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ROMANTIC EASTERN EUROPE 

ออสเตรีย เชค สโลวกั ฮังการี 8 วนั 

 
 

17.10.2021 BKK-DXB EK 385 0145-0455 
17.10.2021 DXB-VIE EK 127 0855-1255 
22.10.2021 BUD-DXB EK 112 1600-2320 
23.10.2021 DXB-BKK EK 384 0250-1230 

 

วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) 
22.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ ประตู 9 

วนัท่ี 2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ 
01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) โดยสายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี EK 385 / EK 127 แวะ

เปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ 
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เท่ียวชมเมือง ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองโรแมนติกท่ีสุด

เมืองหน่ึงของยโุรปตะวนัออก เร่ิมจาก “ริงสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนท่ีรายลอ้มไปดว้ยสถานท่ี
ส าคญัอาทิ โรงละครโอเปร่า, จตุัรัสมาเรีย เทเรซา, พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ
วิทยา, พระราชวงัฮอฟบวร์ค, ซิต้ีฮอลล,์ รัฐสภา สถาปัตยกรรมอนัน่าท่ึง สวนสาธารณะชตทัปาร์ค ท่ีมีรูปป้ัน
ของโยฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์ เจา้ของบทประพนัธ์เพลง เดอะ บลู ดานูบ เขา้สู่เขตโอลดท์าวน์ ท่ีตั้งของมหาวิหาร
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เซนตส์ตีเฟน (St. Stephens Cathedral) ของถนนคาร์ทเนอร์ Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งชอ้ปป้ิง
สุดหรูหราในกรุงเวียนนา นกัท่องเท่ียวนิยมในการนัง่จิบกาแฟตน้ต ารับแท ้และซคัเกอร์เคก้ท่ีมีช่ือเสียง 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัโรงแรม Hotel Bosei **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 3 กรุงเวียนนา -พระราชวงัเชิงบรุนน์ – เชสก้ี ครุมลอฟ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เชิงบรุนน์ น าคณะเขา้ชมความงามของพระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ ท่ีถูกสร้างข้ึนให้มีความงดงามไม่แพ้

พระราชวงัแวร์ซายส์ เขา้ชมภายใน Imperial Tour 22 หอ้งท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม ผา่นห้องทรงงาน หอ้ง
บรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great Hall) ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความยิง่ใหญ่แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิร์ก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางโดยสู่เมืองมรดกโลก เชสก้ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองน้ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ า 

วลัตาวา อาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกว่า 300 หลงั ไดรั้บการอนุรักษแ์ละข้ึนทะเบียนไว ้ชมวิวทิวทศัน์ของเมือง
แบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัโรงแรม Hotel Mlýn **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 4 เมืองน ้ าแร่ คาร์โลว ีวารี – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองน ้ าแร่ คาร์โลวี วารี อนัแสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย ดินแดนแห่งน้ีเป็นท่ีคน้พบแหล่ง

น ้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส เดินเท่ียวชมเมืองตึกอาคาร
เรียงรายดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมืองเป็นอยา่งยิง่ ร้านคา้เรียงรายตลอดสองขา้ง
ทาง อิสระให้ท่านซ้ือของท่ีระลึกหรือหาซ้ือเหลา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียง Becherovka โดยมีโรงงานผลิตจาก
สมุนไพรเป็นของท่ีระลึก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่กรุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหน่ึงของโลก 

น าท่านเดินสู่สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สัญลกัษณ์ของเมือง สร้างดว้ยหินขนาดใหญ่ ประดบัดว้ยรูปป้ันของ
นกับุญถึง 28 องค ์ เคยใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั เขา้สู่จตุรัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของวิหาร
ตินส์ และนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เม่ือตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเตน้ร าให้นกัท่องเท่ียวไดช้ม 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัโรงแรม Hotel International **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 5 ปราสาทปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวกั) 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น. น าเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ดว้ยศิลปะแบบกอธิค เคยไดรั้บการรับรอง

จากกินเนสส์บุก๊ว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท ท าเนียบ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก โบสถ์เซนต์ไวตัส ท่ีเด่นเป็นสง่า แต่ละลานกวา้งประดบัประดาไปดว้ยน ้าพุ รูป
ป้ันนกับุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต ์รวมทั้งโอลด์รอยลัพาเลซ และโกลเด้นเลน ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีพ านกั
ของช่างฝีมือในยคุสมยัก่อน ท าให้ท่านยอ้นไปถึงความยิง่ใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย เดินทางสู่กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวกั เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่สุดของสโลวกั  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัโรงแรม Apollo Hotel Bratislava **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 6 บราติสลาวา - บูดาเปสต ์(ฮงัการี) - ล่องแม่น ้ าดานูบ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น. น าข้ึนชมวิวทิวทศัน์ของเมืองบนปราสาทบราติสลาวา ตั้งอยูบ่นเนินเขาคาร์เบเธียน บนัทึกภาพสวยจากดา้น

นอก สู่จตุัรัสยา่นโอลดท์าวน์ ท่ีถูกพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสุดชิค ร้านคา้ ไอสครีม ร้านอาหาร ให้บริการ
นกัท่องเท่ียวรวมทั้งเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั, พิพิธภณัฑ ์รวมทั้งโรงละคร และโบสถก์ลางใจเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่นครบูดาเปสต ์ เมืองหลวงของฮงัการีอนัแสนคลาสสิค ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า

และใหม่อนัไดแ้ก่เมืองบูดา และเปสต ์เป็นท่ีมาของค าว่าบูดาเปสต์ 
 น าท่านสัมผสักบับรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียง

รายสองฝ่ังแม่น ้ า มนตเ์สน่ห์ท่ีไม่เส่ือมคลาย และรับการยกยอ่งว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน ้าแห่งหน่ึงของ
โลก 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัโรงแรม Expo Congress Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 7 บูดาเปสต ์- เดินทางกลบั 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น. เท่ียวชมนครบูดาเปสต ์ จตุรัสฮีโร่ ท่ีร าลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพน้จากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 

เลาะเลียบผา่นสวนสัตว ์ และสวนสาธารณะอนัเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมือง ท่ีอาบน ้าสาธารณะแบบ
โรมนั ผา่นชมอาคารรัฐสภาท่ีสร้างในสไตลแ์บบกอธิค กล่าวกนัว่างดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป ให้ท่านเก็บ
ภาพประทบัใจ น าคณะขา้มสู่ฝ่ังบูดา เพ่ือข้ึนชม ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถแ์มทเธียส 
เลาะเลียบสู่ คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของเมืองท่ีถูกแยกออกเป็นสองฝ่ัง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.30 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต ์ เฟเรนตส์ ลิซท ์ เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ มีเวลาให้ท่าน

ไดท้  า TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
16.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 112 / EK 384 แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีดูไบ 

วนัท่ี 8 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 

12.30 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
****************************************** 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสาย
การบิน, การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั) การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การ
เดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และ
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หากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หัวหนา้ทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจ
รับผดิชอบได ้
 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-

11With Bed 
Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

No Ticket 
Adult 

No Ticket 
Child 

16-23 ต.ค. 64 66900 60200 53500 5500 -23000 -17250 
04-11 ธ.ค. 64 66900 60200 53500 5500 -23000 -17250 

25 ธค. 64-01 มค. 65 69900 62900 55900 5900 -25000 -18750 
  

ค่าทวัร์รวม :      

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 01 ตุลาคม 2564 
 ค่ารถปรับอากาศท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานยโุรป 
 ค่าเขา้ชมพระราชวงัเชิงบรุนน์ / ปราสาทกรุงปร๊าก / Fisherman Bastion / ล่องเรือ Legenda Cruise  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ 4* หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ มีอาหารจีน / ไทย และทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีขอ้จ ากดัในการ

รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพ่ือความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค (เชงเกน้) **พกัในประเทศเชค 2 คืน** 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจาก
กลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง (ท่านละ 12 ยโูร) 
 ค่าส่งกระเป๋าในห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ (ท่านละ 700 บาท) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY #Best Value# กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือ
ท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้ ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 15,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ า
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ดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจอง
ทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
 เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
 ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
 ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
 ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
 บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู ้
ท่ีก่อหวอด ประทว้ง ยยุงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัให้หัวหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ัง
อาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 

หากมีการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าไปแลว้ ท่านจะโดนหักจากเงินมดัจ าดงัน้ี 
1.1 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,000 บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียกเก็บโดยบริษทัตวัแทนของสถานทูต VSF 500 บาท 
1.3 ค่าบริการในการเดินเร่ืองขอวซ่ีา บริษทัทวัร์เรียกเก็บ 1,000 บาท 
1.4 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน เอมิเรสต ์แอร์ไลน ์2,500 บาท 

2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้
คืน 50% ของเงินค่าบริการ 

3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบนอ้ยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ตอ้ง
คืนเงินค่าบริการ 

หมายเหตุ        หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ "ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ
ก าหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเท่ียว พ.ศ. 2563"  
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 
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การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สอบถามการเป็นสมาชิก Emirates Skywards และ
การสะสมไมลจ์ะเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด 
 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 

o ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
o ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
o ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับ

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
o ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
o ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
o ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

o โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้ 
บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

o ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

o โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมได ้

 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น 
ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผา่นระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพ่ือให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 

 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าขนกระเป๋าส่งไปยงัห้องพกัทุกโรงแรม หากท่านเรียกใชบ้ริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู ้
ให้บริการในแต่ละโรงแรมใบละ 1-2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได ้
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 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 
(18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะ
รับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี
ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ , เด็ก, 
และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
  
 


