
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06.00 น. พร้อมกันที่ สายการบินเอมิเรตต์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

13.15 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง) 

15.55 น. ออกเดินทางสู่  

19.35 น. เดินทางถึง  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

ที่พัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • มิวนิค      
                      ( - / - / - ) 

 



 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  

พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ 

มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของแคว้นบาวาเรียเลยที่

เดียว โดยถูกสร้างขึ้นจากพระราชด ารัสของพระเจ้าลูทวิชที่ 2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาทแห่งนี้นั้น 

โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนท าให้เป็นต้นแบบของปราสาทใน

เทพนิยายของดิสนีย์ที่เราเห็นกัน หากมีเวลา พาท่านนั่งรถ Shuttle Bus เพื่อพาชมวิวมุมสูงของ

ตัวปราสาท ที่บริเวณ 

*หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือมีเหตุใดอาจท าให้เกิดความอันตราย ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่พาท่านขึ้น โดยยึดเอาความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ* 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

วันที่สอง มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น 
• มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์        ( เช้า / กลางวนั / เย็น ) 

 



 

น าแวะถ่ายรูปที่  สนามฟุตบอล อัลลิ อันซ์  อารีนา 

(Allianz Arena) รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง 

บาเยิร์น มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาสนาม

ฟุตบอลแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คน ซึ่ง

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน ด้วยทุกสร้างกว่า 

340 ล้านยูโร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื่อเรียก

เล่นๆ ว่า Schlauchboot ซึ่งแปวว่าเรือยาง  

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ตัว เมืองมิวนิค ให้ท่านได้อิสระ

ที่บริเวณ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้น

ของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ต้ังของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 

ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นร า เม่ือ

นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝาก

ตามอัธยาศัย 

  



 

ค่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูพิเศษ 

ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้ 

ที่พัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe ห รื อ

เทียบเท่า 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้ องต้น

เท่านั้น ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองบ้านเกิดของคีตกวีเอกที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลกนาม 

เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองที่ มีความหมายว่า 

ปราสาทเกลือ เนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นเกลือถือเป็นวัตถุดิบล้าค่า มีราคาเทียบเท่ากับทองค า และที่

นครแห่งนี้นั้นมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ท าให้สภาพทางเศรษฐกิจในซาลบวร์กเฟื่ องฟูมากที่สุด

เมืองหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

  

วันที่สาม        เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง •  
เมืองฮัลล์สตัทท์                        (เช้า/ กลางวนั / เย็น ) 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร้างขึ้น

ต้ังแต่ปี 1606 โดยเจ้าชายอาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึ่งรับสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อ Salome 

Alt หญิงผู้เป็นที่รักของพระองค์ โดยค าว่ามิราเบล มาจากค า 2 ค า คือ admirable ที่แปลว่า

น่าชื่นชม และ ค าว่า beautiful ที่แปลว่าสวย จึงมีความหมายโดยรวมว่า ความโสภาที่น่าอภิรมย์ 

ด่ังความโรแมนติกอันเป็นเหตุแห่งการสร้างพระราชวังแห่งนี้ ไฮไลท์ของพระราชวังแห่งนี้นั้นคือ 

ตัวสวนมิราเบล สวนที่ถูกจัดเป็นสไตล์บาโรค ที่ถูกรังสรรค์เพิ่มเติมจนแล้วเสร็จในปี 1690 

ที่ฉายในปี 1965 น าแสดง

โดย จูลี่ แอนดรูว์ กับเพลงที่โด่งดังอย่าง “Do Re Mi” 

 
น าท่านเดินเล่นและแวะถ่ายรูปบริเวณ ถนนGetreidegasse ที่มีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์

คือ บ้านเลขที่ 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโมซาร์ท ถัดไปนั้นเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) 

จัตุรัสที่รวมสถานที่ส าคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็น  รวม

ไปถึง  โดยจากตรงนี้ท่านจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซาลบ

วร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได้อย่างชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จสิ้นแล้ว 

 

 

 

 

 



 

 จากนั้น พาท่านเดินทางต่อไปยัง 

ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลาง

ขุนเขาและทะเลสาบ ต้ังอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยว

เดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกัน

ประกอบขึ้นท าให้ เลยทีเดียว ให้ท่านอิสระใน

การซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

 

ก่อนพาท่านชม เมืองเซ็นท์ วูฟกัง (St.Wolfgang) อีกหนึ่งเมืองที่มีทะเลสาบที่สวย และยังเป็น

เมืองตากอากาศที่เลื่องชื่อของประเทศอีกด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายอริยบทกับธรรมชาติและ

สถาปัตยกรรมที่อยู่กันอย่างกลมกลืนและลงตัว 

**หากพักที่ฮัลล์ตทัท์ จะพาท่านเที่ยวที่เซ็นท์วูฟกังก่อน 

แต่หากพักทีเ่ซ็นท์วฟูกัง จะพาท่านเที่ยวฮัลสตัททก์่อน** 

ค่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนูปลาเทร้าช์ 



 

ที่พัก  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  มุ่งหน้าสู่ สาธารณรัฐเช็ก เมืองเช้สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) ด้วยเอกลักษณ์ที่บ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม 

มีแม่น้าวอลตาว่าพาดผ่านเป็นรูปคล้ายๆ หยดน้า ท าให้เกิดภูมิทัศน์ที่งดงาม พาท่านชม ปราสาท

เช้สกี้ ครุมลอฟ ด้านนอก ซึ่งถือว่าใหญ่มากหากเทียบ

กับขนาดเมืองนอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1992 

อีกด้วย 

  

วันที่สี่ เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล  • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์ 
                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูเป็ดโบฮีเมี่ยน 

จากนั้น น าท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กเมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ที่ ด้วยความเก่าแก่

ของสถาปัตยกรรม ย่ิงท าให้ปรากเป็นด่ังเมืองที่ถูกหยุดเวลาไว้นับต้ังแต่ยุคกลาง 

น าท่านชม สะพานชารล์ (Charle Bridge) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเช่ือมฝั่ ง

เมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้าวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้เร่ิมก่อสร้างในปี 

1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague 

Bridgeและมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร 

และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร  เป็น 1 ในมุมถ่ายรูปที่ท่านต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง 

 

ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์ส าคัญของย่านนี้นั่นคือ การชม

นาฬิกาดาราศาสตรเ์มืองปราก ซึ่ง 

ถูกสร้างขึ้นต้ังแต่ปี 1410 ในทุกๆ ต้นช่ัวโมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูทั้ง 12 ท่าน

ปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงระฆัง ต้ังแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ต้ัง

ของ  ถือเป็นโบสถ์หลักของย่านเขตเมืองเก่า สร้างขึ้น

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้น ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา 

ภายในโบสถ์มีไปป์ออร์แกนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปราก สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1673 



 

 

ค่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก  Hotel Duo หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม ปราสาทล าดับที่ 1 ของประเทศ ที่ ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที่สร้าง

มากว่า 1,200 ปี 

ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮิเมียน 

ปัจจุบันใช้เป็นท าเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝั่ งตะวันตกของแม่น้าวอล

ตาว่า 

  

วันที่ห้า ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา 
                 (เช้า/ กลางวัน/เย็น) 

 



 

ภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่ง

เ มืองๆ  หนึ่ ง  อาทิ  อ าสน์ วิหารนักบุญวีตั ส  ( St. Vitus 

Cathedrals) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึ้นต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 870 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิต

ในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนตินจะ

ประกาศตนเป็นคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นี้ใช้เวลาในการ

สร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose 

Window หน้าต่างที่ออกแบบให้เป็นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพก้นั 

นั่นคือ ถนนทองค า (Golden Lane) โดยสาเหตที่ได้ช่ือว่าถนนทองค านั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้น

เป็นที่พ านักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาด

สดใสและฉูดฉาดที่ท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้น มาจากพระราชด ารัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า ที่

โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  บราติสลาวา ประเทศสโลวาเกียมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า 

สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกยี 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ที่เมืองหลวง ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาว่า 

(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทส าคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์

ฮังการี และเป็นป้อมปราการด่านส าคัญที่ไว้ส าหรับป้องกันข้าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักร

ออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการที่ตัวปราสาทต้ังอยู่บนสูง จึง

ส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แม่น้าดานูบทอดยาว ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ท าการ

ของรัฐบาล 

   



 

ค่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre  หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมสนอเบื้องต้นเท่านั้น ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น น าท่านสู่ Fashion Outlet Parndorf พรีเม่ียมเอ้าท์เลทที่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์

เนมอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ก็มีให้ได้เลือกสรร (เอ้าท์เลทปิดวัน

อาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็น 

PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน) 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

วันที่หก Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหาร
เซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้าดานูบพร้อมแชมเปญ     (เช้า/-/เย็น) 

 



 

จากนั้น น าท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามที่ 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน 

หล่อหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและผสมผสานกันอย่างลงตัว 

แต่เดิมนั้น บูดาเปสต์แบ่งออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) โดย มีบูดา

เป็นเขตเมืองหลวง ต่อมาได้มีการขยายเมือง แต่บูดานั้นมีพื้นที่เขาเป็นส่วนมาก ท าให้ขยายเขต

เมืองได้ยาก ผิดกับฝั่ งเปสต์ ที่เป็นพื้นที่ราบกว้างขวาง ท าให้เกิดการรวมเมืองกัน  

น า ท่ า น ชม  จั ตุ รั ส วี ร บุ รุ ษ  (Hero 

Square) อันเป็นที่ ต้ังของอนุสาวรี ย์

ของเหล่าบรรพชนหัวหน้าเผ่าแม็กยาร์

ทั้ง 7 ที่ได้รวมกับสร้างอาณาจักรฮังการี

ภายใต้การน าของเจ้าชายอาปาร์ด ใน

ปี  896  รวมไปถึ งบุคคส าคัญและ

กษัตริย์ในอดีต ตรงกลางยังมีรูปป้ัน

เทพแกเบรียล (Gabriel) เทพของกรีก

โบราณซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอัครทูตสวรรค์

ผู้น าสารจากพระเจ้าซึ่งต้ังตระหง่าน

อยู่บน Millennium Monument ที่มีความสูงถึง 36 เมตร  

แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ข้ามแม่น้าดานูบ ที่มีสัญลักษณ์ที่

เป็นจุดเด่นคือรูปป้ันสิงโต 

 



 

พาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ 

(Castle Hill) เนินเขาริมแม่น้าดานูบอันเป็นที่ต้ังของ 

พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอัส และ ป้อมชาวประมง 

เรียงกันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle) 

ถูกสร้างขึ้นต้ังแต่ในปี 1265 ในสมัยของพระเจ้าเบล่าที่ 

4 ของราชวงศ์อาปาร์ด ส าหรับตัวปราสาทที่ท่านจะ

เห็นนั้น จะเป็นการสร้างแบบบาโรก ระหว่างปี 1749 

และ 1769 ถือเป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์

ทั้งหมดของฮังการี ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นหอศิลป์

แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 

พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และ โบสถ์แมนทิอัส 

Mantius Church) ตัวโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างต้ังแต่ในปี 1015 และ

ได้รับการบูรณะด้วยศิลปะโกธิคในช่วงศตวรรษที่ 14 ถือเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลาง

ของฮังการี  ที่มีไฮไลท์ส าคัญ เด่น

ตระหง่านกว่าอาคารอ่ืนๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) 

จากนั้น พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น (St. Stephen's Basilica) มหาวิหารที่ ต้ังตามช่ือของ

กษัตริย์นักบุญผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งฮังการี เร่ิมสร้างในปี 1851 เสร็จในปี 1905 จุดเด่นของโบสถ์

แห่งนี้คือ หลังคาโดมที่อาคารหลักที่มีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากับอาคารรัฐสภา ซึ่งถึงว่าเ ป็น

อาคารที่สูงที่สุดของบูดาเปสต์ เนื่องจากได้มีกฎหมายว่าห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สุงเกิน 96 เมตร 

นั่นเอง 



 

พิเศษ !!!! น าท่าน 

 พร้อมกับ

เคร่ืองด่ืมสุดพิเศษท่านละ 1 แก้ว (NON ALCOHOL) 

ชมเ มือ งที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า งดงามติ ด อัน ดับ โลก ด้วย

ทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่น้า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่

สวยงามและไม่ควรพลาด ท่านจะได้พบอาคาร

รัฐสภาต้ังโดดเด่นอยู่ริมแม่น้าดานูบ 

 

ค่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูกูลารช์ อาหารท้องถิ่นที่หา้มพลาด *เป็นซุปเนื้อ หรือ หมู กับ

มันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิก้า 

ที่พัก  Danubius Hotel Arena หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

  



 

 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของ

ออสเตรีย และดนตรีคลาสสิค เป็นเมืองที่โมสาร์ทมาพ านักในยุคที่รุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม 

พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูร้อนของ

ราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก ค าว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น้าพุร้อนอันแสน

สวยงาม โดยมีการริเร่ิมสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัย

ของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความย่ิงใหญ่และสวยงามทัดเทียม

พระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สี

เหลืองโทนพิเศษตกแต่ง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้นั้นจึงได้ช่ืออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เมนู พิเศษ Sacher Cake เค้กสุดคลาสสิคของ

เวียนนา 

 

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติกรุง
เวียนนา                  (เช้า/ กลางวัน / - ) 

 



 

นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานที่ส าคัญบน

ถนนแห่งนี้อีกแห่งหนึง่ คือ อาสนวิหารส

เ ต ฟ า น  ( St. Stephen's Cathedral) 

โบสถ์เก่าแก่ที่อยู่มาต้ังแต่ปี 1160 ตัว

อาสนวิหารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 

107 เมตร กว้าง 70 เมตร และ สูง 136.7 

เมตร มีระฆังทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญ่ที่สุด

ชื่ อว่า ระฆังพุมเมริน ที่ มีน้าหนักถึง 

20,130 กิโลกรัม ถือเป็นระฆังแบบ

แกว่งที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย และเป็น

อันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปีเตอร์ ของเยรมันเท่านั้น กล่าวกันว่าบิโทเฟ่นรู้ตัวว่าตนสูญเสีย

การได้ยิน เพราะว่าเม่ือหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนี้แล้วเห็นนกบินออกจากหอระฆังแต่กลับ

ไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย จากนั้น พาท่านสู่ ที่ ถนนคาร์ท

เนอร์ (Kartner Street) ที่มีมาต้ังแต่ในสมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนนที่มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้น เป็นที่

รู้จักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นถนนสายช้อปป้ิงในช่วง

ศตวรรษที่ 19 ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 บ้านเรือนส่วนมากถูกท าลายทางการก็ได้สร้างตึกราม

บ้านช่องที่รูปแบบเดิม 

 



 

น าท่านเดินทางสู่  เพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (TAX 

REFUND) 

ส าหรับการเดินทางของวันท่ี 13-20 พ.ค. 2566 ไฟล์บินขากลับมีปรับเวลา 

ไม่มีผลต่อโปรแกรมเดินทาง เปล่ียนเวลาบินเป็น 22.40 น. 

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู ่  **บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

06.35 น. ถึง  ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเคร่ือง 

09.30 น. เดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังน้ีข้ึนอยู่

กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรือ

อาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวัน

เหล่าน้ี โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ใน

การเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง  

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 

6 ปีพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสรมิเตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

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

วันที่แปด สนามบินดไูบ • สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ                           



 

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

07 – 14 มีนาคม 2566 26+1 77,999 77,999 76,999 10,900 

07 - 14 เมษายน 2566 

เพิ่มพีเรยีดการเดินทาง 
26+1 89,999 89,999 88,999 10,900 

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

13 – 20 พฤษภาคม 2566 25+1 79,999 79,999 78,999 10,900 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

กรณีที่มีต๋ัวเคร่ืองบินแลว้หกัออกจากค่าทวัร์ 20,000 บาท 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 บาท 

*** การันตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย *** 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 



 

✓ ค่ารถโค้ชน าเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่ อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

**ทิปหวัหน้าทัวร/์ไกด์ท้องถิน่/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ้นอยูก่ับความพึงพอใจของท่าน** 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 



 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคนืเงนิค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  



 

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารที่ส าคัญในการย่ืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท



 

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่

เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

โรงแรมทีพ่ักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ ่3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าใหห้้องพกัแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้า 

ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 



 

❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรง

กับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 



 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้า

เปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

ในการยื่นวซี่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใชไ้ด้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจชา้หรอืเรว็กว่าก าหนดขึน้อยูก่ับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

  



 



 

  



 



 



 

 

      
  

 

 

 

             



 

 

 

 

 

 


