กรงุเวยีนนา-ถนนคารน์ทเ์นอร ์          (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงบราตสิลาวา ประเทศสโลวาเกยี หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ 

สาธารณรัฐสโลวัก เป็นประเทศขนาดเล็กที่เพิง่เขา้ร่วมเป็นสมาชกิใหม่ของสหภาพยุโรป เป็นประเทศไม่มี

ทางออกสูท่ะเล แตเ่มอืงหลวงแหง่นีเ้ป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีาและยงัเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมเกา่แก ่ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปู ปราสาทบราตสิลาวา ปราสาทเกา่แกท่ีต่ัง้อยูเ่หนอืแมน่ ้าดานูบ บนเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิลซ์ ึง่

เป็นจดุสงูสดุของเมอืงบราตสิลาวา เมือ่ขึน้ไปบนจุดทีต่ัง้ของปราสาทจะมองเห็นววิทวิทัศน์เมอืงสโลวาเกยีได ้

ทั่วทัง้เมอืง  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่บราตสิลาวา เป็นทีต่ัง้ของ ประตมูคิาเอล  (Michael’s Gate) เป็นประตู

และป้อมปราการของเมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีย่งัคงถกูเก็บรักษาไวต้ัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14 ผ่านชม อาคารรัฐสภา

แหง่สโลวาเกยี สถานทีท่ าการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกยี  

 

จากนัน้น าเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง 

และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์ใจกลางกรุงเวยีนนา ถนนสายนี้เป็นถนนการคา้ใจกลางเมอืงทีเ่ชือ่ม

ระหวา่งถนนวงแหวนรงิสตราเซก่บัจัตรัุสสเตฟาน ทา่นจะไดพ้บกบัโรงละครหรอืโอเปรา่เฮา้ส ์ 

 

น าทา่นถา่ยรูปกับ วหิารเซนตส์ตเีฟน วหิารทีต่ัง้ตระหง่านอยูก่ลางกรุงเกา่เวยีนนา เป็นศลิปะโรมาเนสก ์โดด

เดน่ดว้ยการตกแตง่หลังคากระเบือ้งสสีนัสวยงาม 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Holiday Inn Vienna South หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf-กรงุบดูาเปสต ์     (B/-/D)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทติย์

ขอสงวนสทิธใ์นการสลับโปรแกรมไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่McArthurGlen Designer Outlet Salzburg หรอืทีอ่ ืน่ๆ

แทน) ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 

,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, 

DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (ทา่นสามารถเลอืกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน OUTLET)  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและ

สวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนาน

นามว่าเป็น “ไขมุ่กแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน่ ้า

ดานูบ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  

 Park Inn By Radisson Budapest หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด บดูาเปสต-์Fisherman Bastion-ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ-สนามบนิ      (B/-/-)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นชมบรเิวณรอบนอก โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกฎุ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion)  

 

จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูา ทีท่า่นสามารถชมความงามของแมน่ ้าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.

1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน  
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จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืดมืด ่าบรรยากาศทีส่วยงามของแมน่ ้าดานูบ ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ย

ทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน่ ้า ระหว่างล่องเรอืท่านจะไดเ้ห็นอาคารรัฐสภาฮังการ ีเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีส่วยงาม

และไมค่วรพลาด ถอืวา่ป็นสญัลักษณ์ของฮงัการ ีอาคารรัฐสภาตัง้โดดเดน่อยูร่มิแมน่ ้าดานูบ  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

 

15.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK112 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

23.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีเ่กา้ สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-)  

 

03.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

12.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ทางบรษัิทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมี

การปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรป

บางแหง่จะปิดท าการในวันอาทติย ์

 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม 2566 10-18 / 15-23 ม.ีค. 75,900 12,000 

เมษายน 2566 

5-13 เม.ย.  

26 เม.ย.-4 พ.ค. 
82,900 12,000 

9-17 เม.ย. 87,900 12,000 

พฤษภาคม 

2566 
3-11 พ.ค. 82,900 12,000 

ราคาส าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 

 หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่ประกนัสขุภาพ (covid-19) เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดนิทางที่นอกเหนือจาก

รายการทัวร ์คา่มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูรx 7 วัน = 14 ยโูร ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 
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เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว ้

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมัดจ าท่านละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทีม่ี

อายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมม่กีารช าระเขา้มาถอืว่าท่าน

สละสทิธิใ์นการเดนิทาง และไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้ (กรณียังไมท่ราบผลวซีา่ ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บค่า

ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีก่ าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มา

ท าการยืน่วซีา่ หรอืในวันเดนิทางไป-กลับจากสนามบนิ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ

หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการ

เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว 

ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น และยนิดคีนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีทีม่กีารยืน่วซีา่ และทา่นไดรั้บการอนุมตัวิซีา่แลว้ ทาง

บรษัิทขอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และทา่นสามารถน าวซีา่นีไ้ปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไม่

หมดอาย)ุ 
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2. หากท่านสละสทิธิใ์นการไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

3. ตั๋วเครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทัวร ์เป็นตั๋วแบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่า่น

ตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผู ้

เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เช่น ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกษษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็วในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอน

เวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตัดสนิใจของสถานทูตเท่านัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารและอ านวย

ความสะดวกในยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพั่กสว่นใหญใ่นยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนือ่งจาก

สภาพภมูอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 

เตยีง และเตยีงเสรมิหรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมื่อท่านไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกับบรษัิทฯหรือตัวแทนของบรษัิท จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขตา่งๆทีท่างบรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

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 
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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 

 


