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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 2 มิวนิค-ฟุสเซ่น 
01.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 

เที่ยวบินที่ EK385 (01.15-04.45) / EK49 (08.50-13.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
11.35 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนติค แควน้บา
วาเรียทางตอนใตข้องเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี
เก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอย
ชวานสไตน ์(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสี
เหลืองที่โด่งดังคู่กันเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้น
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ทศันียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารกั และมีสิ่งที่น่าสงัเกตอีกอย่างคือ ตวัตึกหรืออาคารบา้นช่องของ
ทัง้เมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสนัที่สวยงาม อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 
และแบรนดเ์นม  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Best Western Plus Hotel Fuessen หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (โรงแรมที่ระบใุน
รายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบั
เทียบเท่ากัน) 

 

      3 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ซาลซบ์วรก์-สวนมิราเบล 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทดิ์สนีย ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธาร
น า้ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่
แตกต่างกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านเดินทางสูเ่มืองซาลซบ์วรก์ (Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 
ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อวนัที่ 1 มกราคม 1997 เป็น
เมืองอนัดบัตน้ๆ ของออสเตรียที่มีผูค้นไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงดา้น
การท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้ังเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อก้องโลก The 
Sound of Music นอกจากนีย้ังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึ่งตัง้อยู่บา้นเลขที่ 9 
ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อใหค้วามรูก้บัผูท้ี่สนใจได้

สมัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ที่สรา้งอยู่
บนเนินเขา 
น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สถานที่แห่งนีถู้กยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่
สวยที่สุดใน ซาลซบ์วรก์ โดยแต่เดิมนั้นถูกสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งดว้ยพันธุ์ ไม้
หลากสี โดยมีน า้พเุป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบาโรกที่สวยงาม ที่ไดม้ีการเปิดใหบุ้คคลทั่วไป
ได้เข้าชมความงามของสวนดังกล่าวในปี 1858 ที่ส  าคัญ สวนมิราเบล   ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตรเ์รื่อง เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค อีกดว้ย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Austria Trend Hotel Europa Salzburg หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากัน) 
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      4 ฮัลสส์ตัทท-์เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut รมิทะเลสาบ ที่ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนติก และไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่ง
ในพิกดัที่มีทศันียภาพสวยงามที่สดุของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติสุด
คลาสสิคของหบุเขาสงูที่โอบลอ้มทะเลสาบอนันิ่งสงบที่มีน า้ใสราวกบักระจกครสิตลั ที่พรอ้มสะทอ้น
ภาพความอลงัการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีก   
เป็นทวีคูณ ไปพรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารกัซึ่ง
เตม็ไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรฐัเชกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 
ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมืองที่ไดร้ับการอนุรกัษ์และภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้ีการบูรณะอาคารและปราสาท
ครัง้ใหญ่โดยยังคงรกัษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตรท์ี่ยาวนาน มีความส าคัญ
และโดดเด่นใน การอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคณุค่าท าใหอ้งคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบียนเมืองครุ

มลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 
น าท่านถ่ายภาพกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก สรา้งขึน้
เมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เก่าแก่กว่า 700 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้วอลตาวา ซึ่งท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศันง์ดงามของตัว
เมืองครุมลอฟ น าท่านเดินชมเมืองที่มีความงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษ
ที่15 ผ่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถเ์ก่ากลางเมือง ตลอดจนย่านการคา้ 
อาคารบา้นเรือนบรรยากาศแสนคลาสสกิ ใหท้่านไดเ้ดินชมรา้นคา้เลือกซือ้ของที่ระลึก สินคา้ทอ้งถิ่น
ตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า) 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบือ้งตน้เท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
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5 กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-อนุสาวรียย์านฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร-์ปราสาทกรุงปราก 
 สะพานชารล์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มีประวติัศาสตรย์าวนานเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของ
สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ ์อาคารบา้นเรือนต่างๆ ที่งดงามและเก่าแก่ใหท้่านอิสระถนน
คนเดินที่เชื่อมระหว่าง Old Town Square และจตัรุสั Wenceslas ถือเป็นเสน้แบ่งระหว่างเขตเมือง
เก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินที่กวา้งขวางนี ้เป็นศูนยก์ารชอ้ปป้ิงของกรุงปราก ตลอดสองขา้งทาง
ของถนนเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้สมัยใหม่มากมาย สลับไปดว้ยบาร ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้
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ตัง้อยู่ภายในอาคารสไตสอ์ารต์นูโวซึ่งจะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น น าท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า(Old Town 

Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่หอ์ันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสรา้งที่ผสมผสานหลาย
แบบ ทัง้โกธิค เรเนสซองสแ์ละบาโรก อาคารบา้นเรือนและวิหารเก่าแก่อายุหลายรอ้ยปีจนไดร้บัการ
คดัเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรียย์านฮุส (Jan Hus Monument) ผูซ้ึ่ง
อทุิศตนเพื่อต่อสู่กบัการฉ้อราษฎรใ์นคริสตจักรและเขาถูกจับเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ.1415 จากนัน้ไม่

นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เ ป็นวีรบุรุษของชาวปราก น าชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์(Prague 

Astronomical Clock) ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปป้ันสิบสอง
นกับุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนกับุญแต่ละองคก็์จะมีอิริยาบถแตกต่าง
กนัตามความหมายของชื่ออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตวัเอง เพราะฉะนัน้จึงมองแต่ตวัเอง
ในกระจกเป็นตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ไดช้ื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก สรา้งโดยเจา้ชายบอรวิอย ในศตวรรษท่ี 9 ดว้ยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทบัของ
กษัตริยแ์ต่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นที่พ านักของประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชค น าชมความสวยงาม
ใหญ่โตของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนตว์ิตสุ ที่เริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1334 และไดม้ีการปรบัปรุง
และต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1929 เนื่องจากการใชเ้วลาในการสรา้งนาน ท าใหไ้ดร้ับ
อิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทั้งแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาโรก จากนั้นเดินทางสู่
สะพานชารล์ส ์(Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สญัลกัษณข์องเมืองที่สรา้งขา้มแม่น า้วัลตาวา
จดุเด่นของสะพานแห่งนี ้คือมีการประดบัดว้ยรูปป้ันนกับญุถึง 28 องค ์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Duo, Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)  
(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากัน) 
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6 บราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา-บูดาเปสต-์ล่องแม่น ้าดานูบ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นที่ตัง้
ของท าเนียบประธานาธิบดีรฐัสภาและหน่วยงานภาครฐัต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลยั 
พิพิธภัณฑ์โรงละคร หอศิลป์และสถาบันอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ
การศึกษา น าแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ปราสาทแห่งบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี ้
ตัง้อยู่บนเนินเขาคารเ์บเธียนริมแม่น า้ดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสาน
ดว้ยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาโรก จากนัน้พาคณะเดินชมเมืองในเขตจตัรุสัใจกลางเมือง

อนัเป็นที่ตัง้ของท าเนียบประธานาธิบดี อิสระใหท้กุท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมที่น่าสนใจอีกทัง้ความสวยงามทางธรรมชาติที่มีแม่น า้ดานูบไหลผ่านกลางเมืองท าให้
เมืองแบ่งออกเป็นสองฝ่ังคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยงัคงความสวยงามของประวัติศาสตรอ์นัเก่าแก่
และเมืองใหม่ หรือเปสตท์ี่มีความหรูหราทนัสมยั  
จากนัน้น าท่านล่องเรือแม่น ้าดานูบ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการีที่ตัง้เรียงราย
กนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร  ่าลือ ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม 
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK 

วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษ 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel NH Budapest City, Budapest หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากัน) 
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7 บูดาเปสต-์ฮีโร่สแควร-์ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนตแ์มทเทยีส-เวียนนา-ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร ์(Heroes Square) รูปป้ันของบรรพบุรุษชาวแมกยารท์ัง้ 
7 เผ่า เพื่อฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท์ี่รว่มกนัสรา้งเมืองขึน้มา 

น าท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น (Fisherman 

Bastion) ซึ่งเป็นป้อมค่ายและจุดชมวิวที่งดงามของตัวเมือง ใหไ้ดเ้ก็บภาพสวย ถ่ายรูปกับมหา
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วิหารเซนตแ์มทเทียส (Matthius Church) อดีตเคยใชเ้ป็นมัสยิดของชาวเติรก์ และพระราชวัง
หลวงที่ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น า้ จากนัน้ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัอาคารรฐัสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
แบบกอธิคที่สมบรูณแ์ละใหญ่ที่สดุในโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนา
ที่ดงึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาวนวนงดงามแบบ
ดัง้เดิม รูปป้ันบุคคลส าคัญ รถมา้ โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองที่น่าหลงใหล อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงชม
รา้นคา้ หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเคก้ตน้ต าหรบั ใหท้่านอิสระถนนสายช้อปป้ิงกลาง
กรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคัญแห่งกรุงเวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้  รา้นคา้
ต่างๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ที่ถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผา้แบ
รนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีก
ทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลกึต่างๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 
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พักที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว   
(โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เขา้พกัจะ
เป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากัน) 

 

 8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์Designer Outlet Parndof-(สนามบินเวียนนา) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบ์ูรก์ เริ่มมีประวติัการ
สรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ย
จ านวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เยี่ยมจ านวนมาก ในระหว่างปี

ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่
ประทบัซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดิน
เล่นที่ออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านช้อปป้ิงพารน์ด็อฟเอาทเ์ลท (Designer Outlet Parndorf) แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ่ของประเทศ
ออสเตรีย ที่ตัง้อยู่ระหว่างเมืองหลวงของ 2 ประเทศ คือออสเตรียและสโลวคั ที่มีรา้นคา้มากกว่า120 
รา้น สินคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆจากทุกมมุโลกใหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจใหท้่านอิสระในการชอปป้ิง

ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.40 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลับกรุงเทพฯ โดยเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK126 
(22.40-06.15) / EK372 (09.40-18.55) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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รายละเอียดเทีย่วบิน ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
BKK-MUC 01:15-04:45 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-18:55 20-28 มีนาคม 66 86,999.- 86,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 01:15-04:45 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-18:55 03-11 เมษายน 66 89,999.- 89,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 01:15-04:45 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-18:55 10-18 เมษายน 66 98,999.- 98,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 01:15-04:45 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-18:55 28 เมษายน-06 พฤษภาคม 66 86,999.- 86,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 01:15-04:45 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-18:55 

31 พฤษภาคม-08 มิถุนายน 66 86,999.- 86,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 02:00-06:00 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-19:15 

25 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 66 95,999.- 95,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 02:00-06:00 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-19:15 

14-22 กันยายน 66 86,999.- 86,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 02:00-06:00 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-19:15 

12-20 ตลุาคม 66 89,999.- 89,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 01:35-04:45 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-19:15 

17-25 ตลุาคม 66 89,999.- 89,999.- 22,000.- 

BKK-MUC 02:00-06:00 // 08:50-13:15 
VIE-BKK 22:40-06:15(+1) // 09:40-19:15 

20-28 ตลุาคม 66 89,999.- 89,999.- 22,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป จะไม่สามารถระบุทีน่ั่งบนเคร่ืองได้ สายการบินเป็นผู้จัดทีน่ั่งให้ อย่างไร
ก็ดี สามารถท าการ request ได้ แต่จะได้หรือไม่น้ันอยู่ทีส่ายการบินเป็นผู้ก าหนด 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม) // ถือขึน้เครื่อง (น ้าหนัก 7 กิโลกรัม) 

 
             อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ จะตอ้ง

บวกภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิัทฯ จะออก
ใหภ้ายหลงั  

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า
ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
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             การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อ

ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 



 

โปรแกรมทวัรย์โุรป ENCHANTING EAST EUROPE ROUTE เยอรมนั ีเช็ก สโลวาเกยี ฮงัการ ี
ออสเตรยี (EK) 9วนั 6คนื – รหสัทวัร ์EU5523092 

              เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

              เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี)) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิาร ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
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อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกั
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

8. กรณีตดักรุ๊ปเหมาพีเรียดวนัเดินทางตามหนา้รา้นและช าระเงินมาแลว้ ไม่สามารถยกเลิกทกุกรณี แต่
ท่านสามารถเลื่อนการเดินทางได ้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนเดินทาง 
โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บรษิัทก าหนด 

              หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 
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8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

             ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า
ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
           โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุน
โปรแกรม  

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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           การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 
 


