
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

06.00 น. พรอ้มกนัที ่ สายการบนิเอมเิรตต์ Emirate 

Airline (EK) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอนิใหแ้กทุ่กทา่น 

 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่  (บริการอาหารและเครื่องดืม่

บนเครือ่ง)  

13.15 น. เดนิทางถงึ  (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

15.55 น. ออกเดนิทางสู ่  

19.35 น. เดนิทางถึง  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดหูนาว) 

ทีพ่กั Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ• สนามบนิดูไบ • มวินิค       

                      ( - / - / - ) 
 



 

 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.  

พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ 

มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ทางการท่องเทีย่วของแคว้นบาวาเรียเลยทีเ่ดียว โดย

ถูกสร้างขึ้นจากพระราชด ารสัของพระเจ้าลูทวิชที่ 2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาทแห่งน้ีน ั้น โด่ดเด่นด้วย

สถาปตัยกรรมแบบ นิโอโกธคิผสม โรมาเนสส์ จนท าให้เป็นตน้แบบของปราสาทในเทพนิยายของดสินีย์

ที่เราเห็นกนั หากมีเวลา พาท่านนั่งรถ Shuttle Bus เพื่อพาชมวิวมุมสูงของตวัปราสาท ที่บริเวณ 

*หากสภาพอากาศไมเ่อื้ออ านวยหรือมีเหตุใดอาจท าให้เกดิความอนัตราย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การไมพ่าทา่นขึน้ โดยยดึเอาความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญั* 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

วนัทีส่อง มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • 

มวินิค • จตัุรสัมาเรียนพลาสท์        ( เช้า / กลางวนั / เย็น ) 

 



 

 

น าแวะถ่ายรูปที่ สนามฟุตบอล อลัลิอนัซ์ อารีนา (Allianz 

Arena) รงัเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดงัอย่าง บาเยิร์น 

มิวนิค ทีมยกัษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาสนามฟุตบอลแห่งน้ี

สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คน ซึ่งใหญ่เป็นอนัดบั 2 

ของประเทศเยอรมนั ด้วยทุกสร้างกว่า 340 ล้านยูโร ด้วย

รู ป ท ร ง เ ฉพ า ะ  ช า ว มิ ว นิ ค จึ ง มี ชื่ อ เ รี ย ก เ ล่ น ๆ  ว่ า 

Schlauchboot ซึง่แปววา่เรือยาง  

จากนัน้ น าท่านเขา้สูต่วั เมืองมวินิค ให้ท่านไดอ้สิระที่

บริเวณ ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. ถือว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวตัศิาสตร์และธุรกิจของนครมวินิค บรเิวณน้ีเป็นที่ต ัง้ของ

ศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตัยกรรมแบบโกธิคทีง่ดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 

19 ใช้เวลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานที่จะ

ออกมาเต้นร า เมือ่นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อสิระท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม 

และของฝากตามอธัยาศยั 

  



 

 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารท้องถิน่ เมนูพิเศษ ขา

หมูเสร์ิฟพรอ้มเบียร์เยอรมนัขนานแท้ 

ทีพ่กั Mercure Hotel Muenchen Ost Messe ห รื อ

เทียบเท่า 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น 

ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบ

นดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองบ้านเกิดของคีตกวีเอกที่โด่งดงัที่สุดคนหนึ่งของโลกนาม 

เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองที่มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ 

เน่ืองดว้ยสมยัก่อนนัน้เกลือถือเป็นวตัถุดบิล ้าคา่ มีราคาเทียบเท่ากบัทองค า และทีน่ครแห่งน้ีน ัน้มีเหมือง

เกลือขนาดใหญ ่ท าใหส้ภาพทางเศรษฐกจิในซาลบวร์กเฟ่ืองฟูมากทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยุโรปเลยทีเดยีว (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

  

วนัทีส่าม        เมืองซาลบวร์ก • พระราชวงัและสวนมริาเบล • จตัุรสัเรสซเิดนซ์ • บ้านเกดิโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกงั •  เมือง

ฮลัล์สตทัท์                        (เช้า/ กลางวนั / เย็น ) 

 



 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านชมความงามของ พระราชวงัและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร้างขึ้น

ต ัง้แตปี่ 1606 โดยเจา้ชายอาร์คบชิอป Wolf Dietrich ซึง่รบัส ั่งใหส้รา้งพระราชวงัขึน้เพือ่ Salome Alt 

หญงิผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค์ โดยค าว่ามริาเบล มาจากค า 2 ค า คือ admirable ทีแ่ปลว่าน่าชืน่ชม และ 

ค าวา่ beautiful ทีแ่ปลวา่สวย จงึมคีวามหมายโดยรวมวา่ ความโสภาทีน่่าอภริมย์ ด ั่งความโรแมนตกิอนั

เป็นเหตุแห่งการสรา้งพระราชวงัแห่งน้ี ไฮไลท์ของพระราชวงัแห่งน้ีน ั้นคือ ตวัสวนมริาเบล สวนที่ถูก

จดัเป็นสไตล์บาโรค ทีถู่กรงัสรรค์เพิม่เตมิจนแลว้เสร็จในปี 1690 

ที่ฉายในปี 1965 น าแสดงโดย จูลี่ แอนดรูว์ กบัเพลงที่โด่งดงั

อยา่ง “Do Re Mi” 

 

น าท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนนGetreidegasse ที่มีสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์คือ 

บ้านเลขที่ 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโมซาร์ท ถดัไปนั้นเป็น จตัุรสัเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จตัุรสัที่

รวมสถานที่ส าคญัของเมือง ไม่ว่าจะเป็น  รวมไปถึง 

 โดยจากตรงน้ีท่านจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซาลบวร์ก 

(Fortress Hohensalzburg) ไดอ้ยา่งชดัเจน หลงัจากชมเมอืงซาลบวร์กเสร็จสิน้แลว้ 

 

 

 

 

 



 

 

 จากนัน้ พาท่านเดนิทางตอ่ไปยงั 

ฮลัล์สตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงมรดกโลกทีอ่ยูท่า่มกลางขนุเขาและ

ทะเลสาบ ต ัง้อยู่ในรฐัอปัเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไมถ่งึ 1,000 คน แตม่ีนกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยือน

กว่า 800,000 คนตอ่ปี ดว้ยทศันียภาพตระการตา ทีธ่รรมชาตแิละมนุษย์ร่วมกนัประกอบขึน้ท าให ้

เลยทีเดยีว ให้ท่านอสิระในการซมึซบับรรยากาศของเมอืง

มรดกโลก 

 

ก่อนพาท่านชม เมืองเซ็นท์ วูฟกงั (St.Wolfgang) อีกหนึ่งเมืองทีม่ีทะเลสาบทีส่วย และยงัเป็นเมืองตาก

อากาศทีเ่ลือ่งชือ่ของประเทศอกีดว้ย ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอรยิบทกบัธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรมทีอ่ยู่กนั

อยา่งกลมกลืนและลงตวั 

**หากพกัทีฮ่ลัล์ตทัท์ จะพาทา่นเทีย่วทีเ่ซ็นท์วูฟกงักอ่น 

แตห่ากพกัทีเ่ซ็นท์วูฟกงั จะพาทา่นเทีย่วฮลัสตทัท์กอ่น** 

ค ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารท้องถิน่ พรอ้มเมนูปลาเทรา้ช์ 



 

 

ทีพ่กั  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้  มุ่งหน้าสู่ สาธารณรฐัเช็ก เมืองเช้สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 3 ชม.) ดว้ยเอกลกัษณ์ทีบ่า้นเรือนมหีลงัคาสีสม้ มแีมน่ ้า

วอลตาว่าพาดผา่นเป็นรูปคล้ายๆ หยดน ้า ท าให้เกดิภูมทิศัน์ทีง่ดงาม พาท่านชม ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟ 

ดา้นนอก ซึง่ถือวา่ใหญม่ากหากเทียบกบัขนาดเมอืงนอกจากนัน้

เมอืงน้ียงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1992 อกีดว้ย 

  

วนัทีส่ี ่ เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล  • ย่านเมืองเก่า • นาฬกิาดาราศาสตร์ 

                   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน่ เมนูเป็ดโบฮีเมีย่น 

จากนั้น น าท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรฐัเช็กเมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 

ชม.) ชมเสน่ห์ที่ ด้วยความเก่าแก่ของ

สถาปตัยกรรม ยิง่ท าใหป้รากเป็นด ั่งเมอืงทีถู่กหยุดเวลาไวน้บัต ัง้แตยุ่คกลาง 

น าท่านชม สะพานชาร์ล (Charle Bridge) สะพานหลกัสุดคลาสสคิทีโ่ดง่ดงัทีสุ่ดของเมืองเชือ่มฝั่งเมือง

เก่าและเมืองใหมท่ีถู่กแบง่ดว้ยแมน่ ้าวอลตาว่าเขา้ดว้ยกนั สะพานแห่งน้ีเริม่ก่อสรา้งในปี 1357 ใช้เวลา

ในการสรา้งมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดมิทีชือ่ว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridgeและมา

เปลีย่นชือ่มาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตวัสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 

10 เมตร  เป็น 1 ในมมุถา่ยรูปทีท่า่นตอ้งไมพ่ลาดดว้ยประการท ัง้ปวง 

 

ไม่ไกลกนัจะพบกบั ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์ส าคญัของย่านน้ีนั่นคือ การชม

นาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซึง่ ถูก

สร้างขึ้นต ัง้แต่ปี 1410 ในทุกๆ ต้นช ั่วโมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูท ัง้ 12 ท่านปรากฏขึ้น

พร้อมกบัเสียงระฆงั ต ัง้แต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวนับริเวณใกล้เคียงยงัเป็นที่ต ัง้ของ 

 ถือเป็นโบสถ์หลกัของยา่นเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ดว้ยสถาปตัยกรรม

แบบโรมนัเนสในตอนต้น ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถ์มีไปป์

ออร์แกนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงปราก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1673 



 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิน่ 

ทีพ่กั  Hotel Duo หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม ปราสาทล าดบัที ่1 ของประเทศ ที ่ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาทีส่รา้งมาก

ว่า 1,200 ปี 

ครอบคลุมพื้นทีถ่งึ 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นทีป่ระทบัของบรรพกษตัรย์ิของชาวโบฮเิมยีน ปจัจุบนัใช้

เป็นท าเนียบประธานาธบิด ีสงูเดน่ตระหงา่นอยูบ่นเขาทางฝั่งตะวนัตกของแมน่ ้าวอลตาวา่ 

  

วนัทีห่้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตสั • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทสิลาวา  

                (เช้า/ กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

ภายในบรเิวณปราสาทนัน้มีสิง่ปลูกสรา้งมากมายประหนึ่งเมืองๆ 

หนึ่ง อาทิ อาสน์วิหารนักบุญวีตสั (St. Vitus Cathedrals) 

โบสถ์ครสิต์แห่งแรกของปราก สรา้งขึน้ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 870 สรา้ง

ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นกับุญวีตสั ผู้สละชีวิตในช่วงยุคโรมนัราวปี 

303 ก่อนทีพ่ระเจ้าคอนสแตนตนิจะประกาศตนเป็นครสิศาสนิก

ชน โบสถ์ให้น้ีใช้เวลาในการสรา้งกว่า 600 ปี ภายในจะประดบั

ดว้ยกระจกสแีละ Rose Window หน้าตา่งทีอ่อกแบบใหเ้ป็นรูป

คล้ายกบัดอกกุหลาบ จากนัน้ไปชมอีก 1 จุดทีส่วยไม่แพ้กนั นั่น

คือ ถนนทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองค านั้น เน่ืองจากบริเวณน้ีนั้นเป็นที่

พ านกัของเหลา่ชา่งทองทีอ่าศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก แตล่กัษณะของบา้นเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่

ท่านจะเห็นในปจัจุบนันั้น มาจากพระราชด ารสัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า ที่โปรดบูรณะให้มีความ

สวยงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บราตสิลาวา ประเทศสโลวาเกียมชีือ่เรียกอยา่งเป็นทางการวา่ สาธารณรฐัสโลวกั 

(Slovak Republic) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) ที่เมืองหลวง ให้ท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทบราทิสลาว่า (Bratislava Castle) 

ด้านนอก ปราสาทส าคญัของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ประทบัของกษตัริย์ฮงัการี และเป็นป้อม

ปราการด่านส าคญัที่ไว้ส าหรบัป้องกนัข้าศึกที่จะมารุกรานอาณาจกัรออสเตรีย -ฮงัการี ด้วยความ

ไดเ้ปรียบทางดา้นยุทธศาสตร์จากการที่ตวัปราสาทต ัง้อยู่บนสูง จงึสง่ผลให้ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงดงาม

ยามเย็นทีแ่มน่ ้าดานูบทอดยาว ปจัจุบนัถูกใชเ้ป็นทีท่ าการของรฐับาล 

   



 

 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารท้องถิน่ 

ทีพ่กั Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรือ เทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน้ น าท่านสู ่Fashion Outlet Parndorf พรีเมีย่มเอา้ท์เลททีใ่ห้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้แบรนด์เนม

อย่างอสิระ ไมว่่าจะเป็น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเท้า นาฬกิา ก็มีให้ไดเ้ลือกสรร (เอา้ท์เลทปิดวนัอาทติย์ หาก

โปรแกรมตรงกบัวนัอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET 

BUDAPEST แทน) 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

วนัทีห่ก Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จตัุรสัวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทลิฮลัล์ • มหาวหิารเซ็นท์

สตีเฟ่น • ล่องเรือแมน่ ้าดานูบพรอ้มแชมเปญ     (เช้า/-/เย็น) 

 



 

 

จากนัน้ น าท่านสู ่เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮงัการี อีก 1เมืองงามที ่

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) ดว้ยประวตัศิาสตร์ทีม่มีาอยา่งยาวนาน หลอ่หลอม

ศลิปะ วฒันธรรม และสถาปตัยกรรมทีม่คีวามโดดเดน่และผสมผสานกนัอย่างลงตวั แตเ่ดมินัน้ บดูาเปสต์

แบง่ออกเป็น 2 เมอืง คอื เมอืงบดูา (Buda) และเมอืงเปสต์ (Pest) โดย มบีดูาเป็นเขตเมอืงหลวง ตอ่มา

ไดม้ีการขยายเมือง แตบู่ดานัน้มีพื้นทีเ่ขาเป็นสว่นมาก ท าให้ขยายเขตเมืองไดย้าก ผดิกบัฝั่งเปสต์ ทีเ่ป็น

พื้นทีร่าบกวา้งขวาง ท าใหเ้กดิการรวมเมอืงกนั  

น า ท่ า น ช ม  จ ัตุ ร ั ส วี ร บุ รุ ษ  ( Hero 

Square) อนัเป็นที่ต ัง้ของอนุสาวรีย์ของ

เหล่าบรรพชนหวัหน้าเผา่แม็กยาร์ท ัง้ 7 ที่

ได้รวมกบัสร้างอาณาจกัรฮงัการีภายใต้

การน าของเจ้าชายอาปาร์ด ในปี 896 

รวมไปถึงบุคคส าคญัและกษตัริย์ในอดีต 

ตรงกลางย ังมี รู ปปั้ น เทพแก เบ รี ย ล 

(Gabriel) เทพของกรีกโบราณซึง่เชือ่กนั

ว่าเป็นอคัรทูตสวรรค์ผูน้ าสารจากพระเจา้

ซึ่ ง ต ั้ ง ต ร ะห ง่ านอยู่ บน  Millennium 

Monument ทีม่คีวามสงูถงึ 36 เมตร  

แวะถ่าย รูปก ับ  สะพานเชน (Chain 

Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญข่า้มแมน่ ้าดานูบ ทีม่สีญัลกัษณ์ทีเ่ป็นจุดเดน่คอืรูปปั้นสงิโต 

 



 

 

พาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ 

(Castle Hill) เนินเขาริมแม่น ้าดานูบอนัเป็นที่ต ั้งของ 

พระราชวงับูดา โบสถ์แมนทอิสั และ ป้อมชาวประมง เรียง

กนัไปตามแนวเขา ปราสาทบดูา (Buda Castle) ถูกสรา้ง

ขึ้นต ัง้แต่ในปี 1265 ในสมยัของพระเจ้าเบล่าที่ 4 ของ

ราชวงศ์อาปาร์ด ส าหรบัตวัปราสาทที่ท่านจะเห็นนั้น จะ

เป็นการสรา้งแบบบาโรก ระหว่างปี 1749 และ 1769 ถือ

เป็นพระราชวงัหลวงของพระราชวงศ์ท ัง้หมดของฮงัการี 

ปัจจุบนัได้ปรบัปรุงเป็นหอศิลป์แห่งชาติและพิพิธภณัฑ์

ประวตัศิาสตร์ 

พาท่ านชมบริ เ วณโดยรอบของ  ป้ อมชาวประมง 

(Fisherman’s Bastion) และ โบสถ์แมนทอิสั Mantius Church) ตวัโบสถ์ซึง่เป็นสถาปตัยกรรมแบบ

โรมานเนสส์สรา้งต ัง้แตใ่นปี 1015 และไดร้บัการบูรณะดว้ยศลิปะโกธคิในช่วงศตวรรษที ่14 ถือเป็น 1 

ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลางของฮงัการี 

 ที่มีไฮไลท์ส าคญั เด่นตระหง่านกว่าอาคารอื่นๆ นั่นคือ อาคารรฐัสภาของประเทศฮงัการี 

(Hungarian Parliament) 

จากนั้น พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's Basilica) มหาวิหารที่ต ัง้ตามชื่อของกษตัริย์

นกับุญผู้เป็นปฐมกษตัริย์แห่งฮงัการี เริ่มสรา้งในปี 1851 เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถ์แห่งน้ีคือ 

หลงัคาโดมทีอ่าคารหลกัที่มีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากบัอาคารรฐัสภา ซึง่ถงึว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดของ

บดูาเปสต์ เน่ืองจากไดม้กีฎหมายวา่หา้มสรา้งสิง่ปลูกสรา้งทีส่งุเกนิ 96 เมตร นั่นเอง 



 

 

พิเศษ !!!! น าท่าน 

 พร้อมก ับ

เครื่องดืม่สุดพิเศษท่านละ 1 แก้ว (NON ALCOHOL) 

ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพ

บนสองฝั่ งแม่น ้า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและไม่

ควรพลาด ท่านจะได้พบอาคารรฐัสภาต ัง้โดดเด่นอยู่ริม

แมน่ ้าดานูบ 

 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิน่ทีห่า้มพลาด *เป็นซุปเน้ือ หรือ หมู กบัมนัฝร ั่ง 

เตมิรสชาตเิอกลกัษณ์พเิศษดว้ยพรกิปราปิก้า 

ทีพ่กั  Danubius Hotel Arena หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตน้เทา่นัน้ ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้ม

ใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณีตดิงาน

แฟร์หรือมเีทศกาล) 

  



 

 

 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านมุง่หน้าสู ่กรุงเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของออสเตรีย 

และดนตรีคลาสสคิ เป็นเมืองทีโ่มสาร์ทมาพ านกัในยุคทีรุ่่งเรืองของชีวติ พาท่านเขา้ชม พระราชวงัและ

สวนเชนิน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวงัฤดูรอ้นของราชวงศ์ฮบัส์บวร์ค 

สรา้งแบบบาโรก ค าว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น ้าพุรอ้นอนัแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสร้าง

ในช่วงปี ค.ศ. 1569 ตวัอาคารในปจัจุบนันัน้สรา้งและต่อเตมิในสมยัของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมี

พระราชประสงค์ให้มคีวามยิง่ใหญแ่ละสวยงามทดัเทียมพระราชวงัแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และดว้ย

พระองค์ทรงโปรดสเีหลืองมากจงึไดม้กีารใช้สเีหลืองโทนพเิศษตกแตง่ และตอ่มาสเีหลืองโทนน้ีนัน้จึงได้

ชือ่อยา่งเป็นทางการวา่สเีหลืองเทเรซา่ 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน่ เมนู 

พิ เ ศษ Sacher Cake เค้กสุดคลาสสิคของ

เวียนนา 

 

วนัทีเ่จ็ด บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวงัและสวนเชนิน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบนินานาชาตกิรุงเวียนนา

                  (เช้า/ กลางวนั / - ) 

 



 

 

นอกจากนั้นยงัมีศาสนสถานที่ส าคญับน

ถนนแหง่น้ีอกีแหง่หนึ่ง คอื อาสนวหิารสเต

ฟาน (St. Stephen's Cathedral) โบสถ์

เก่าแก่ที่อยู่มาต ั้งแต่ปี 1160  ตวัอาสน

วิหารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 107 

เมตร กวา้ง 70 เมตร และ สงู 136.7 เมตร 

มีระฆงัท ัง้หมด 23 ใบ ใบใหญ่ที่สุดชื่อว่า 

ระฆงัพุมเมริน ที่มีน ้าหนกัถึง 20,130 

กิโลกรมั ถือเป็นระฆงัแบบแกว่งที่ใหญ่

ที่สุดในออสเตรีย และเป็นอนัดบั 2 ของ

ยุโรป รองจากระฆงัปีเตอร์ ของเยรมนั

เท่านั้น กล่าวกนัว่าบิโทเฟ่นรู้ตวัว่าตน

สูญเสียการได้ยนิ เพราะว่าเมือ่หนัมองไปบนอาสนวหิารแห่งน้ีแล้วเห็นนกบนิออกจากหอระฆงัแต่กล ับ

ไม่ได้ยินเสียงระฆงัเหมือนเคย จากนั้น พาท่านสู่ ที่ ถนนคาร์ทเนอร์ 

(Kartner Street) ทีม่ีมาต ัง้แตใ่นสมยัโรมนั เป็น 1 ใน ถนนทีมุ่ง่สูก่รงโรมในสมยันัน้ เป็นทีรู่จ้กักนัใน

ชื่อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพฒันามาเป็นถนนสายช้อปป้ิงในช่วงศตวรรษที่ 19 

ในชว่งสงครามโลกคร ัง้ที ่2 บา้นเรือนสว่นมากถูกท าลายทางการก็ไดส้รา้งตกึรามบา้นชอ่งทีรู่ปแบบเดมิ 

 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่  เพือ่ท าการเช็คอนิ และท าคนืภาษี (TAX REFUND) 

21.55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่  **บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

06.35 น. ถงึ  ใหท้า่นผอ่นคลายอรยิบทระหวา่งรอเวลาเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. เดนิทางสูอ่ากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ  

18.40 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสมท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิด

ปรบัปรุง หรืออาจท าการจองไมไ่ดเ้น่ืองจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิร์มกอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่น้ี โดยทางบรษิทัฯ

จะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้

ทา่นทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนกอ่นเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ่ากวา่ 

12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 6 

ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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

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

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

      

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ • สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิ                          



 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

กรณีทีม่ตี ั๋วเครือ่งบนิแลว้หกัออกจากคา่ทวัร์ 20,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

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

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัร์คนไทย *** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่ีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20  กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ท ัง้น้ีหากสายการบนิมีการแจ้งเปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช ั่วโมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วีซา่ให้ทา่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรือไมก็่ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงนิให้ท่าน 4,000 บาท 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  



 

 

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปญัหาสุขภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ด้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

**ทปิหวัหน้าทวัร์/ไกด์ทอ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทาง

ไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 45 

วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ท ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 



 

 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปน้ี 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและคา่ด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆท ัง้สิน้แม้ว่าจะ ผา่น

หรือไมผ่า่นการพจิารณา  

 คา่มดัจ าต ั๋วเครื่องบนิ หรือต ั๋วเครือ่งบนิที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซึง่ต ั๋วเป็นเอกสารที่ส าคญัในการยืน่วีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต ั๋วเครื่องบนิถ้าออกต ั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่าน

ตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถ้ายงัไม ่ออก

ต ั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าต ั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

 ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ ตา่งประเทศ 

และจะส ารองต ั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทั จะไม่

รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นคา่ใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษทั ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมีผู้ส ารองทีน่ ั่งครบ 10 ท่าน และได้รบัคิวการตอบรบัจาก ทาง

สถานทูต เน่ืองจากบรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วีซ่า อาท ิต ั๋วเครือ่งบนิ, ห้องพกัทีไ่ดร้บั การ



 

 

ยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วีซ่า

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าเดีย่ว ซึง่ทาง 

ท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทั 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน 

ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลตอ่การพจิารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทาง

บริษทัฯยินดีคืนเงนิให้ท ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เกิดขึน้จริง โดยทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เชน่ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีทอ่งเทีย่ว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ

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

เตยีงพบัเสรมิ หรือไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 



 

 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภูมติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนั

เหลา่น้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอน

กอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 



 

 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครื่องบนิเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปจัจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ด้ระบใุนรายการทวัร์ท ัง้หมด 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาใช้ได ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

  



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 

 

      

  

 

 

             



 

 

 

 



 

 

 

 

 


