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Code: IH14-EEU-AUT+HUN+SVK-DanubeCruise-10TG-29Apr-08May-159-A221216 

 

10 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู  

   A-Rosa Bella 

ออสเตรยี – ฮงักำร ี– สโลวำเกยี 

 

29 เมษำยน – 8 พฤษภำคม 2566 

159,900 บำท 

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมทวัรพ์ำเทีย่วทกุประเทศ /รวมวซีำ่เชงเกน้/ รวมคำ่ทปิตำ่งๆแลว้) 

พสัเซำ - เวยีนนำ – เอสเทอรก์อม - บดูำเปสต ์-บรำตสิลำวำ  

 

ขอสงวนสทิธิห์ำกเรอืมกีำรปรบัเปลีย่นทำ่เทยีบเรอื ซึง่ทำงทวัรจ์ะท ำกำรแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบลว่งหนำ้ตอ่ไป 

โปรแกรม กำรทอ่งเทีย่ว Shore Excursion ของเรอื อำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บักำร

เขำ้ออกของตำรำงเดนิทำงเรอื 

 

A-Rosa Bella 
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สัมผัสประสบการณ์ท่องเทีย่วยโุรปจากมมุมองทีแ่ตกต่างในระดับพรเีมยีม ล่องเรอืแมน่ ้าไปกับ A-ROSA River Cruises 

กับหลากหลายเสน้ทางที่น่าคน้หา บนแม่น ้าสายส าคัญของยุโรป แม่น ้าดานูบ (Danube)  เรอืล่องแม่น ้าสุดหรูล านี้ 

เปรียบเสมือนโรงแรมเคลื่อนที่สุดหรู ที่จะใหคุ้ณไดพ้ักผ่อนหย่อนใจไดอ้ย่างสบายกาย พรอ้มบริการเครื่องดื่มที่

หลากหลาย อาหารเลศิรสทีท่ าสดใหมจ่ากวัตถุดบิทอ้งถิน่ทีเ่รอืไปถงึ และกจิกรรมนันทนาการบนเรอื ไมว่่าจะเป็น สปา 

ฟิตเนส สระวา่ยน ้า ทีจ่ะใหค้ณุเพลดิเพลนิตลอดการเดนิทาง พรอ้มชมววิธรรมชาตอินัสวยงามทีส่มัผัสไดจ้ากการล่องเรอื

แมน่ ้าเท่านัน้ เรอื A-ROSA จะพาคุณท่องเทีย่วเจาะลกึเมอืงท่าส าคัญต่างๆในยโุรป ทีคุ่ณสัมผัสไดต้ัง้แต่กา้วแรกทีเ่ดนิ

ออกจากหนา้ประตหูอ้งพักของคณุเลยทเีดยีว! 

 

 

ประเภทหอ้งพกั Outside Cabin with Juliette Balcony (เตยีงสำมำรถแยกเป็น เตยีงคูไ่ด)้ 

 

 

เสน้ทำงเดนิเรอื Arosa, Danube River Cruise 
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วนัที ่29 เมษำยน 2566 กรงุเทพมหำนคร  

 

21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวร ์เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ เคาน์เตอร ์สายการบนิไทย (TG) อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิสัมภาระน ้าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ)  และ ถอืขึน้เครือ่งไม่

เกนิ 7 กก.  

 

วนัที ่30 เมษำยน 2566 กรงุเทพมหำนคร - มวินกิ – พสัเซำ - เช็คอนิลงเรอื 

 

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่นครมวินกิ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 924 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

11.15 ชม.) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูม่วินกิ  

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ มวินกิ ประเทศเยอรมน ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพัสเซา (ระยะทางประมาณ 162 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เวนซิแห่งบา

วาเรยีหรอืเมอืงแม่น ้าสามสาย เมอืงเล็กๆทางตะวันกออกเฉียงใตข้องเยอรมันมีพรมแดนตดิกับออสเตรีย 

เมอืงทีส่วยงาม และน่ารัก เมอืงทีแ่ม่น ้าสามสายไหลมาบรรจบกันแม่น ้าดานูบ แม่น ้าทีย่าวทีสุ่ดในยุโรป 

แมน่ ้าอนิน ์และแมน่ ้าอลิซ ์จนทั่วโลกรูจั้กกนัดใีนนามวา่ The Three Rivers City 

 

  

 

 

 

https://europe4thais.wordpress.com/2013/07/17/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80/
https://europe4thais.wordpress.com/2013/07/17/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80/
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น าท่านเทีย่วชมเมอืงเก่าพัสเซา ซึง่สรา้งขึน้บนเดอืยหนิระหว่างแม่น ้าอนิน์และดานูบ  อดตีเป็นจุดส าคัญ

ทางยทุธศาสตรอ์ยา่งมาก เมอืงเกา่แกแ่หง่นีม้โีบสถบ์าร็อคและบา้นขนุนางสงา่งามมากมายใหช้ืน่ชม  

 

น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมทีส่ะดุดตามากทีส่ดุ

ของเมอืง คุณลักษณะที่โดดเด่นคือ หอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่ง

ภายในโบสถอ์า้งองิทางศลิปะบาร็อคของอติาล ี 

 

เทีย่วชม จตุรัส Rathausplatz และศาลากลาง (Rathaus) ทีม่อีายรุาว 800 ปี ผนังของอาคารตกแต่งดว้ย

ภาพจติรกรรมทีแ่สดงเหตกุารณ์ทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง ภายในหอ้งโถงอัศวนิ (Rittersaal) มภีาพเฟรส

โกข้นาดใหญ่ที่เล่าปกรณัมแหวนแห่งนิเบลุงเกน (Nibelungen) ศาลากลางจังหวัดมีหอระฆังที่ตีตอน

เวลา 10.30 และ 14:00 น. 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชม เวสท ์โอเบอรเ์ฮาส ์(Veste Oberhaus) ทีม่อีายมุากกว่า 800 ปี หนึง่ในป้อมปราการทีใ่หญ่

ทีส่ดุ ฐานทีม่ั่นของบชิอปแห่งพัสเซาประเทศเยอรมนี  และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดทีีส่ดุในยโุรป จุดชม

ววิลนิเดแบตเตอรแีละหอสังเกตการณ์ ชมทวิทัศน์ทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงเกา่ทีง่ดงามและจุดบรรจบของแม่น ้า

ดานูบ แม่น ้ าอนิน์ และแม่น ้าอลิซ์สามสาย โบสถ์เซนต์จอร์จซึง่มีภาพปูนเปียกอันเป็นเอกลักษณ์และ

กวา้งขวางซึง่แสดงฉากในต านานของเซนตจ์อรจ์ ตัง้อยูใ่จกลางป้อมปราการ 

 

 

 

14.00 น. น าทา่นเชค็อนิขึน้เรอืลอ่งแมน่ ำ้ดำนบู A-Rosa Bella   

 ใหท้า่นไดส้ ารวจสว่นตา่งๆ ของเรอื พรอ้มรับทราบขัน้ตอนความปลอดภยัของเรอื 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_of_Passau
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วนัที ่1 พฤษภำคม 2566 เวยีนนำ – พระรรำชวงัฮอฟบวรก์ - พพิธิภณัฑซ์ซีี ่-  ชอปป้ิง ถนนคำรท์เนอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

  

 เรอืลอ่งแมน่ ้าดานูบเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

 

13.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอืเวยีนนา ประเทศออสเตรยี   

น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่สวยงามของพระราชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace)  พระราชวังเดมิของ

ราชวงศฮ์อฟบวรก์ในกรุงเวยีนนายาวนานกว่า 600 ปี เป็นพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวยีนนา ประเทศ

ออสเตรยี สว่นหนึง่ของพระราชวังในปัจจบุนัเป็นทีพ่ านักและท าเนยีบของประธานาธบิดอีอสเตรยี พระราชวัง

สรา้งในศตวรรษที ่13 และมกีารต่อเตมิขยายสว่นเรือ่ยมา พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมอืนหนึง่ศูนยร์วมอ านาจ

การปกครองทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในยโุรปและประวัตศิาสตรอ์อสเตรยี และยงัเป็นพระราชวังทีเ่กา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุ

ของโลกอกีดว้ย  

 

 

 

น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑซ์ซีี ่(Sisi Museum) ชมเรือ่งราวประวัตขิองสมเด็จพระจักรพรรดนิีเอลซิาเบธแห่ง

ออสเตรยี หรอื Sisi พระราชนิีทีม่พีระสริโิฉมงดงามทีสุ่ดในโลก เรือ่งราวชวีติในพระราชวังทีต่อ้งอยูภ่ายใต ้

ความกดดัน ถกูอจิฉารษิยา และกดีกันจากเชือ่พระวงศ ์จนกระทัง้วาระสดุทา้ยของพระองคท์ีจ่บลงอยา่งน่า

เศรา้ดว้ยการถูกรอบปลงพระชนม์โดยชาวอติาเลียนหัวรุ่นแรง น าท่านชมเรื่องราวชวีติของพระองค์ถูก

ถา่ยทอดผา่นขา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองคก์วา่ 400 ช ิน้  
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จากนัน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ถนนคาร์ทเนอร์ ย่านถนนการคา้ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง มี

หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ต่างๆ มากมาย สนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน 

และของทีร่ะลกึตา่งๆ น่ังจบิกาแฟตน้ต ารับแท ้ 

 

 

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัที ่2 พฤษภำคม 2566 เวยีนนำ – พระรำชวงัเบลเวอเดยีร ์-  ปำนดอรฟ์เอำทเ์ล็ต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

  

  น าทา่นเทีย่วชม กรงุเวยีนนา (Vienna) นครหลวงแห่งดนตรทีีแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิอันเกา่แกท่ีม่อีายุ

กว่า 1,000 ปี เป็นนครทีม่คีวามทันสมัยแต่แฝงเรน้อยูภ่ายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสกิอันทรงคุณค่า ตัง้อยู่

ทางตอนกลางของสหภาพยโุรป เชือ่มตอ่อารยธรรมระหวา่งยโุรปตะวันออกและยโุรปตะวันตก ซึง่มพีรมแดน

ตดิกบั 8 ประเทศดว้ยกนั ไดแ้ก ่เยอรมน,ี เชก็, สโลวาเกยี, ฮงัการ,ี สโลเวเนยี, อติาล,ี สวติเซอรแ์ลนด ์ลคิ

เทนสไตน ์ 

 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึง่ตัง้อยูใ่กลพ้ระราชวังฮอฟบวรก์และศาล

ยตุธิรรม ตัวอาคารแบง่เป็นสองอาคาร ประกอบดว้ย สภาแห่งชาต ิและสภารัฐบาลกลาง ภายในมเีนื้อทีร่าว 

13,500 ตารางเมตร หอ้งใชส้อยกวา่ 100 หอ้ง ไมว่า่จะเป็นหอ้งท างาน หอ้งประชมุ หอ้งสมดุ หอ้งพักผ่อน 

หอ้งอาหาร หอ้งออกก าลังกาย ฯลฯ ทัง้นี้สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของอาคารรัฐสภาคอื น ้าพุและรูปปั้น

เทพอีาเธน่า ทีต่ัง้ตระหง่านอยูด่า้นหนา้อาคารรัฐสภา นับเป็นอกีหนึง่จุดท่องเทีย่วทีม่คีนแวะเวยีนมามาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุเวยีนนา  

 

 

 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังเบลเวอเดียร์ (Belvedere Palace)  ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันเป็น

พพิธิภณัฑจั์ดแสดงและเก็บผลงานศลิปะทีด่ทีีส่ดุของกรงุเวยีนนา และเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
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ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก พระราชวังเบลเวอเดยีร์  เป็นสถาปัตยกรรมในสไตลบ์ารอก (Baroque) ทีส่มบรูณ์

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุเวยีนนา ในอดตีพระราชวังแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายยจูนีแห่งซาวอย 

(Prince Eugene of Savoy) ผูท้รงมคีวามปราดเปรือ่งในการท าสงครามสูร้บและท าหนา้ทีเ่ป็นผูบ้ัญชาการ

ทหารแห่งจักรวรรดอิอสเตรยี ผูส้นพระทัยและชืน่ชมในงานศลิปะอยา่งยิง่ จงึท าใหพ้ระราชวังแห่งนี้ไดรั้บ

การออกแบบตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ชืน่ชมกบัทัศนยีภาพทีส่วยงามของศนูยก์ลางราชวงศใ์นอดตีแหง่

นี ้ทัง้ปราสาทในสไตลบ์ารอก สวนดอกไมอ้นัสวยงาม รวมถงึคอกมา้  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ปานดอรฟ์เอาทเ์ล็ต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาที) เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่กว่า 130 รา้นคา้ อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมตาม

อัธยาศัย อาทเิชน่ Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบ

รนดช์ัน้น าอืน่ๆอกีมากมาย 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื 

18.30 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืเวยีนนา เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอื Esztergom ประเทศฮงัการ ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 



Page 10 of 22 

 

 

 

วนัที ่3 พฤษภำคม 2566 เวยีนนำ – เอสเทอรก์อม - มหำวหิำรเอสเทอรก์อม – ปรำสำทแหง่เอสเทอรก์

อม-บดูำเปสต ์–จตัรุสัวรีบรุษุ  - ปรำสำทไวยด์ำฮดุยำด - วหิำรเซนตส์ตเีฟ่น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

08.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื เอสเทอรก์อม (Esztergom)  ประเทศฮงัการ ี 

  

น าทา่นเทีย่วชม เอสเทอรก์อม (Esztergom) อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ีหนึง่ในเมอืงเกา่แก่

ทีสุ่ดในฮังการ ี  ก่อตัง้ขึน้ในราวปี ค.ศ. 972 และมบีทบาทส าคัญในประวัตศิาสตรข์องฮังการมีาโดย

ตลอด เป็นสถานทีป่ระสตูแิละราชาภเิษกของกษัตรยิฮ์ังการพีระองคแ์รก เซนตส์ตเีฟน และเป็นเมอืงหลวง

ของฮงัการจีนถงึศตวรรษที ่13 Esztergom เป็นทีต่ัง้ของโบสถค์าทอลกิฮงัการแีละเป็นทีต่ัง้ของ Basilica of 

Esztergom ซึง่เป็นผลงานชิน้เอกของลัทธคิลาสสกิและเป็นโบสถท์ีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามในยโุรป 

  

น าท่านเขา้ชม มหาวหิารเอสเทอรก์อม (Esztergom   Basilica )โบสถท์ีใ่หญ่เป็นอันดับสามในยโุรป ใน

สไตล์คลาสสกิ มหาวหิารทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในฮังการ ีจนได ้ขึน้ชือ่ว่าเป็น ฮังการวีาตกิัน ทีม่คีวามสูงถงึ 70 

เมตร และมคีวามกวา้ง 40 เมตร ภายในมหาวหิารท่านจะไดพ้บ แท่นบชูาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  ชมภาพวาด

ขนาดใหญท่ีแ่ขวนอยูเ่หนอืแทน่บชูาหลัก ของโบสถ ์ซึง่เป็นการจ าลองการขึน้สวรรคข์องไททัน 

 

 

  

น าท่านเทีย่วชม จัตุรัส Széchenyi เป็นจัตุรัสหลักใน Esztergom เดมิเคยเป็นจัตุรัสตลาดของเมอืง จัตุรัส

แห่งนี้ถูกเรยีกว่า Main Square ในปี 1717 และในศตวรรษที ่19 มันถูกเรยีกว่า Holy Trinity Square และ 

Town Hall Square จัตุรัสแห่งนี้ไดรั้บการปรับปรุงใหมใ่นปี 2006 ภายใตก้ารเสนอราคาของสหภาพยโุรป 

ดว้ยเงนิกวา่ 1 พันลา้น HUF เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูกบับรรยากศทีง่ดงาม 
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จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑป์ราสาทแหง่เอสเทอรก์อม Castle Museum ชมความงดงามของหอ้ง

ตา่งๆ ทีห่ลงเหลอือยูข่องพระราชวัง พรอ้มชมภาพรวมของประวตัศิาสตรข์อง Esztergom และปราสาท 

ปราสาทแหง่เอสเทอรก์อม เป็นพระราชวังแหง่แรกในฮงัการ ีโดยมโีบสถท์ีส่รา้งโดย Grand Price Geza ซึง่ 

Vikj บตุรชายเกดิในปี 975 และรับบพัตสิมา Stephen ที ่ 1 และสวมมงกฎุเป็นกษัตรยิอ์งคแ์รกของ 

Hungary 

 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอื Esztergom 

10.30 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื Esztergom เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอื บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

 พักผอ่นตามอธัยาศัย ดืม่ด ่ากบับรรยากาศของแมน่ ้าดานูบ 

15.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ทา่เรอื บดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี  

  

น าท่านเทีย่วชม นครบดูาเปสต ์(Budapest) นครหลวงของประเทศฮังการ ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังโดยมี

แมน่ ้าดานูบ (Danube River) ซึง่เป็นแมน่ ้าสายส าคัญทีม่คีวามยาวเป็นอันดับ 2 ของทวปียโุรป คั่นกลาง

แยกเป็นเมอืงเกา่ และเมอืงใหม ่อนัไดแ้กเ่มอืง “บดูา” และ “เปสต”์ อนัเป็นทีม่าของค าวา่ “บดูาเปสต”์  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัจัตรัุสวรีบรุษุ (Hero’s Square) มอีนุสาวรยีข์องบคุคลส าคัญของประเทศฮงัการเีป็นจ านวน

มาก ความยิง่ใหญแ่ละสงา่งามของมันคอืตัวชีว้ัดความภาคภมูใิจของชาวฮังการทีุกคนทีม่ตี่อประเทศ อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

น าท่านเขา้ชมปราสาทไวยด์าฮุดยาด (Vajdahunya Castle) ปราสาทสวยงาม และน่าเกรงขามแห่งหนึง่ 

เนื่องจากตัวปราสาทเต็มไปดว้ยรูปแบบของศลิปะทีส่วยงามหลากหลายแบบผสมกัน ไมว่่าจะเป็นศลิปะโร

มาเนสก,์ โกธคิ, เรอเนซอส หรอืบาโรค ซึง่ตา่งเป็นรปูแบบทีท่ัง้โดดเดน่และสวยงาม โดยเฉพาะรปูแบบการ

กอ่สรา้งทีถ่า่ยทอดมาจาก Hunedoara (Vajdahunyad) Castle หรอืปราสาททา่นเคาทแ์ดรกคลูา่อนัโดง่ดัง

แหง่โรมาเนยี ปราสาทไวยด์าฮดุยาด ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 1,000 ปีของฮังการ ีโดย

เริม่กอ่สรา้งในปี 1896 เชน่เดยีวกบัจัตรัุสวรีบรุษุ ซึง่รปูแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ไดถู้กรวบรวม

มาจากลักษณะเด่นของปราสาทโบราณหลายแห่งทีข่องประเทศฮังการ ีจนท าใหถ้ือไดว้่าปราสาทแห่งนี้

เป็น ตัวแทนแหง่ประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมแหง่ฮงัการแีละยโุรปเลยทเีดยีว  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen’s Basilica) โบสถค์าทอลกิอนัสวยงามและมชีือ่เสยีง

เป็นทีสุ่ดของเมอืงบดูาเปสต์ ทีช่าวฮังการสีรา้งอทุศิถวายใหก้ับนักบญุสตเีฟ่น ศลิปะสไตลน์โิอคลาสสคิ 

โดยมหีอคอยคูห่นา้เป็นทีเ่ก็บระฆงัหนัก 9 ตัน และยอดโดมสไตลเ์รอเนสซองสส์งู 96 เมตร 
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18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัที ่4 พฤษภำคม 2566 บดูำเปสต ์- เนนิบดูำ คำสเซลิ - โบสถแ์มทธอิสั - อำคำรรฐัสภำฮงักำร ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่เนนิบดูา คาสเซลิ (Buda Castle Hill) ส าหรับปราสาทบดูานัน้ ตัง้อยูใ่นฝ่ังบดูา ของกรุง

บดูาเปสต ์และเป็นทีต่ัง้ของแกเลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ีส่วยงาม จากเนนิบดูาฮลิลแ์ห่งนี้ท่านสามารถมองเห็น

ความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนฝ่ังเปสตไ์ดอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมและเก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 น าท่านเขา้ชมโบสถแ์มทธอิัส (Matthias Church) โบสถเ์กา่แกท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการปกครองในแต่ละ

ยคุแตล่ะสมยั อาท ิถกูดัดแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเมือ่ครัง้ถกูยดึครองดว้ยชาวเตริ์ก ซึง่มหีลังคาสลับสอีันสวยงาม

ของ สถาปัตยกรรมแบบนโีอ โบสถน์ีเ้คยใชจั้ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจาก

ชือ่กษัตรยิแ์มทธอิัส ซึง่พระองคท์รงเป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ในสมัยของพระองคถ์อืว่าเป็น

สมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ สิง่ก่อสรา้งที่งดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอืน่ๆ ซึง่โบสถ์นี้

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเรยีบรอ้ยแลว้ 
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 จากนัน้น าท่านชมอาคารรัฐสภาฮังการ ี เป็นอาคารรัฐสภาทีช่าวฮังกาเรยีนภมูใิจว่าเป็นอาคารรัฐสภาทีส่วย

ทีส่ดุในโลก เพราะตัวอาคารมคีวามสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธคิทีดู่คลาสสกิดว้ยหลังคาสแีดง 

อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1885 และใชเ้วลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบรูณ์ โดยรูปแบบอาคาร

ไดรั้บอทิธพิลมาจากอาคารรัฐสภาแหง่ลอนดอน สหราชอาณาจักร  

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื 

15.00 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืบดูาเปสต ์ เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอื บราตสิลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกยี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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วนัที ่5 พฤษภำคม 2566 บรำตสิลำวำ – ปรำสำทบรำตสิลำวำ – ประตเูมอืงไมเคลิ- คมูลิ -โบสถเ์ซนตอ์ลิ

ซำเบธ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

09.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื บราตสิลาวา ( Bratislava) ประเทศสโลวาเกยี 

  

 เทีย่วชม เมอืงบราตสิลาวา ( Bratislava) เมอืงหลวงของประเทศสโลวาเกยี และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศ เมอืงเกา่ทีม่คีวามน่ารักซอ่นอยูใ่นความคลาสสคิ ประวัตศิาสตรข์องเมอืงนี้ไดรั้บอทิธพิลจากหลาย

เผ่าพันธุ์ ไดแ้ก่ ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน ฮังการี ยวิ และสโลวัก บราตสิลาวาไดรั้บอทิธพิลอย่างมากจาก

ประเทศเพือ่นบา้น เป็นเมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทีม่อีาณาเขตตดิตอ่กบั 2 ประเทศ เมอืงนี้และเวยีนนายัง

เป็นเมอืงหลวง 2 แห่งที่ตัง้อยู่ใกลก้ันมากที่สุดในยุโรป บราตสิลาวาเป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง 

วัฒนธรรม และเศรษฐกจิของสโลวาเกยี  โดยมแีมน่ ้าดานูบไหลผา่นกลาง 

 

 

 

 น าท่านเทีย่วชมปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาททีก่ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงทีบ่อก

เลา่เรือ่งราวทางประวัตศิาสตรข์องบราตสิลาวา ทีน่ีเ่คยเป็นทีพ่ านักของผูป้กครองนคร น าท่านชมววิทวิทัศน์

อนัสวยงามของเมอืงนี ้ทีป่ราสามนีม้หีอคอย ทีเ่คยเป็นทีเ่ก็บมงกฎุและคฑาส าหรับพธิรีาชาภเิษกอกีดว้ย  
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 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงเกา่  

  

 น าทา่นชมประตเูมอืงไมเคลิ (Michael’s Gate) หนึง่ในสญัลักษณ์ของบราตสิลาวา สรา้งขึน้ในชว่งกลางของ

ศตวรรษที ่14 หลังคาของหอคอยแบบโกธคิดัง้เดมิ ตอ่มาไดม้กีารปรับปรุง ซึง่ท าใหม้ลีักษณะเป็นสไตลบ์า

โรก หอคอยสงู 51 เมตร ม ี7 ชัน้ ระเบยีงดา้นบนหอยคอยเป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีจดุหนึง่ ทีจุ่ดสงูสดุของ

หอคอยมรีปูปัน้ทตูสวรรคช์ือ่ไมเคลิปราบมงักร  

 

 เทีย่วชม ศาลากลางเกา่  อาคารทีส่วยงามและมคีวามโดดเดน่ ชมหอนาฬกิายิง่ใหญท่ีท่าสเีหลอืงออ่นและมี

อายถุงึ 1370 ปี  

 

 ถ่ายภาพกับ คูมลิ Cumil Man at work  รูปปั้นคนทีโ่ผล่มาจากท่อระบาย เป็นชายทีก่ าลังโผล่หัวออกมา

จากท่อระบายน ้าเป็นประตมิากรรมเขตเมอืงเก่า รูปปั้นแปลก ๆ ไดรั้บการตดิตัง้ในปี 1997 ซึง่กลายเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืง  

 

 น าท่านชม อาคารเก่าแก่ของโรงละครแห่งชาตสิโลวัก (Historical building of the Slovak National 

Theatre) สรา้งแบบสไตลน์โีอ – เรอเนสซองสท์ีม่คีวามสวยงามมาก  ดา้นหนา้ของอาคารเป็นถนนทอดยาว

มลีานกลางแจง้ น ้าพ ุ รปูปัน้อนุสาวรยีข์องบคุคลส าคัญตา่งๆ  

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
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บา่ย น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนตอ์ลซิาเบธ หรอืโบสถส์นี ้าเงนิ ( Elizabeth or Blue Church) โบสถค์าธอลกิที่

ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวบูดาเปสต์ ถูกสรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่20 

การตกแตง่ทัง้ภายในและภายนอกโบสถท์าดว้ยสฟ้ีาออ่นและตกแต่งดว้ยดนิเผาสฟ้ีา แมก้ระทั่งกระเบือ้งมงุ

หลังคาก็เป็นเซรามกิเคลอืบสฟ้ีา ทีน่ีม่กัถกูใชเ้พือ่เป็นสถานทีแ่ตง่งานและรับศลี 

 

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื 

15.30 น.  เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอื บราตสิลาวา เพือ่มุง่หนา้สู ่ทา่เรอื ออสเตรยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัที ่6 พฤษภำคม 2566 ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู - Cruising 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่น บนเรอืลอ่งแมน่ ้าดานูบ  

 

เรอืลอ่งผา่นเมอืง เครมส ์(Krems) ประเทศออสเตรยี เครมสต์ัง้อยูท่ีจุ่ดบรรจบของ แมน่ ้า เครมสแ์ละแมน่ ้า

ดานูบทาง ตะวันออกสดุของ หบุเขาวาเคา ( Wachau)  ทางตอนใตข้อง Waldviertel  

 

จากนัน้ เรอืล่องเขา้สู ่เขตวาเคา Wachau Valley  แหล่งปลูกองุ่นและผลติไวน์ทีข่ ึน้ชือ่ของ ออสเตรยีมา

ตัง้แตส่มยัโบราณ สามารถพบเห็นปราสาท ป้อมปราการ หมูบ่า้นตา่งๆ ตัง้เรยีงรายอยูร่มิแมน่ ้าดานูบ หุบเขา

วาเคา ตัง้อยูต่ามแนวดานูบ (Danube River) เป็นทีรู่จ้ักในดา้นไวนท์ีย่อดเยีย่มและเป็นแหลง่มรดกโลกของ

องคก์ารยเูนสโก ้ 

 

ชมความงดงามของบรรยากาศสองขา้งทาง เรอืมู่งหนา้สู่ เมอืงเมลค ์(Melk) เมอืงเล็กๆบนชายฝ่ังแม่น ้า

ดานูบ เป็นทีรู่จั้กกันเป็นอย่างดวี่าเป็นทีต่ัง้ของอารามเบเนดกิตนิสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ทีช่ ือ่ว่า Melk 

Abbey  

https://en.wikipedia.org/wiki/Krems_(Lower_Austria)
https://en.wikipedia.org/wiki/Danube_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Danube_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Wachau
https://en.wikipedia.org/wiki/Waldviertel
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

 พักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื อิม่เอมไปกบัววิทวิทัศนอ์นังดงาม 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรอื  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

 

วนัที ่7 พฤษภำคม 2566 Engelhartszell - มวินคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอื 

07.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื Engelhartszell ประเทศออสเตรยี 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ มวินคิ ประเทศเยอรมนั (ระยะทางประมาณ 188 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.15 ชม.) 

11.00 น. น าทา่นเชคอนิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย พรอ้มท า TAX Refund 

14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมวินคิ กลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 925  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.40 ชม.) 

บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่8 พฤษภำคม 2566 กรงุเทพมหำนคร 

 

06.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู  

   A-Rosa Bella 

ออสเตรยี – ฮงักำร ี– สโลวำเกยี 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  29 เม.ย. – 8 พ.ค. 66 

ราคาผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ หอ้งพกัแบบ Juliette Balcony cabin ทา่นละ 159,900 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ  35,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ (รำคำยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ 

confirm เทำ่น ัน้) 

90,000 – 130,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (ผูใ้หญ)่   

(ไมร่วมตัว๋ BKK-MUC-BKK) 

28,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่ 10/12/2022) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืส าราญ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG  (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ  

 คา่บรกิาร (Service fee, Gratuities) บนเรอื 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ 
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อตัรำนีไ้มร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท,์ แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 

    ส ำรองทีน่ ัง่ (ผูเ้ดนิทำงพกัเดีย่ว) ทำ่นละ 60,000 บำท 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ 

กรณียกเลกิ (ตามเงือ่นไขของเรอืส าราญ) 

* ยกเลกิ 120 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

* ยกเลกิ 30-119 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ 

ไมว่า่จะเป็นคา่มดัจ าเรอื, มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่ หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้จรงิ 

* ยกเลกิ 0-29 วัน ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง หักคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมำยเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธวีซ่าและจะไม่คืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแลว้                  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ             

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคล

ธรรมดา  
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กรณีเดนิทำงโดยลกูคำ้จดักำรต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

หอ้งพกับนเรอื 

 หอ้งพักบนเรอืแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง  ( TRIPLE ROOM ) ตอ้งท าการตรวจสอบกบับรษัิท เนื่องจากหอ้งพักบนเรอื ทีส่ามารถพักได ้3 ทา่น มจี านวน

จ ากดั 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการจัดเลขหอ้งพักใหก้ับคณะ เนื่องจากหอ้งพักบนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และ ขึน้อยู่กับ

ขอ้ก าหนดของประเภทหอ้งพักในระดับทีต่่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันหรอื ชัน้เดยีวกัน ตามที่

ลกูคา้ตอ้งการ 

 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
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สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกรณีเกดิกำรสญูหำย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ 

 

โปรดทรำบ 

 

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 ์
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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 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 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


