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1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์าย

การบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

    

2 ดไูบ - มวินคิ - ฟุสเซน่ 

 

01.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 

เทีย่วบนิที ่EK385 (01.15-04.45) / EK49 (08.50-13.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

11.35 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลัง

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟุสเซน่(Fussen)  

เมอืงปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนตคิ แควน้บาวาเรยีทางตอนใตข้องเยอรมนัตดิกบัชายแดน

ออสเตรยี เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเยอรมนเีกา่แกนั่บพันปีทีไ่ดรั้บ ฉายาวา่ Village of the king’s 

castles เพราะเป็นทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา 

(Hohenschwangau) ปราสาทสขีาว และสเีหลอืงทีโ่ดง่ดังคูก่นัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ย

ทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีม่คีวามงดงามทางดา้นทศันยีภาพ เป็นเมอืงทีม่คีวามน่ารัก และมสี ิง่ทีน่่าสงัเกตอกี

อยา่งคอื ตัวตกึหรอือาคารบา้นชอ่งของทัง้เมอืงจะตกแตง่ไปดว้ยสสีนัทีส่วยงาม อสิระใหท้า่นเดนิชม

เมอืง ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง และแบรนดเ์นม  

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักที ่Hotel Luitpoldpark, Munich หรอืระดับเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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3 ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ซาลซบ์วรก์ - สวนมริาเบล 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์Neuschwanstein Castle) แหง่บาวาเรยี ประเทศ

เยอรมน ี 

ปราสาทสวยทีแ่มแ้ตร่าชาการต์นูวอลทด์สินยี ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญงินทิราในสวน

สนุกดสินยีแ์ลนด ์ชมววิทวิทศันอ์นังดงามของตัวปราสาททีโ่ดดเดน่และมทีะเลสาบและธารน ้า เปรยีบได ้

กบัปราสาท 3 ฤด ูไมว่า่ทา่นจะเดนิทางไปเยอืนในชว่งฤดไูหน ก็จะมทีศันยีภาพทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ทกุ

หอ้งในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์วรก์ (Salzburg)  

เมอืงเล็กๆ ทีแ่สนจะโรแมนตกิของประเทศออสเตรยี ซาลซบ์วรก์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกเ้มือ่วันที ่1 มกราคม 1997 เป็นเมอืงอนัดับตน้ๆ ของออสเตรยีทีม่ผีูค้นไปเยอืนเป็น

จ านวนมาก ในอดตีทีน่ีเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการท าเหมอืงเกลอืจนร ่ารวย และเมอืงนีย้งัเคยใชเ้ป็น

สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่กอ้งโลก The Sound of Music นอกจากนีย้งัเป็นเมอืงเกดิของคตีกวเีอก

ของโลก โมซารต์ ซึง่ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่9 ถนน Getreidegasse ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นสภาพกลายเป็น

พพิธิภณัฑเ์พือ่ใหค้วามรูก้บัผูท้ีส่นใจไดส้มัผัสโลกของศลิปินเอก และสถานทีท่ีโ่ดดเดน่อกีแหง่คอื ป้อม

ปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขา 
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น าทา่นเขา้ชมสวนมริาเบล (Mirabell Garden)  

สถานทีแ่หง่นีถ้กูยกยอ่งใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยทีส่ดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแตเ่ดมินัน้ถกูสรา้งในรปูแบบ

ของเรขาคณติโดยตกแตง่ดว้ยพันธุไ์มห้ลากส ีโดยมนี ้าพเุป็นสว่นประกอบซึง่เป็นสวนแบบบาโรกที่

สวยงาม ทีไ่ดม้กีารเปิดใหบ้คุคลทัว่ไปไดเ้ขา้ชมความงามของสวนดังกลา่วในปี 1858 ทีส่ าคญั สวนมริา

เบล  ยงัเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel Holiday Inn Salzburg City, Salzburg หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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4 ฮลัสส์ตทัท ์– จดุชมววิฮลัสส์ตทัท ์- เมอืงเชสก ีครมุลอฟ - ปราสาทครมุลอฟ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt)  

หมูบ่า้นโบราณเกา่แกเ่ล็กๆ ในแถบ Salzkammergut รมิทะเลสาบ ทีซ่อ่นตวัอยูท่า่มกลางขนุเขาอนัแสน

โรแมนตกิ และไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในพกิดัทีม่ทีัศนยีภาพสวยงามทีส่ดุของแหง่หนึง่ของโลกอกีดว้ย กบั

ความงดงามตามธรรมชาตสิดุคลาสสคิของหบุเขาสงูทีโ่อบลอ้มทะเลสาบอนันิง่สงบทีม่นี ้าใสราวกบั

กระจกครสิตัล ทีพ่รอ้มสะทอ้นภาพความอลังการของขนุเขาใหญท่ีม่หีมิะสขีาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ให ้

เพิม่ความอลังการขึน้อกี  เป็นทวคีณู ไปพรอ้มๆ กบับรรยากาศอบอุน่ สบายเป็นกนัเองของหมูบ่า้นเกา่แก่

เล็กๆ สดุน่ารักซึง่เต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวัตศิาสตร ์

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชสก ีครมุลอฟ (Cesky Krumlov)  

เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหนึง่ของสาธารณรัฐเชกในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษา

คดแีละการจดัเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และ

ภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบรูณะอาคาร

และปราสาทครัง้ใหญโ่ดยยงัคงรักษารปูแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชมจากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน มี

ความส าคญัและโดดเดน่ใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีน

เมอืงครมุลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992 
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น าทา่นถา่ยภาพกบั ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอก  

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มี

อายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าวอลตาวา ซึง่ทา่นจะไดเ้ห็นววิทวิทศันง์ดงามของตวั

เมอืงครมุลอฟ  

 

น าทา่นเดนิชมเมอืงทีม่คีวามงดงามเต็มไปดว้ยศลิปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษที1่5 ผา่นชมยา่นเมอืง

เกา่คลาสสกิ SENETE SQUARE โบสถเ์กา่กลางเมอืง ตลอดจนยา่นการคา้ อาคารบา้นเรอืนบรรยากาศ

แสนคลาสสกิ ใหท้า่นไดเ้ดนิชมรา้นคา้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ สนิคา้ทอ้งถิน่ตามอธัยาศัย 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel Old Inn, Cesky Krumlov หรอืระดับเทยีบเทา่ 4 ดาว (ใจกลางเมอืงเกา่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 7 of 22 

 

 

 

5 เมอืงเชสก ีครมุลอฟ – กรงุปราก - ปราสาทกรงุปราก 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague)  

เมอืงหลวงสาธารณรัฐเชก มปีระวัตศิาสตรย์าวนานเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของประเทศ กรงุปรากมจีดุเดน่น่าสนใจของสถาปัตยกรรม ไมว่า่จะเป็นวหิาร โบสถ ์อาคารบา้นเรอืน

ตา่งๆ ทีง่ดงามและเกา่แก ่

ใหท้า่นอสิระถนนคนเดนิทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town Square และจัตรัุส Wenceslas ถอืเป็นเสน้

แบง่ระหวา่งเขตเมอืงเกา่กบัเมอืงใหม ่ถนนคนเดนิทีก่วา้งขวางนี ้เป็นศนูยก์ารชอ้ปป้ิงของกรงุปราก 

ตลอดสองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้สมยัใหมม่ากมาย สลบัไปดว้ยบาร ์รา้นอาหาร 

หา้งสรรพสนิคา้ตัง้อยูภ่ายในอาคารสไตสอ์ารต์นูโวซึง่จะเต็มไปดว้ยผูค้น  

 

น าทา่นสูจ่ตัรุสัเมอืงเกา่ (Old Town Square)  

บรเิวณทีม่คีวามสวยงามและเสน่หอ์นัน่าหลงใหล มศีลิปะการกอ่สรา้งทีผ่สมผสานหลายแบบ ทัง้โกธคิ 

เรเนสซองสแ์ละบาโรก อาคารบา้นเรอืนและวหิารเกา่แกอ่ายหุลายรอ้ยปีจนไดรั้บการคัดเลอืกจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรยีย์านฮสุ (Jan Hus Monument) ผูซ้ ึง่อทุศิตนเพือ่ตอ่สูก่บั

การฉอ้ราษฎรใ์นครสิตจกัรและเขาถกูจับเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ.1415 จากนัน้ไมน่านเขาก็ไดรั้บยกยอ่งให ้

เป็นวรีบรุษุของชาวปราก  
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น าชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Prague Astronomical Clock) ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะมาเฝ้ารอการตี

บอกเวลาทกุๆ 1 ชัว่โมงจะมรีปูปัน้สบิสองนักบญุเดนิเวยีนออกมาบรเิวณเวทเีล็กๆ เหนอืนาฬกิา ซึง่

นักบญุแตล่ะองคก์็จะมอีริยิาบถแตกตา่งกนัตามความหมายของชือ่อาทเิชน่ Venity คอืความฟุ้งเฟ้อ หลง

ตัวเอง เพราะฉะนัน้จงึมองแตต่วัเองในกระจกเป็นตน้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นผา่นชมปราสาทแหง่กรงุปราก (Prague Castle)  

เป็นปราสาทโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สรา้งโดยเจา้ชายบอรวิอย ในศตวรรษที ่9 ดว้ยศลิปะแบบโกธคิ 

อดตีทีน่ีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิแ์ตปั่จจบุนัไดก้ลายเป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดสีาธารณรัฐเชค 

น าชมความสวยงามใหญโ่ตของตัวปราสาท และ มหาวหิารเซนตว์ติสุ ทีเ่ริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1334 และได ้

มกีารปรับปรงุและตอ่เตมิจนเสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี ค.ศ. 1929 เนือ่งจากการใชเ้วลาในการสรา้งนาน ท าให ้

ไดรั้บอทิธพิลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทัง้แบบโกธคิ เรอเนสซองสแ์ละบาโรก  

 

จากนัน้เดนิทางสูส่ะพานชารล์ส ์(Charles Bridges)  

สะพานเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืงทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าวัลตาวาจดุเดน่ของสะพานแหง่นี ้คอืมกีารประดับดว้ย

รปูปัน้นักบญุถงึ 28 องค ์

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel Duo, Prague หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (ใจกลางยา่งเมอืงเกา่)  
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6 กรงุปราก – เมอืงบราตสิลาวา – ปราสาท – บดูาเปสต ์- ลอ่งแมน่ า้ดานบู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบราตสิลาวา (Bratislava)  

เมอืงหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นทีต่ัง้ของท าเนยีบประธานาธบิดรัีฐสภาและหน่วยงานภาครัฐตา่งๆ 

และยงัเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย พพิธิภณัฑโ์รงละคร หอศลิป์และสถาบนัอืน่ๆ ทีม่คีวามส าคญัทาง

เศรษฐกจิวัฒนธรรมและการศกึษา  

 

น าแวะถา่ยรปูดา้นหนา้ปราสาทแหง่บราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทแหง่นี ้ตัง้อยูบ่นเนนิ

เขาคารเ์บเธยีนรมิแมน่ ้าดานูบ ตวัอาคารมหีอคอยสงู 80 เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสานดว้ยศลิปะแบบโกธคิ 

เรอเนสซองสแ์ละบาโรก  
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จากนัน้พาคณะเดนิชมเมอืงในเขตจตัรัุสใจกลางเมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของท าเนยีบประธานาธบิด ีอสิระใหท้กุ

ทา่นไดเ้ก็บภาพประทับใจ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบดูาเปสต ์(Budapest)  

เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ีทีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมทีน่่าสนใจอกีทัง้ความสวยงามทาง

ธรรมชาตทิีม่แีมน่ ้าดานูบไหลผา่นกลางเมอืงท าใหเ้มอืงแบง่ออกเป็นสองฝ่ังคอืเมอืงเกา่ หรอื บดูา ที่

ยงัคงความสวยงามของประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกแ่ละเมอืงใหม ่หรอื เปสตท์ีม่คีวามหรหูราทันสมยั  
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จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู  

ชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการทีีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของ

อาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคาร

ประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีส่รา้งขา้ม

แมน่ ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งได ้

ถกูน ามาจากประเทศองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ Hotel NH Budapest City, Budapest หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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7 บดูาเปสต ์- เวยีนนา 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นชมจตัรุสัวรีบรุษุ หรอื ฮโีรส่แควร ์(Heroes Square)  

รปูปัน้ของบรรพบรุษุชาวแมกยารท์ัง้ 7 เผา่ เพือ่ฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท์ีร่ว่มกนัสรา้งเมอืง

ขึน้มา  

 

น าทา่นชมทวิทศันท์ีส่วยงามจากป้อมชาวประมง หรอื ฟิชเชอรแ์มนแพชช ัน่ (Fisherman 

Bastion)  

ป้อมคา่ยและจดุชมววิทีง่ดงามของตวัเมอืง ใหไ้ดเ้ก็บภาพสวย ถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตแ์มทเทยีส 

(Matthius Church) อดตีเคยใชเ้ป็นมสัยดิของชาวเตริก์ และพระราชวังหลวงทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขารมิฝ่ัง

แมน่ ้า  

 

จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัอาคารรัฐสภา ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธคิทีส่มบรูณ์และใหญท่ีส่ดุใน

โลก  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวยีนนา (Vienna)  

เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี มนตเ์สน่หข์องเวยีนนาทีด่งึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยอืนบรรยากาศ

สดุคลาสสกิของตกึอาคารโทนสขีาวนวนงดงามแบบดัง้เดมิ รปูปัน้บคุคลส าคญั รถมา้ โรงละครโอเปรา่ 

เป็นเมอืงทีน่่าหลงใหล  

 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงชมรา้นคา้ หรอืน่ังทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้ต าหรับ ใหท้า่นอสิระถนน

สายชอ้ปป้ิงกลางกรงุเวยีนนา เป็นถนนคนเดนิและชอ้ปป้ิงสายส าคญัแหง่กรงุเวยีนนา มหีา้งสรรพสนิคา้ 

รา้นคา้ตา่งๆ เรยีงรายตลอดสองขา้งถนน ทีถ่กูใจขาชอ้ปเพราะมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย อาท ิเสือ้ผา้แบ

รนดเ์นมยอดนยิม สนิคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬกิา ROLEX , LOUIS VUITTON และอกีมากมาย อกีทัง้

เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน ของสะสมหรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูขึน้ชือ่จัดเต็ม Ribs ซีโ่ครงหมยูาว 1 เมตร / ทา่น 

พักที ่ Hotel Mercure Wien, Vienna หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว   
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8 เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์- Designer Outlet Parndof - (สนามบนิเวยีนนา) - 

กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 

น าทา่นชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์ปัสบ์รูก์  

เริม่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 ตอ่มาไดม้กีารปรับปรงุและสรา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่

งามดว้ยจ านวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึง่รวบรวมผลงานทางศลิปะการตกแตง่ชัน้เยีย่มจ านวนมาก ในระหวา่ง

ปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ใหท้า่นชมความงามของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่

ประทับซึง่ไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติร มกีารจัดท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพักผอ่นเดนิเลน่ที่

ออกแบบไดอ้ยา่งลงตวั รับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากในกรงุ

เวยีนนา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิงพารน์ด็อฟเอาทเ์ลท (Designer Outlet Parndorf)  

แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญข่องประเทศออสเตรยี ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงหลวงของ 2 ประเทศ คอืออสเตรยี

และสโลวคั ทีม่รีา้นคา้มากกวา่120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆจากทกุมมุโลกใหเ้ลอืกมากมายอยา่งจุ

ใจใหท้า่นอสิระในการชอปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเวยีนนา เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตวัเดนิทางกลับ 

22.40 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเวยีนนา กลับกรงุเทพฯ โดยเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เทีย่วบนิที ่EK126 

(22.40 – 06.15) / EK372 (09.40-18.55) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

  

9       กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

20 - 28 มนีาคม 66 86,999.- 86,999.- 22,000.- 

3 - 11 เมษายน 66 (จกัร)ี 89,999.- 89,999.- 22,000.- 

10 - 18 เมษายน 66 (สงกรานต)์ 98,999.- 98,999.- 22,000.- 

28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 66 (แรงงาน) 86,999.- 86,999.- 22,000.- 

31 พฤษภาคม - 8 มถินุายน 66 86,999.- 86,999.- 22,000.- 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

ส าคญัมาก !! กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่วัทา่นเอง หากทา่นได ้

ช าระเงนิแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเงือ่นไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลับ ปรับเปลีย่นหรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ

การจราจร สายการบนิ หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

** ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดรั้บทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ ** 

 เนือ่งจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรอืมี

การเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการ

เดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่น

เอง ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

**เนือ่งจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมเีตยีง

เสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าวา่เปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกวา่ 

ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลง

แลว้**  

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  

2. คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 
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4. คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ   

6. คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรป Etats Schengen 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทาง

รายละเอยีดอืน่ๆ เป็นไปตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

กรมธรรม)์ 

9. น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

10. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

5. คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 

6. คา่ทปิคนขบัรถ (60 EUR หรอื ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 31,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้

บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. สว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ 

ช าระสว่นทีเ่หลอื 45 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารอง

คา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมม่เีงือ่นไข 

3) เมือ่ทา่นช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้ เพือ่ท าการส ารองทีน่ั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้สามารถจัดเตรยีมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้ันท ี
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5. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

6. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะ

และยืน่รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ที ่

7. กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นเดนิทาง 30 วันท าการ ทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่น ตาม

ก าหนดเงือ่นไขการช าระเงนิ แตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ 

8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ

และผลของวซีา่ของทางไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้ง

ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ลกูคา้และบรษัิท 

1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ีก้ าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง 

ขัน้ต ่า 10 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่ทัวร ์หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ไิดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ

ลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดงันัน้ กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น

จองไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั

เนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัว

ออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ หากยกเลกิจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขการ

ยกเลกิการจอง 

3. การช าระเงนิ หมายถงึ ทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระ

เงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลง

ทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ย

ทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ 
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เงือ่นไขการยกเลกิการจองและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

1. ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ในกรณีวันเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรอื

หยดุยาว เชน่ สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วัน) หรอื หกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิ 100% ของคา่ทวัรท์ีจ่า่ยมาแลว้หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท หรอื หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ

, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วัน คนืเงนิ 50% ของคา่ทัวรท์ีจ่า่ยมาแลว้ และหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

5. หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ

และคนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรท์ัง้หมกด

หรอืคา่มดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิาร คา่ยืน่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

อาท ิเชน่ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตั๋ว

รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิการ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของ

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

ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน

เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งมาจากสาเหตตุา่งๆ 

5. ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเอง หากเกดิการสญูหายของ
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ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯ

จะไมส่ามารถรับผดิชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่

อนุญาตให ้เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ใน

กรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอื

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรอื เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตัวทา่นเอง  

7. ในกรณีทีพ่าสสปอรต์ของทา่นช ารดุ หรอืมตีราปัม้ใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้

วา่ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้หรอืเกดิจากเอกสารปลอม หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้า่ยใน

การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีท่างลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ 

ซึง่เกดิจากการตัดสนิใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในการบรกิารนัน้ๆ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศกอ่นเดนิทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท้ี่

น่ังวลิแชร ์หรอืบคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุ

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ช ้

บรกิารบางรายการหรอืยกเลกิไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

11. เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของพชืชนดิดังกลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มโีทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมโีทษสงูสดุถงึประหารชวีติ 

13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่ายการ

บนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู ้

เดนิทางตอ้งเป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแต่

ระบบของสายการบนิน ้นั ๆ เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพิม่เตมิโดยมี
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เอกสารยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตัว๋เองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัร์

นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอน มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9. น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่กั 

1. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทอกีครัง้ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู

บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ

พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลง

แลว้  

4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะ

ประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื หอ้งแบบ 3 เตยีง (Triple) โรงแรมมหีอ้ง Triple เพยีงพอ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยอาจจะมี

คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ

ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้ง

เดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 

และแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศ
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จะมใีนชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน า

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตวัทา่นเอง  

การยืน่วซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ เงนิคา่สมคัรยืน่วซีา่ทางสถานทตูเป็น

ผูเ้ก็บ หากผลวซีา่ ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่ และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่วี

ซา่ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยืน่ใหก้บัทา่น เนือ่งจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเกบ็และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวซีา่ยงัไม่

หมดอาย ุ 

3. ส าหรับทา่นทีพ่ านักอาศัย ศกึษา หรอื ท างานอยูต่า่งประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง ณ 

ประเทศทีท่า่นพ านักอาศัยอยู ่

4. ทา่นทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้กรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯ แลว้ ** 

** จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี ้** 

 
 

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 
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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 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


