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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

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

เทียวบินที EK385 (01.15-04.45) / EK49 (08.50-13.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 

11.35 ชวัโมง (รวมเวลาแวะเปลียนเครืองทีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง) 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

 นาํท่านเดินทางสูเ่มืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค แควน้บา

วาเรียทางตอนใตข้องเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงของเยอรมนี

เก่าแก่นับพันปีทีได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นทีตังของปราสาทนอย

ชวานสไตน ์(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสี

เหลืองทีโด่งดังคู่กันเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ทีมีความงดงามทางดา้น

ทศันียภาพ เป็นเมืองทีมีความน่ารกั และมีสิงทีน่าสงัเกตอีกอย่างคือ ตวัตึกหรืออาคารบา้นช่องของ
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ทงัเมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสนัทีสวยงาม อิสระใหท่้านเดินชมเมือง ใหท่้านไดช้อ้ปปิงสินคา้พืนเมือง 

และแบรนดเ์นม  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

  พักท ีHotel Best Western Plus Hotel Fuessen หรอืระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

      3 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ซาลซบ์วรก์-สวนมิราเบล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ

เยอรมนี ปราสาทสวยทีแมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทด์ิสนีย ์ยังหลงใหลนาํไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทรา

ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์ันงดงามของตวัปราสาททีโดดเด่นและมีทะเลสาบและธาร

นาํ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที

แตกต่างกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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นาํท่านเดินทางสูเ่มืองซาลซบ์วรก์ (Salzburg) เมืองเล็กๆ ทีแสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 

ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือวันที 1 มกราคม 1997 เป็น

เมืองอนัดับตน้ๆ ของออสเตรียทีมีผูค้นไปเยือนเป็นจาํนวนมาก ในอดีตทีนีเป็นเมืองทีมีชือเสียงดา้น

การทาํเหมืองเกลือจนราํรวย และเมืองนียังเคยใช้เป็นสถานทีถ่ายทําภาพยนตรช์ือก้องโลก The 

Sound of Music นอกจากนียังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึงตังอยู่บา้นเลขที 9 

ถนน Getreidegasse ซึงปัจจุบนัไดเ้ปลียนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑเ์พือใหค้วามรูก้ับผูท้ีสนใจได้
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สมัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานทีทีโดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ทีสรา้งอยู่

บนเนินเขา 

นาํท่านเขา้ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สถานทีแห่งนีถูกยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะที

สวยทีสุดใน ซาลซบ์วรก์ โดยแต่เดิมนันถูกสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งดว้ยพันธุ์ไม้

หลากสี โดยมีนาํพุเป็นส่วนประกอบซึงเป็นสวนแบบบาโรกทีสวยงาม ทีไดม้ีการเปิดใหบุ้คคลทวัไป

ได้เข้าชมความงามของสวนดังกล่าวในปี 1858 ทีสาํคัญ สวนมิราเบล  ยังเป็นสถานทีถ่ายทาํ

ภาพยนตรเ์รือง เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค อีกดว้ย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

  พักท ีAustria Trend Hotel Europa Salzburg หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

 

      4 ฮัลสส์ตัทท-์เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 

Salzkammergut ริมทะเลสาบ ทีซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอันแสนโรแมนติก และไดช้ือว่าเป็นหนึง

ในพิกดัทีมีทัศนียภาพสวยงามทีสุดของแห่งหนึงของโลกอีกดว้ย กับความงดงามตามธรรมชาติสุด

คลาสสิคของหุบเขาสงูทีโอบลอ้มทะเลสาบอันนิงสงบทีมีนาํใสราวกบักระจกคริสตัล ทีพรอ้มสะทอ้น

ภาพความอลงัการของขุนเขาใหญ่ทีมีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิมความอลงัการขึนอีก  

เป็นทวีคูณ ไปพรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารกัซึง

เต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึงของ

สาธารณรฐัเชกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 

ต่อมาในปี ค.ศ.  ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมืองทีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการ

เปลียนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.  ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาท
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ครงัใหญ่โดยยังคงรกัษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าชืนชมจากประวัติศาสตรที์ยาวนาน มีความสาํคัญ

และโดดเด่นใน การอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคณุค่าทาํใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึนทะเบียนเมืองครุ

มลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.  

นาํท่านถ่ายภาพกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก สรา้งขึน

เมอืปี ค.ศ.  ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ

เก่าแก่กว่า  ปี ตงัอยู่บนเนินเขาริมฝังแม่นาํวอลตาวา ซึงท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศันง์ดงามของตัว

เมืองครุมลอฟ นาํท่านเดินชมเมืองทีมีความงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษ

ที15 ผ่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถเ์ก่ากลางเมือง ตลอดจนย่านการคา้ 

อาคารบา้นเรือนบรรยากาศแสนคลาสสิก ใหท้่านไดเ้ดินชมรา้นคา้เลือกซือของทีระลึก สินคา้ทอ้งถนิ

ตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Old Inn,Cesky Krumlov หรอืระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า) 
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5 เชสกี ครุมลอฟ-กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร-์ปราสาทกรุงปราก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มีประวติัศาสตรย์าวนานเป็น

แหล่งท่องเทียวทีสาํคัญและเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของ

สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ ์อาคารบา้นเรือนต่างๆ ทีงดงามและเก่าแก่ใหท้่านอิสระถนน

คนเดินทีเชือมระหว่าง Old Town Square และจตัุรสั Wenceslas ถือเป็นเสน้แบ่งระหว่างเขตเมือง

เก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินทีกวา้งขวางนี เป็นศูนยก์ารชอ้ปปิงของกรุงปราก ตลอดสองขา้งทาง

ของถนนเรียงรายไปดว้ยรา้นค้าสมัยใหม่มากมาย สลับไปด้วยบาร ์ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้

ตงัอยู่ภายในอาคารสไตสอ์ารต์นูโวซึงจะคลาคลาํไปดว้ยผูค้น นาํท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า(Old Town 

Square) บริเวณทีมีความสวยงามและเสน่หอ์นัน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสรา้งทีผสมผสานหลาย

แบบ ทงัโกธิค เรเนสซองสแ์ละบาโรก อาคารบา้นเรือนและวิหารเก่าแก่อายหุลายรอ้ยปีจนไดร้บัการ

คัดเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรียย์านฮุส (Jan Hus Monument) ผูซ้งึ

อทุิศตนเพือต่อสู่กับการฉ้อราษฎรใ์นคริสตจักรและเขาถูกจับเผาทงัเป็นในปี ค.ศ.  จากนนัไม่

นานเขาก็ได้ร ับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก นําชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์(Prague 

Astronomical Clock) ทีนักท่องเทียวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ  ชวัโมงจะมีรูปปันสิบสอง
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นกับุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซงึนกับุญแต่ละองคก์็จะมีอิริยาบถแตกต่าง

กนัตามความหมายของชืออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตวัเอง เพราะฉะนนัจึงมองแต่ตวัเอง

ในกระจกเป็นตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ไดชื้อว่าเป็นปราสาทโบราณทีใหญ่ทีสดุ

ในโลก สรา้งโดยเจา้ชายบอรวิอย ในศตวรรษที 9 ดว้ยศิลปะแบบโกธิค อดีตทีนีเคยเป็นทีประทบัของ

กษัตริยแ์ต่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นทีพํานักของประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชค นาํชมความสวยงาม

ใหญ่โตของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนตวิ์ตุส ทีเริมสรา้งในปี ค.ศ. 1334 และไดมี้การปรับปรุง

และต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมือปี ค.ศ. 1929 เนืองจากการใชเ้วลาในการสรา้งนาน ทาํให้ไดร้ับ

อิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทังแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาโรก จากนันเดินทางสู่

สะพานชารล์ส ์(Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สญัลกัษณข์องเมืองทีสรา้งขา้มแม่นาํวัลตาวา

จุดเด่นของสะพานแห่งนี คือมีการประดบัดว้ยรูปปันนกับุญถึง 28 องค ์

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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พักท ีHotel Duo, Prague หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)  

6 กรุงปราก-บราติสลาวา-ปราสาท-บูดาเปสต-์ลอ่งแม่นําดานูบ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นทีตัง

ของทาํเนียบประธานาธิบดีรฐัสภาและหน่วยงานภาครฐัต่างๆ และยังเป็นทีตังของมหาวิทยาลยั 

พิพิธภัณฑ์โรงละคร หอศิลป์และสถาบันอืนๆ ทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ

การศึกษา นาํแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ปราสาทแห่งบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี 

ตังอยู่บนเนินเขาคารเ์บเธียนริมแม่นาํดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง  เมตรทัง  ดา้น ผสมผสาน

ดว้ยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาโรก จากนนัพาคณะเดินชมเมืองในเขตจตัรุสัใจกลางเมือง

อนัเป็นทีตงัของทาํเนียบประธานาธิบดี อิสระใหท้กุท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองบูดาเปสต ์(Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ทีมีประวติัศาสตร ์

และวฒันธรรมทีน่าสนใจอีกทงัความสวยงามทางธรรมชาติทีมีแม่นาํดานูบไหลผ่านกลางเมืองทาํให้

เมืองแบ่งออกเป็นสองฝังคือเมืองเก่า หรือ บูดา ทียงัคงความสวยงามของประวัติศาสตรอ์ันเก่าแก่

และเมืองใหม่ หรือเปสตท์ีมีความหรูหราทนัสมยั  

จากนนันาํท่านลอ่งเรือแม่นําดานูบ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการีทีตงัเรียงราย

กนัอยู่ 2 ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึงงดงามเป็นทรีาํลือ ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท่านจะไดช้ม 
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สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีสรา้งขา้มแม่นาํดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK 

วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชินทใีชใ้นการสรา้งไดถ้กูนาํมาจากประเทศองักฤษ 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel NH Budapest City, Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

7 บูดาเปสต-์ฮีโร่สแควร-์ป้อมชาวประมง-มหาวิหารเซนตแ์มทเทยีส-เวียนนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นาํท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรอื ฮีโร่สแควร ์(Heroes Square) รูปปันของบรรพบรุุษชาวแมกยารท์ัง 

7 เผ่า เพือฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท์ีรว่มกนัสรา้งเมอืงขึนมา 

นําท่านชมทิวทัศน์ทีสวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชชัน (Fisherman 

Bastion) ซึงเป็นป้อมค่ายและจุดชมวิวทีงดงามของตัวเมือง ใหไ้ดเ้ก็บภาพสวย ถ่ายรูปกับมหา

วิหารเซนตแ์มทเทียส (Matthius Church) อดีตเคยใช้เป็นมัสยิดของชาวเติรก์ และพระราชวัง

หลวงทีตงัอยู่บนเนินเขารมิฝังแม่นาํ จากนนัใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัอาคารรฐัสภา ซึงเป็นสถาปัตยกรรม

แบบกอธิคทีสมบูรณแ์ละใหญ่ทีสดุในโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนา

ทีดงึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิกของตกึอาคารโทนสีขาวนวนงดงามแบบ

ดงัเดิม รูปปันบุคคลสาํคญั รถมา้ โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองทีน่าหลงใหล อิสระใหท้่านชอ้ปปิงชม

รา้นคา้ หรือนงัทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเคก้ตน้ตาํหรบั ใหท้่านอิสระถนนสายช้อปปิงกลาง

กรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและชอ้ปปิงสายสาํคัญแห่งกรุงเวียนนา มีหา้งสรรพสินค้า รา้นคา้

ต่างๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ทีถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย อาทิ เสือผา้แบ

รนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีก

ทงัเครืองแกว้คริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของทีระลึกต่างๆ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูขึนชอืจัดเต็ม Ribs ซีโครงหมยูาว 1 เมตร / ทา่น 
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พักท ีHotel Mercure Wien, Vienna หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว   

 

 8 เวียนนา-พระราชวงัเชินบรุนน-์Designer Outlet Parndof-(สนามบินเวยีนนา) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นาํท่านชมพระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบู์รก์ เริมมีประวัติการ

สรา้งมาตงัแต่กลางคริสตศ์ตวรรษที 16 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและสรา้งขึนใหม่อย่างสง่างามด้วย

จาํนวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึงรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชันเยียมจาํนวนมาก ในระหว่างปี
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ค.ศ.1744-1749 เพือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที

ประทับซึงไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจดัทาํสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดิน

เล่นทีออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานทีท่องเทียวทมีีชือเสียง

มากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านช้อปปิงพารน์ด็อฟเอาทเ์ลท (Designer Outlet Parndorf) แหลง่ชอ้ปปิงใหญ่ของประเทศ

ออสเตรีย ทีตงัอยู่ระหว่างเมืองหลวงของ 2 ประเทศ คือออสเตรียและสโลวคั ทีมีรา้นคา้มากกว่า120 
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รา้น สินคา้แบรนดช์ือดงัต่างๆจากทุกมมุโลกใหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจใหท้่านอสิระในการชอปปิง

ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.40 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลับกรุงเทพฯ โดยเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เทียวบินที EK126 

(22.40-06.15) / EK372 (09.40-18.55) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชวัโมง บริการ

อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

 9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

รายละเอียดเทยีวบิน กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 
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 สิงหาคม 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 ตุลาคม 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 ตุลาคม 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 ตุลาคม 66 89,999.- 89,999.- 22,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเทียว เงอืนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ

ทงัหมดอย่างละเอยีดทกุขอ้ เพือประโยชนข์องท่านเอง และเพือความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
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เมอืท่านจองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือนไขหมาย

เหตทุีบริษัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานเีป็นราคาทวัรต์งัแต่ แต่ 20 ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

** หากตาํกว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิมเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการงดออกการเดินทาง ** เนืองจากกฎ

การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านนัทีมีหอ้ง 

3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ

หอ้งพกัขึนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

 

อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งทีระบตุามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรป Etats Schengen 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ ,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุม้ครองโรคประจาํตัวหรือโรครา้ยแรงทีแพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทาง

รายละเอยีดอืนๆ เป็นไปตามเงือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

9. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ค่านาํหนกักระเป๋า (นําหนัก 30 กิโลกรัม) // ถือขึนเครอืง (นาํหนัก 7 กิโลกรัม) 

 

             อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูที้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทสีายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึนอยู่กบัความพอใจของท่าน 
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             การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านสง่เอกสารการจองภายใน  วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ทนีงัจะยืนยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  

2. สว่นทีเหลือชาํระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครอืงบิน มิฉะนนั

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนุญาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอนืทีรออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ โดยไมม่ีเงือนไข 

3) เมอืท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

3. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทีนงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมตัิ 

4. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 

5. หากท่านทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที 

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายทเีกิดขึน 

6. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทงัแบบหมู่

คณะและยืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง

ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง  วนัทาํการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์งัหมดก่อน ตาม

กาํหนดเงือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัวกบัทางสายการ

บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ี

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

              เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ

บริษัท 
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1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกาํหนดผูเ้ดินทางขนัตาํของการออกเดินทาง โดยในทวัรนี์กาํหนดใหม้ีผู้

เดินทาง ขนัตาํ 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพมิค่าทวัร ์หรือ 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน ดงันนั กรุณาสอบถามยืนยนัการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั

เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตวัออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ลือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลียนแปลงจาํนวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจาํเป็นจะตอ้ง

เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คิดค่าใชจ่้ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยทีสุดเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันีทงันนัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขของบริษัทฯ 

              เงอืนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบรกิาร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ หกัค่าใชจ้่ายทเีกิดขึนจรงิ (ถา้มี)) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คนืเงนิ 100% ของค่าทัวรท์จี่ายมาแลว้ หรือ หกัค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทวัรท์จี่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรท์ังหมกด

หรือค่ามดัจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าบริการ ค่ายืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจรงิ 

อาทิ เช่น กรณีออกตวัเครอืงบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตัว

รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการหกั

ค่าใชจ่้ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

8. กรณีเป็นกรุ๊ปส่วนตวัไม่สามารถยกเลิกคืนเงินไดท้กุกรณี 

              หมายเหตุสาํคัญเพมิเติม  
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1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 

ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้

ทงันทีางบรษิัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนั

เดินทาง 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยสิ์นสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่

อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทงัใน

กรณีทีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง หรือ เนืองจากเหตผุลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบรษิัทไดม้ีการชาํระค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ ซงึ

เกิดจากการตดัสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบรกิารนนัๆ เนืองจากค่าใชจ้่ายทุก

อย่างทางบรษัิทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีตงัครรภ,์ เด็กอายุตาํกว่า 2 ขวบ, ผูที้

นงัวิลแชร ์หรือบุคคลทไีม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงนิคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑที์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
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13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกับเท่านนั 

             ตัวเครอืงบินและทนัีงบนเครอืง 

1. ตวัเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตวัเครืองบินไปแลว้ (กรณีตวั Refund) ผู้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กบัแต่

ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทีนงับนเครอืงบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซงึทางบรษิทัไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท้ีนงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัวเองกรุณาแจง้บริษัทเพือขอคาํยืนยนัว่า

ทวัรน์นัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกดิขึน  

7. ทีนงั Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัวท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

           โรงแรมทพีัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทอีกครงั หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึงอาจจะปรบัเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม  

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บู

บหุรี / ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพกั ทงันขีึนอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านทพีกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  
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4. เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท

จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชนั  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ  ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ  เตียง (Triple) โรงแรมมหีอ้ง Triple เพียงพอ 

ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก  หอ้ง คือ  หอ้งพกัคู่ และ  หอ้งพกัเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ้่าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทมีีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิ

ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งทีเป็นหอ้ง

เดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอา่งอาบนาํ ซงึอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ 

และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุภมูิตาํ เครอืงปรบัอากาศ

จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านนั 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

           การยนืวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีสว่นเกียวขอ้งใดๆทงัสิน ทงันีบริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั เงินค่าสมคัรยืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงนิค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยนืวีซ่าไมว่่าใน

กรณีใดๆทงัสิน และทางสถานทูตมีสิทธิทีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นืองจากผูเ้ดินทางท่านอนืในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตัวแทนยืนใหก้บัท่าน เนืองจากเป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายังไม่หมดอายุ  

3. สาํหรบัท่านทพีาํนกัอาศยั ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูยื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 

ประเทศทีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านทมีีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษัิทเพือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้

 

 

** เมอืท่านชาํระเงินค่าทัวรใ์หก้ับทางบริษัทฯ แล้ว ** 

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 
 

 


