
 

 

รหัสทัวร WCT1902799 
ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัค ฮงัการี 
10 วัน 7 คืน (TK) 
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ   โฮเฮนชวานเกา   ปราสาทนอยชวานสไตน 
คารโลวีวาร่ี   สะพานชารลส   หอนาฬิกาดาราศาสตร   ปราสาทปราก 
มหาวิหารเซนตวิตัส   ปราสาทครุมลอฟ   ฮัลลสตัทท 
สวนสาธารณะสตัดปารค   ชอปปم�งถนนคารทเนอร   พระราชวังเบลวีเดียร 
Outlet Parndorf   บูดาเปสต   คาสเซิ่ลฮลิล   ป�อมฟชเชอรแมนบาสเตียน 

 



 

 

วันที่1       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 8 

เคานเตอรS ของสาย การบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสูงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069 
วันที่2       อิสตันบูล – แฟรงคเฟรต – โรเธนเบิรก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ - ฟุสเซน   
05.20 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
07.55 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TK1587 
10.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง “โร
เธนเบิรก”Rothenburg เมืองโรเธนเบิรกหรือช่ือเต็มวา โรเทินบวรค อ็อพ แดร เทา
เบอร (Rothenburg ob der Tauber) 
เปนเมืองปราการ ที่ตั้งอยู บนแมน้ําเทา
เบอร เขตเมืองเกาสรางขึ้นในสมัยยุคกลาง 
ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีจนถึง
ปจจุบัน เมืองแหงน้ียังตั้งอยูบนถนนสายโร
แมนติกซึ่งเปนเสนทางทองเที่ยวยอดนิยม
มากที่สุด ในตอนใตของรัฐบาวาเรีย ใน
อดีตโรเทินเบิรก เคยมีฐานะเปนเมืองอิสระ
ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในยุคหน่ึง เมืองน้ีเคยเปนหน่ึงในเมืองใหญที่สุดของ 
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ ์อีกดวย นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก อิสระทุกทาน เดินเลนชม
เมืองหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนครหลวงแหงอาณาจักรบาวาเรียที่

ยิ่งใหญ โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 
16-18 กอนขับรถพาชมสถานที่
สําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง  เรส
ซิ เด นท  ฯลฯ นํ าท าน เดิ นทางสู
บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลัทซ” 
ยานเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมอัน
เปนสัญลักษณ ที่ สําคัญของมิวนิ
คเซนศาลาวาการเกาในรูปแบบ



 

 

ศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระกับการเที่ยว
ชมเมืองตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองฟุสเซน 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :       Euro Park Hotel หรือทีพั่กระดับใกลเคียง       
วันที่3       ฟุสเซน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน - นูเรมเบิรก       
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
นําทานเดินทางสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา” เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติด

ชายแดน ชมกับทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู
เมื อ ง ช ว าน เก า  เมื อ ง
ชนบทเล็กๆ ที่ตั้ งอยูบน
ถนนสายโรแมนติก  นํา
ท านนั่ งรถมินิบั สขึ้ นสู
ที่ตั้งของ “ปราสาทนอย
ช ว า น ส ไต น ”  (ก ร ณี
อากาศไม เอื้ ออํ านวย 
เพ่ือความปลอดภัยขอผู
เดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการนําทาน
เดินเทาขึ้นแทน) ซึ่งเปน
ปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป� สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง 
ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก  ตัวปราสาทตั้งอยู
บนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือออบแกงของแมน้ําพอลลัท เปน
ปราสาทหลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางป�าเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกตางไป
ในแตละฤดูกาลได ปราสาทหลังน้ี เพิ่งไดรับขนานนามวา “นอยชวานสไตน” ก็เพียง
ภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 1886  นําทานเขาชม
ภายในปราสาท ชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชในการ
แสดงโอเปราและคอนเสิรต แมกระทั่งราชาการตูนอยาง “วอลทดิสนีย” ยังไดจําลอง
แบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนีย
แลนด (*กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอยชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนําทานไปถายรูปคูกับปราสาทนอยชวานชไตน(ภายนอก)และนําทานเขาชม 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน)  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ขาหมูเยอรมันรสเลิศ 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองนูเรมเบิรก” เมืองที่ใหญเปนอันดับสองของแควนบาวา
เรีย ปจจุบันมีประชากร
ราว 5 แสนคน เปนเมือง
เกาท่ีกอตั้งมาต้ังแตป ค.ศ.
1050 ยุคจักรวรรดิโรมัน
เรืองอํานาจ และเปนเมือง
ศูนยกลางของชาวโรมัน มี
ร อ ง ร อ ย ข อ ง อ า ค า ร 
ทางเดิน แบบชาวโรมัน 
เวลาต อม าก็ เป น เมื อ ง
ศูนยกลางทางการคา การอุตสาหกรรม ของประเทศเยอรมนี เคยมีกษัตริยปกครอง มี
ปราสาทแสนสวยบนเนินเขา เมื่อถึงยุคฮิตเลอร ผูนํานาซีแหงอาณาจักรไรชที่ 3 ทาน
ผูนําก็ใชเมืองน้ีเปนศูนยกลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเปนหนวยระดมพล
ทหารเรือนแสน นาซีเปลี่ยนเมืองแหงเทพนิย ายใหกลายเปนเมืองแหงสงครามในชวง
ทศวรรษที่ 1930 และไมนานจากนั้นก็ถึงกาลลมสลายแหงอาณาจักรไรชที่ 3 เมืองน้ีถูก
บอมบอยางพินาศยอยยับ ก็ในเมื่อเปนศูนยกลางทางการทหาร เหลาพันธมิตรก็มุงโจมตี
จนแทบจะสูญหายไปจากแผนที่ประเทศ ปจจุบนั ไดซอมแซมขึ้นมาใหมอยางสวยงาม  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ :      Fuerther Hotel Mercure Nurnberg West หรือที่พักระดับใกลเคียง             
วันที่4       นูเรมเบิรก – คารโลวีวารี่ – ปราก – สะพานชารลส - หอนาฬิกาดาราศาสตร    
 เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสูเมือง “เมืองคารโลวีวารี่”  เมืองตากอากาศที่นารัก มีบอน้ําพุรอนที่มี

ชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี สรางขึ้นในสมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมความสวยงามของเมือง 
แ ล ะ ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง 
“แมน้ําเทปลา” ที่ไหลผานใจ
กลางเมืองซึ่งชวยเพิ่มความ
งดงามใหแกตัวเมืองแหงน้ี
มากยิ่งขึ้น ชมโบสถประจํา
เมืองเล็กๆ ทีม่ีสัญลักษณของ
เมืองอยูบริ เวณหนาโบสถ  
แลวเดินลัดเลาะไปตามลําน้ํา
เทปลาทามกลางหุบเขาคลาย



 

 

สวิตเซอรแลนดเปนอยางมาก และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกมากมายตาม
อัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู “กรุงปราก”  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูริมสอง

ฟากฝم�งแมน้ําวัลตาวา นํา
ทานเขาสูเขตเมืองเกา นํา
ชม  “สะพานชารลส ” 
สะพานสัญลักษณของ
กรุงปราก  ที่ สรางขาม
แม น้ํ าวั ล ต าวาใน ช ว ง
ศ ต ว ร ร ษ ที่ 14 ด ว ย
สถาปตยกรรมแบบโกธิก 
ต ล อ ด ร า ว ส ะ พ า น มี
ประติมากรรมหินทราย
รูปปم�นของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  
ลวนเปนอาคาร และวิหารเกาแกอายุกวา 600 - 700 ป ที่มีความงดงามโดดเดน ชม 
“อนุสาวรียยานฮุส” ผูนําฝ�าย
ปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวา
เปนพวกนอกรีตและถูกเผาทั้ง
เป น  ชม  “หอนาฬิกาดารา
ศาสตร” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมี
ตุ ก ต าส าวกพ ระค ริ ส ต  (12 
Apostles) ออกมาเดิ นผ าน
หนาตางเล็กๆ ดานบนจากน้ัน
อิสระกับการเดินเลน  หรือชอป
ปم�งสินคาท่ีระลึกพื้นเมืองไตลเช็ค 
และโบฮีเมียน อาทิเชน เครื่องแกวสีตางๆ ตุกตาหุนกระบอก ฯลฯ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู !!! พิเศษเปดโบฮีเมีย   
พักที่ :      DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5       ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิตัส - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุ

มลอฟ    
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

 นําทานเขาชมความย่ิงใหญของ “ปราสาทปราก” ปราสาทน้ีถูกสรางขึ้นในปค.ศ.885
เปนศิลปะสไตล  โกธิค สรางขึ้นโดยเจาชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเปนที่ประทับของ
กษัตริยสมัยตางๆ ในจักรวรรดิ
โบ ฮี เมี ย ต ล อด ม า นั บ เป น
ศูนยกลางอํานาจทางการเมือง
ข อ ง ก รุ ง ป ร า ก ม า ตั้ ง แ ต
ศตวรรษที่12  ปจจุบันน้ีไดถูก
ใชเปนทําเนียบรัฐบาล และ
เปนที่พํานักของประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐเช็ค จากน้ันนํา
ค ณ ะ ท า น เดิ น ท า ง เข า สู
ศู น ย ก ล างขอ งป ราส าทที่
แวดลอมไปดวยโบราณสถานเกาแกอายุกวา650ป “เขาชมความใหญโตโออาของ
มหาวิหารเซนตวิตัส” โบสถเกาแกสไตลโกธคิ ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1929 เปนมหาวิหาร
อันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคาที่สุดอยางยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเปนที่เก็บพระ
ศพของก ษัตริยพระองคตางๆ อีกทั้งยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้นในสมัยพระเจา
ชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดที่ทําใหกรุงปรากกลายเปนเมืองหลวงอัน
ยิ่งใหญของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ ชมหนาตางที่ประดับดวย
กระจกสีอันงดงามเปนรูปภาพของนักบุญองคตางๆ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เปนเมืองขนาดเล็ก

ใ น ภู มิ ภ า ค โ บ ฮี เมี ย ใ ต ข อ ง
สาธารณ รั ฐ เชคมี ชื่ อ เสี ย งจาก
สถาปตยกรรมและศิลปะของเขต
เมืองเกาและปราสาทครุมลอฟซึ่ง
เข ต เมื อ ง เก านี้ ได รั บ ก ารขึ้ น
ทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดก
โลกดวยทําเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มี
น้ําลอมรอบทําใหกลายเปนปราการ
ที่สําคัญในการป�องกันขาศึกในอดีต
เคยเปนศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.
1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการ



 

 

เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคาร
และปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่
ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําให
องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992  นํา
ทานชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของ
สาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปราก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ :   Hotel Zlaty Andel  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลลสตัทท – เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปารค 
 ชอปปم�งถนนคารทเนอร     
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองฮัลลสตัทท” เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู

ทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบ
ฮัลลชตัทท  ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซคัมเมอรกุท และยังเปนหน่ึงใน
เมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาก
เปนอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย 
โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอร
ออส เต รีย  ซึ่ ง เป น  1 ใน  9 รั ฐขอ ง
ป ระ เท ศ อ อ ส เต รี ย  ดิ น แ ด น ซึ่ ง มี
วัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง  
3,500 ป เดิน เลนชมเมือง ฮัลลสตัทท ชมสถาปตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการ
ประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู “สวนสาธารณะสตัดปารค” สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลาง

เมื อง ชม “อนุสาวรีย  โยฮันสเตราส  
จู เนี ย ร ”  Johann Strauss ศิ ลป นที่ มี
ชื่ อ เสี ย งก องโลก  จากนั้ นนํ าท าน เดิ น
ทางเขาสู  “ถนนคารทเนอร” ยานถนน
ก า ร ค า ที่ ตั้ ง อ ยู ใ จ ก ล า ง เมื อ ง  มี
หางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย  
เชิญทานเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย 



 

 

อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของท่ีระลึก และ สินคาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรป 
พรอมชม “โบสถเซนตสตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เปนโบสถเกาแกสราง
ในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ซี่โครงหมูเวียนนา   
พักที่ :      MERCURE HOTEL WESTBAHNHOF / KAVALIER HOTEL  หรือที่พักระดับ

ใกลเคียง 
วันที่7        เวียนนา – พระราชวัง เบลวีเดียร  - Outlet Parndorf – บราติสลาวา - 

ปราสาทบราติสลาวา   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากนั้นนําทานชม  “กรุงเวียนนา” ผานชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผาน

ชม โรงอุปรากร (โอเปราเฮาส), พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวาการ, 
มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถประจําเมือง,ศาลสูง ฯลฯ จากนั้นนําถายรูปกับ พระราชวัง 
เ บ ล วี เ ดี ย ร  Belvedere Palace 
พระราชวังแหงน้ีไดรับการออกแบบ และ
สร า งขึ้ น เมื่ อ ต น ศ ต วรรษ ที่  18  ตั ว
พระราชวังประกอบดวยพระตําหนัก 2 
สวนในรูปแบบสถาปตยกรรมโรโคโค หัน
หนาเขาหากันโดยคั่นกลางดวยสวนสวยที่
ตกแตงอยางงดงาม พระราชวังสรางขึ้น
เพื่อเปนที่ประทับของเจาชายยูจีนแหงซา
วอย ผูนํากองทัพในการตอสูจนไดรับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต ใน
ปจจุบันพระราชวังเปนสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑจัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดี
ที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานช้ินเอกของศิลปนออสเตรียตั้งแตยุคกลางจนถงึ
ยุคปจจุบัน เชน ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและ
ผลงานช้ินสําคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 

เที่ยง อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางเขาสู  “Outlet Parndorf”ใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบรนด
เนมมากมายในราคาพิเศษ เชน Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New 
Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, 
Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’ s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ นําทานออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” เมืองหลวง
และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค  
รวมทั้งเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนน
ที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากร
ประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวา
ตั้งอยูบนสองฝم�งแม น้ําดานูบ ที่บริเวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและ
ฮังการี ใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิโลเมตร เปนนครสําคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแควนสโล
วาเกีย โบสถและสถานที่สําคญัตาง ๆ เชน 
ปราสาทที่เคยใชเปนป�อมปราการสมัย
โบราณ นําทานเก็บภาพความสวยงาม
ของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเปน
สัญลักษณของเมืองและแนวเทือกเขาคาร
เปเทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย ภูเขา
ลิตเทิลคารเปเทียน (สวนหน่ึงของเทือกเขาคารเปเทียน) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ :      Holiday Inn Bratislava Hotel  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8       บราติสลาวา – เอสเตอรกอม – เซนเท็นเดร - บูดาเปสต – คาสเซิ่ลฮิลล 
 อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�น - ลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝากฝم�งแมนํ้าดานูบ  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเที่ยวชม “เมืองเอสเตอรกอม” 

Esztergom ที่ไดรับสมญาวา “ราชินี
แห งดานูบ” อีก เมืองห น่ึง เน่ืองจาก 
ตั้งอยูในลุมน้ําดานูบ เปนเมืองที่สวยงาม



 

 

ดวยสถาปตยกรรมและธรรมชาติของสายนํา และเต็มไปดวยเรื่องราวประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมอันนาสนใจ เปนที่ตั้งของศาสนสถานหลายแหง เขาสูเขตเมืองเกา ที่อาคาร
บานเรือนไดรับการอนุรักษไวอยางสวยงาม และ ชม “มหาวิหารเซนตอดาลเบิรต บาสิ
ลิ ก า ” (St Adalbert Basilica) หรือ อีกชื่ อคื อ  “มหาวิห ารเอส เตอรกอม ” 
(Esztergom Basilica) ศาสนสถานที่ใหญที่สุดในฮังการี ตัวอาหารในปจจุบันถูก
สรางขึ้นเพื่อทดแทนวิหารที่ถูกทําลายโดยกองทัพเติรกในคริสตศตวรรษที่ 18 โดยใช
เวลากอสรางเกือบ 50 ป จึงแลวเสร็จ จากน้ันเดินขาม “สะพานมาเรียวาเลเรีย” 
(Mária Valéria Bridge) หรือ “สะพานแหงการรอคอย” ที่ใชในการสัญจรไปมา
ระหวางเมืองเอสเตอรกอมกับเมือง
สตูรโรโวของส โลวัก ชมทัศนียภาพ
ของสองประเทศไดจากบนสะพานน้ี 
นําทานออกเดินทางสู “เมืองเซน
เท็ น เด ร ”  Szentendre อ ดี ต
ชุม ชนที่ ตั้ งของพวกอพยพชาว
เซอรเบีย ที่นําเอาสถาปตยกรรมโอธ
อ ร ด อ ก ซ ม า ผ ส ม ผ ส า น กั บ
สถาปตยกรรมทองถิ่นแบบบารอค 
จึงทําให เซนเท็นเดร เปนเมืองที่มี
บรรยากาศโรแมนติก ตัวเมืองนารักมาก เปนบานหลังเล็ก ๆ สลับกันขึ้นไปบนภูเขา เต็ม
ไปดวยรานขาย Souvenir  อาทิ เครื่องแกว คริสตัล งานฝมือ งานไม ผาปกลาย ไวน
ทองถิ่นแชมเปญ พริกแหงปาปริกา ของชํารวยทั้งหลาย นับวาเปนเมืองทองเที่ยวยอด
นิยมที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ มีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองอันนา
ประทับใจไปกับความสวยงามของบานเรือนท่ียังคงอนุรักษไวอยางด ี 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู  “กรุงบูดาเปสต” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มี

แมน้ําดานูบไหลผานกลางเมือง นํา
ทานเดินทางขึ้นสู “คาสเซิ่ลฮิลล” 
ช ม  “ป� อ ม ฟ ช เช อ ร แ ม น บ า
สเตียน” ที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึง
ความกลาหาญของชาวประมงผู
เสียสละชีวิตเพื่อปกป�องบานเมือง
ในชวงที่ถูกมองโกลรุกรานในป 



 

 

ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�น” ปฐมกษัตริยของชาวแมกยาร
ทรงมาเดนเปนสงาอยูหนาป�อมปราการ จากน้ันนําทานผานชม “สะพานเชน” หรือ
สะพานโซ” สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต นําทาน “ลองเรือชมแสงไฟในยามราตรี
ของสองฝากฝم�งแมนํ้าดานูบ” แมน้ํานานาชาติไหลผานหลายประเทศ ระหวางการ
ลองเรือทานจะไดชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณของประเทศ 
อาคารน้ีถูกสรางแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเดน ชมอาคารบานเรือนสถาปตยกรรมเกาแก
คูบานคูเมือง 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร “เมนูพิเศษกูลาส ฮังกาเรียน พรอมฟงดนตรี
พ้ืนเมือง”   

พักที่ :      Park Inn By Radisson Budapest  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่9   บูดาเปสต – ฮีโรสแควร – มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น  
 ชอปปم�ง - Cinque Outlet Budapest – เดินทางกลับ     
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานชม “ฮีโรสแควร” ซึ่งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ พรอมชม “อนุสาวรียแหง

สหัสวรรษ” ที่สรางขึ้นเพื่อเฉลิม
ฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการี
ครบรอบ 1,000 ป นําทานชม
ความย่ิงใหญอลังการของ “มหา
วิหารเซนตสตีเฟ�น” สรางขึ้นในป 
ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณเมื่อป ค.ศ.
1905 ใชเวลากวา 54 ปในการ
กอสราง มีความสูงถึง 96 เมตร
ถือวาเปนอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

 เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน 
20.10 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1038  
วนัที่10       กรุงเทพฯ 
23.15 น. เดินทางถึงอิสตันบลู (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.25 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068 
15.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 



 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 
,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยไดมอบหมาย
ให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
คํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 
ก.ย. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 
ต.ค. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 

25 ต.ค.-03 พ.ย. – พ.ย. 2562 52,900 52,900 52,900 15,900 
19-28 พ.ย. 2562 49,900 49,900 49,900 14,900 

29 พ.ย.-08 ธ.ค. – ธ.ค. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 
ปใหม 2563 69,900 69,900 69,900 16,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 52,900 52,900 52,900 15,900 
27 มี.ค.-05 เม.ย. 2563 55,900 55,900 55,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงเฟรต // บูดาเปสต -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลง
กอน-หลัง) 

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาวีซาและคาบริการ 4,000.-) 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโร/ทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่



 

 

นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
*เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบดิาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 



 

 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


