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06.00 น. พร้อมกันที สายการบินเอมิเรตต์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  (บริการอาหารและ

เครอืงดืมบนเครือง)  

13.15 น. เดินทางถึง  (เพือรอเปลียนเครอืง) 

15.55 น. ออกเดินทางสู่  

19.35 น. เดินทางถึง  นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ชม. ในฤดูหนาว) 

ทีพัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟรห์รือมีเทศกาล) 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบนิดูไบ • มิวนิค      
                       ( - / - / - ) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันําท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (SCHWANGAU) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  

พาท่านถ่ายรูปบรเิวณด้านหน้าของ 

มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเปนหนึงในสัญลักษณ์ทางการท่องเทียวของแคว้นบาวาเรียเลยที

เดียว โดยถูกสร้างขึนจากพระราชดํารัสของพระเจ้าลูทวิชที 2 ในป 1864 ซึงปราสาทแห่งนีนัน 

โด่ดเด่นด้วยสถาปตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทําให้เปนต้นแบบของปราสาทใน

เทพนิยายของดิสนีย์ทีเราเห็นกัน หากมีเวลา พาท่านนังรถ Shuttle Bus เพือพาชมวิวมุมสูงของ

ตัวปราสาท ทีบริเวณ 

*หากสภาพอากาศไม่เอืออํานวยหรือมีเหตุใดอาจทําให้เกิดความอันตราย ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิในการไม่พาท่านขึน โดยยึดเอาความปลอดภัยของท่านเปนสําคัญ* 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

วันทีสอง มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารนี่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุส
เซ่น • มิวนิค • จัตุรสัมาเรยีนพลาสท์        ( เช้า / กลางวัน / เย็น ) 
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นําแวะถ่ายรูปที  สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์  อารีนา 

(Allianz Arena) รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง 

บาเยิร์น มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาสนาม

ฟุตบอลแห่งนีสามารถจุผู้ชมได้มากว่า 75,000 คน ซึง

ใหญ่เปนอันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน ด้วยทุกสร้างกว่า 

340 ล้านยูโร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชือเรียก

เลน่ๆ วา่ Schlauchboot ซงึแปวว่าเรือยาง  

จากนนั นําท่านเข้าสู่ตัว เมืองมิวนิค ให้ท่านได้

อิสระทีบริเวณ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ถือว่าเปน

จุดเริมต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเปนทีตังของศาลาว่าการเมืองทีมี

รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคทีงดงามซึงสร้างขึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที 19 ใช้เวลา

สร้างถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึงจะมีนักท่องเทียวรอคอยเฝาชมตุ๊กตาไขลานทีจะออกมา

เต้นรํา เมือนา ิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือสินค้าแบรนด์เนม และ

ของฝากตามอัธยาศัย 
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คา บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน เมนูพิเศษ 

ขาหมูเสิรฟ์พรอ้มเบยีรเ์ยอรมันขนานแท้ 

ทีพัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe ห รื อ

เทียบเท่า 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้น

เท่านัน ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่เมืองบ้านเกิดของคีตกวีเอกทีโด่งดังทีสุดคนหนึงของโลกนาม 

เมืองซาลบวร์ก (Salzburg) เมืองทีมีความหมายว่า 

ปราสาทเกลือ เนืองด้วยสมัยก่อนนันเกลือถือเปนวัตถุดิบลาค่า มีราคาเทียบเท่ากับทองคํา และที

นครแห่งนีนันมีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ทําให้สภาพทางเศรษฐกิจในซาลบวร์กเฟองฟูมากทีสุด

เมืองหนึงของยุโรปเลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

  

วันทีสาม        เมืองซาลบวรก์ • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรสัเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซารท์ • เซ็นท์วูฟกัง 
•  เมืองฮัลลส์ตัทท์                        (เช้า/ กลางวัน / เย็น ) 
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เทยีง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

นําท่านชมความงามของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Mirabell Palace and Gardens) สร้าง

ขึนตังแต่ป 1606 โดยเจ้าชายอาร์คบิชอป Wolf Dietrich ซึงรับสังให้สร้างพระราชวังขึนเพือ 

Salome Alt หญิงผู้เปนทีรักของพระองค์ โดยคําว่ามิราเบล มาจากคํา 2 คํา คือ admirable ที

แปลว่าน่าชืนชม และ คําว่า beautiful ทีแปลว่าสวย จึงมีความหมายโดยรวมว่า ความโสภาทีน่า

อภิรมย์ ดังความโรแมนติกอันเปนเหตุแห่งการสร้างพระราชวังแห่งนี ไฮไลท์ของพระราชวังแห่งนี

นันคือ ตัวสวนมิราเบล สวนทีถูกจัดเปนสไตล์บาโรค ทีถูกรังสรรค์เพิมเติมจนแล้วเสร็จในป 1690 

ทีฉายในป 1965 

นําแสดงโดย จูลี แอนดรูว์ กับเพลงทีโด่งดังอย่าง “Do Re Mi” 

 
นําทา่นเดินเลน่และแวะถ่ายรูปบรเิวณ ถนนGetreidegasse ทีมีสถานทีสาํคัญทางประวัติศาสตร์

คือ บ้านเลขที 9 ซึงเปนบา้นเกิดของโมซาร์ท ถัดไปนันเปน จัตรุสัเรสซิเดนท ์ (Residenzplatz) 

จัตุรัสทีรวมสถานทีสาํคัญของเมือง ไม่วา่จะเปน  

รวมไปถึง  โดยจากตรงนีทา่นจะสามารถเห็น ปอมโฮเฮนซา

ลบวรก์ (Fortress Hohensalzburg) ได้อย่างชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวรก์เสร็จสินแล้ว 
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 จากนัน พาท่านเดินทางต่อไปยัง 

ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกทีอยู่

ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตังอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มี

นักท่องเทียวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อป ด้วยทัศนียภาพตระการตา ทีธรรมชาติและ

มนุษย์ร่วมกันประกอบขึนทําให้ เลยทีเดียว ให้

ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก 

 

ก่อนพาท่านชม เมืองเซ็นท์ วูฟกัง (St.Wolfgang) อีกหนึงเมืองทีมีทะเลสาบทีสวย และยังเปน

เมืองตากอากาศทีเลืองชือของประเทศอีกด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายอริยบทกับธรรมชาติและ

สถาปตยกรรมทีอยู่กันอย่างกลมกลืนและลงตัว 

**หากพักทีฮัลล์ตัทท์ จะพาท่านเทียวทเีซ็นท์วูฟกังก่อน 

แต่หากพกัทีเซ็นท์วูฟกัง จะพาท่านเทียวฮัลสตัททก์่อน** 

คา  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน พรอ้มเมนปูลาเทรา้ช์ 

ทีพัก  SCALARAIA / Heritage Hotel Hallstatt หรอืเทียบเท่า  
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(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟรห์รือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั  มุ่งหน้าสู่ สาธารณรฐัเช็ก เมืองเช้สกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) ด้วยเอกลักษณ์ทีบ้านเรือนมีหลังคาสีส้ม 

มีแม่นาวอลตาว่าพาดผ่านเปนรูปคล้ายๆ หยดนา ทําให้เกิดภูมิทัศน์ทีงดงาม พาท่านชม ปราสาท

เช้สกี ครุมลอฟ ด้านนอก ซึงถือว่าใหญ่มากหากเทียบ

กับขนาดเมืองนอกจากนันเมืองนียังได้รับการขึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป 1992 

อีกด้วย 

  

วันทีส ี เชสกคีรุมลอฟ • ปราก • สะพานชารล์  • ย่านเมืองเก่า • นา ิกาดาราศาสตร ์
                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน เมนูเปดโบฮเีมยีน 

จากนนั นําท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กเมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ที ด้วยความ

เก่าแก่ของสถาปตยกรรม ยิงทําให้ปรากเปนดงัเมืองทีถูกหยุดเวลาไว้นับตังแต่ยุคกลาง 

นําท่านชม สะพานชารล์ (Charle Bridge) สะพานหลักสุดคลาสสิคทีโด่งดังทีสุดของเมืองเชือม

ฝงเมืองเก่าและเมืองใหม่ทีถูกแบ่งด้วยแม่นาวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนีเริมก่อสร้างในป 

1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปกวา่จะแล้วเสรจ็ เดิมทีชือว่า Stone Bridge หรอื Prague 

Bridgeและมาเปลียนชือมาเปนสะพานชาลส์ ในปค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร 

และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร  เปน 1 ในมุมถ่ายรูปทีท่านต้องไม่พลาดดว้ยประการทังปวง 

 

ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ทีมีไฮไลท์สําคัญของย่านนีนันคือ การชม

นา ิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซึง 

ถูกสรา้งขึนตังแต่ป 1410 ในทุกๆ ต้นชัวโมงนันจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซูทัง 12 ท่าน

ปรากฏขึนพร้อมกับเสียงระฆัง ตังแต่เวลา 09.00 – 21.00 ในทุกวันบริเวณใกล้เคียงยังเปนทีตัง

ของ  ถือเปนโบสถ์หลักของย่านเขตเมืองเก่า สร้าง

ขึนด้วยสถาปตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้น ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษ

ต่อมา ภายในโบสถ์มีไปปออร์แกนทีเก่าแก่ทีสดุในกรุงปราก สรา้งขึนเมือป ค.ศ. 1673 
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คา บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน 

ทีพัก  Hotel Duo หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟรห์รือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชม ปราสาทลําดับที 1 ของประเทศ ที ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที

สร้างมากว่า 1,200 ป 

ครอบคลุมพืนทีถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเปนทีประทับของบรรพกษัตริย์ของชาว

โบฮิเมียน ปจจุบันใช้เปนทําเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝงตะวันตกของ

แม่นาวอลตาว่า 

  

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

เมืองๆ หนึง  อาทิ อาสน์ วิหารนักบุญวีตัส  (St. Vitus 

Cathedrals) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของปราก สร้างขึนตังแต่

ป ค.ศ. 870 สร้างขึนเพืออุทิศให้แก่นักบุญวีตัส ผู้สละชีวิต

ในช่วงยุคโรมันราวป 303 ก่อนทีพระเจ้าคอนสแตนตินจะ

ประกาศตนเปนคริสศาสนิกชน โบสถ์ให้นีใช้เวลาในการ

สร้างกว่า 600 ป ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose 

Window หน้าต่างทีออกแบบใหเ้ปนรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ จากนันไปชมอีก 1 จุดทีสวยไม่แพ้กัน 

นันคือ ถนนทองคํา (Golden Lane) โดยสาเหตทีได้ชือว่าถนนทองคํานัน เนืองจากบริเวณนีนัน

เปนทีพํานักของเหล่าช่างทองทีอาศัยอยู่เปนจํานวนมาก แต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาด

สดใสและฉูดฉาดทีท่านจะเห็นในปจจุบันนัน มาจากพระราชดํารัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า ที

โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนันนําท่านเดินทางสู่  บราติสลาวา ประเทศสโลวาเกียมีชือเรียกอย่างเปนทางการว่า 

สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เปนเมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสดุของประเทศสโลวาเกีย 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ทีเมืองหลวง ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทิสลาว่า 

(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทสําคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เปนทีประทับของ

กษัตริย์ฮังการี และเปนปอมปราการด่านสําคัญทีไว้สําหรับปองกันข้าศึกทีจะมารุกรานอาณาจักร

ออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการทีตัวปราสาทตังอยู่บนสูง จึง

ส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวทีสวยงดงามยามเย็นทีแม่นาดานูบทอดยาว ปจจุบันถูกใช้เปนทีทําการ

ของรฐับาล 
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คา บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถนิ 

ทีพัก Hotel Bratislava Hotel and Congress Centre หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมสนอเบืองต้นเท่านัน ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพกั ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน นําท่านสู่ Fashion Outlet Parndorf พรีเมียมเอ้าท์เลททีให้ท่านได้เลือกซือสินค้าแบ

รนด์เนมอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเปน เสือผ้า กระเปา รองเท้า นา ิกา ก็มีให้ได้เลือกสรร (เอ้าท์เลทปด

วันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมเปน 

PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน) 

 

เทียง อิสระอาหารกลางวันเพอืไม่เปนการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนัน นําท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามที 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ด้วยประวัติศาสตร์ทีมีมาอย่าง

วันทหีก Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรสัวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหาร
เซ็นท์สตีเฟน • ล่องเรอืแม่นาดานูบพรอ้มแชมเปญ     (เช้า/-/เย็น) 



 

2212-0201-BTEUR132                                                www.smileytour.com                                                            Page 14 of 32 
 

ยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมทีมีความโดดเด่นและผสมผสานกัน

อย่างลงตัว แต่เดิมนัน บูดาเปสต์แบ่งออกเปน 2 เมือง คือ เมืองบูดา (Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) 

โดย มีบูดาเปนเขตเมืองหลวง ต่อมาได้มีการขยายเมือง แต่บูดานันมีพืนทีเขาเปนส่วนมาก ทําให้

ขยายเขตเมืองได้ยาก ผิดกับฝงเปสต์ ทีเปนพนืทีราบกว้างขวาง ทําให้เกิดการรวมเมืองกัน  

นํ า ท่ า น ช ม  จั ตุ รั ส วี ร บุ รุ ษ  ( Hero 

Square) อันเปนทีตังของอนุสาวรีย์

ของเหล่าบรรพชนหัวหน้าเผ่าแม็กยาร์

ทัง 7 ทีได้รวมกับสร้างอาณาจักรฮังการี

ภายใต้การนําของเจ้าชายอาปาร์ด ใน

ป  896  รวม ไป ถึง บุ คคสํ า คัญและ

กษัตริย์ในอดีต ตรงกลางยังมีรูปปน

เทพแกเบรียล (Gabriel) เทพของกรีก

โบราณซึงเชือกันว่าเปนอัครทูตสวรรค์

ผู้นําสารจากพระเจ้าซึงตังตระหง่าน

อยู่บน Millennium Monument ทีมีความสูงถึง 36 เมตร  

แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ข้ามแม่นาดานูบ ทีมีสัญลักษณ์ที

เปนจุดเด่นคือรูปปนสิงโต 
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พาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ 

(Castle Hill) เนินเขาริมแม่นาดานูบอันเปนทีตังของ 

พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอัส และ ปอมชาวประมง 

เรียงกันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle) 

ถูกสรา้งขึนตังแต่ในป 1265 ในสมัยของพระเจ้าเบล่าที 

4 ของราชวงศ์อาปาร์ด สําหรับตัวปราสาททีท่านจะ

เห็นนัน จะเปนการสร้างแบบบาโรก ระหว่างป 1749 

และ 1769 ถือเปนพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์

ทังหมดของฮังการี ปจจุบันได้ปรับปรุงเปนหอศิลป

แห่งชาติและพิพธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 

พาท่านชมบริเวณโดยรอบของ ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และ โบสถ์แมนทิอัส 

Mantius Church) ตัวโบสถ์ซึงเปนสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างตังแต่ในป 1015 และ

ได้รับการบูรณะด้วยศิลปะโกธิคในช่วงศตวรรษที 14 ถือเปน 1 ใน 7 มหาศาสนสถาน ในยุคกลาง

ของฮังการี  ทีมีไฮไลท์สําคัญ เดน่

ตระหงา่นกว่าอาคารอืนๆ นันคือ อาคารรฐัสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) 

จากนัน พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟน (St. Stephen's Basilica) มหาวิหารทีตังตามชือของ

กษัตรยิน์ักบุญผู้เปนปฐมกษัตรยิ์แห่งฮังการี เริมสร้างในป 1851 เสร็จในป 1905 จุดเด่นของโบสถ์

แห่งนีคือ หลังคาโดมทีอาคารหลักทีมีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากับอาคารรัฐสภา ซึงถึงว่าเปน

อาคารทีสูงทีสุดของบูดาเปสต์ เนืองจากได้มีกฎหมายว่าห้ามสร้างสิงปลูกสร้างทีสุงเกิน 96 เมตร 

นันเอง 
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พิ เ ศ ษ  ! ! ! !  นํ า ท่ าน  

 พ ร้ อ ม กั บ

เครืองดืมสุดพิเศษท่านละ 1 แก้ว (NON 

ALCOHOL) ชมเมืองทีได้ชือว่างดงาม

ติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝง

แม่นา เปนอีกหนึงสถานทีทีสวยงาม

และไม่ควรพลาด ท่านจะได้พบอาคาร

รฐัสภาตังโดดเด่นอยู่ริมแม่นาดานูบ 

 

คา บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูกูลารช์ อาหารท้องถินทีห้ามพลาด *เปนซุปเนือ หรอื หมู 

กับมันฝรงั เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพรกิปราปก้า 

ทีพัก  Danubius Hotel Arena หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้นเท่านัน ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟรห์รือมีเทศกาล)  



 

2212-0201-BTEUR132                                                www.smileytour.com                                                            Page 17 of 32 
 

 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านมุ่งหน้าสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของ

ออสเตรยี และดนตรคีลาสสิค เปนเมืองทีโมสาร์ทมาพํานักในยุคทีรุ่งเรืองของชีวิต พาท่านเข้าชม 

พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดรู้อนของ

ราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คําว่าเชินน์บรุน นัน มีความหมายว่า นาพุร้อนอันแสน

สวยงาม โดยมีการริเริมสร้างในช่วงป ค.ศ. 1569 ตัวอาคารในปจจุบันนันสร้างและต่อเติมในสมัย

ของพระนางมาเรีย เทเรซ่า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความยิงใหญ่และสวยงามทัดเทียม

พระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สี

เหลืองโทนพิเศษตกแต่ง และต่อมาสีเหลืองโทนนีนันจึงได้ชืออย่างเปนทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า 

 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นอกจากนันยังมีศาสนสถานทีสําคัญบนถนนแห่งนีอีกแห่งหนึง คือ อาสนวิหารสเตฟาน (St. 

Stephen's Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ทีอยู่มาตังแต่ป 1160 ตัวอาสนวิหารสรา้งด้วยหินปูนมีความ

ยาว 107 เมตร กว้าง 70 เมตร และ สูง 136.7 เมตร มีระฆังทังหมด 23 ใบ ใบใหญ่ทีสุดชือวา่ ระฆัง

พุมเมริน ทีมีนาหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือเปนระฆังแบบแกว่งทีใหญ่ทีสุดในออสเตรีย และเปน

อันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปเตอร์ ของเยรมันเท่านัน กล่าวกันว่าบิโทเฟนรู้ตัวว่าตนสูญเสีย

การได้ยิน เพราะว่าเมือหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนีแล้วเห็นนกบินออกจากหอระฆังแต่กลับ

ไม่ได้ยินเสียงระฆังเหมือนเคย 

วันทีเจ็ด บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคารท์เนอร ์• สนามบินนานาชาติกรุง
เวียนนา                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนัน พาท่านสู่ ที ถนนคารท์เนอร ์(Kartner Street) ทีมีมา

ตังแต่ในสมัยโรมัน เปน 1 ใน ถนนทีมุ่งสู่กรงโรมในสมัยนัน เปนทีรู้จักกันในชือของ Strata 

Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามาเปนถนนสายช้อปปงในช่วงศตวรรษที 19 ในช่วง

สงครามโลกครงัที 2 บ้านเรอืนส่วนมากถูกทําลายทางการก็ได้สร้างตึกรามบ้านช่องทีรูปแบบเดิม 
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คา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน เมนู 

พิเศษ Sacher Cake เค้กสุดคลาสสิคของ

เวียนนา 

ทีพัก  NH Danube City หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมทีนําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบืองต้น

เท่านัน ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทํา

ก า ร แจ้ งพร้อ มใ บ นั ดห ม าย  5-7 วัน ก่อ น

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมี

เทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  เพือทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (TAX 

REFUND) 

15.55 น. ออกเดินทางกลับสู่  **บริการอาหาร

และเครอืงดืมบนเครือง ** 

19.35 น. ถึง  ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลียนเครอืง 

 

03.35 น. เดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   

12.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ

เหมาะสมทังนขีนึอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที

ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย์ หรอือาจะมีการปดปรบัปรุง หรอือาจทําการจองไม่ได้เนืองจากต้องรอกรุป๊คอน

เฟร์มก่อนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความ

วันทีแปด สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา • สนามบนิดูไบ      
                         (เช้า/-/-) 

วันทีเก้า สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ      
                  (-/-/-) 



 

2212-0201-BTEUR132                                                www.smileytour.com                                                            Page 20 of 32 
 

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปนสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีทีแน่นอนก่อนเดินทาง 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ ่

เด็กอายุตากว่า 

12 ปพักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตากว่า 6 

ปพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

(ไม่เสรมิเตียง) 

พักเดียวเพมิ 

28 ธ.ค. 65 – 05 ม.ค. 66 26+1 95,999 95,999 94,999 15,900 

 

รายละเอียดเพิมเติม ราคา 

กรณีทีมีตัวเครืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

ชนัธุรกิจ Business Class เพิมเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าทีกอ่นทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 บาท 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย *** 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัวเครืองบินชันประหยัด Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโรงแรมไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิมเงินเปนห้องพักห้องเดียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเปาถือขึนเครือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทังนีหากสายการบินมีการแจ้งเปลียนแปลงในเรืองของนาหนักกระเปา การสะสมไมล์ 

หรืออืนใดทีเปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดตามการเปลียนแปลงตาม

ประกาศนันๆ) 
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 ค่ารถโค้ชนําเทียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัวโมงต่อวนั) 

 ค่านาดมืบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมวีีซ่าแลว้ จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวรน์ําเทียวตามรายการ 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

และปญหาสุขภาพอืนๆของผู้เดินทาง 

 ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง) 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 คา่ทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดมืทีสงัเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

 ภาษีมูลคา่เพิม 7% 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกด์ท้องถิน/คนขับรถ ไม่บงัคับ ขนึอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 60,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางต้องทํากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆ

ทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงนิค่าทัวรทั์งหมดโดยไม่มีเงือนไข

ใดๆทังสนิ 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจรงิ 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึน

ดังต่อไปนี 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรอืตัวเครืองบินทีออกมาจรงิ ณ วันยืนวีซ่า ซึงตัวเปนเอกสารทีสาํคัญในการยืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้าออกตัวมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมทีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจําตัวตามจริงเท่านัน  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบรษิัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเข้าใจ  
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 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด 

100%  

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครอืงบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพราะเปนค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ 

เงือนไขอนื ๆ  

 บริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้สํารองทีนังครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเปนกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวเครืองบิน, ห้องพัก

ทีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถยืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว 

ซึงทาง ท่านจะต้องเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าทีของบริษัท คอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เปนผู้กําหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามทีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เปนแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านัน มิได้เปนผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (10 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัท

ฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายทังหมดที

เกิดขึนจรงิ โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครอืงบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 
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 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใด ๆ ทังสนิ 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรทั์งหมด 

โรงแรมทีพักและสถานทที่องเทียว 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเปนผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะนาํใหท้่านเปดห้องพักเปนแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสรมิ หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้หอ้งพักแบบเดียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัน 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional ห้องทีเปนห้องเดียวอาจมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนา 

ซงึขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในภูมิภาคทีมีอุณหภูมิตา จะมีบริการ

เครอืงปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน 

 บางสถานทีในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาทีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปลียนแปลงเทียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศ



 

2212-0201-BTEUR132                                                www.smileytour.com                                                            Page 25 of 32 
 

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเองหรอืในกรณีทีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทังหมด 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจทําให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้า

เปลียนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวรว์า่ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรอืไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสงิทีอยู่เหนือการ

ควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน 

 กรณี “หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สงินีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆทังสนิ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนาเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผิดชอบใดๆทังสิน 
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีได้ระบุในรายการทัวรท์ังหมด 

ในการยืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าประมาณ  15  วันทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 

และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่ากําหนดขึนอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืนเอกสารตลอดเวลา*** 
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