
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เวยีนนา – ฮัลสตทัท์ - เชสกี ้บูเดอโจวชิ - เชสกี ้คุมลอฟ – ปร๊าก  
สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราตสิลาวา – บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์  

มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น – คาสเซ่ิลฮิลล์ -ล่องเรือชมววิฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ- เวยีนนา – ช้อปป้ิง 



  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

10-16 ม.ค. //15-21 ม.ค. //17-23 ม.ค. // 19-25 ม.ค. // 22-28 ม.ค. // 24-30 ม.ค. 2562 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR835 

วนัที่2       โดฮา – เวยีนนา – ฮัลสตทัท์ - เชสกี ้บูเดอโจวชิ 
00.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR189 
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ท่านผ่านชม “กรุงเวียนนา”  เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทาง
ต่อไปสู่ "เมืองฮัลสตัทท์" 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

http://bit.ly/2NMk5YE
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


  

 

 

บ่าย น าท่านเดินเข้าสู่ "เมืองฮัลสตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์ ” หรือ ฮลัล์ชตทัทเ์ทอร์ 
เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม
มากเป็นอนัดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย 
โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ในรัฐอัปเปอร์
ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อ
กันมานานถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮาลสตัดซ์ 
ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการ
ประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์
จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวา จากน้ัน
น าท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี ้บูเดอโจวิช เมือง
ท่ีได้ช่ือว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ท่ีส าคญัท่ีสุด
แห่งหน่ึงของสาธารณรัฐเช็ก ตั้ งแต่ปี 1895 
ภายใต้ยี่ห้อ Budvar และเป็นถ่ินก าเนิดของ
เบียร์ยี่ห้อ Budweiser ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไป
ทัว่โลก น าท่านผา่นชมบริเวณตวัเมืองซ่ึงอดีต
เคยเป็นศูนยก์ลางทางอารยธรรมกบัตลาดเก่าแก่ท่ีมีมาแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบนั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พัก ท่ี  :     Spa Hotel Budejovice ท่ี พัก

ระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3       เชสกี ้บูเดอโจวิช - เชสกี ้คุมลอฟ 
– ปราสาทครุ
ม ล อ ฟ  - 
ปร๊าก                                                              

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางสู่  “เมืองเชสกี้ คุ
มลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนาด
เล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81


  

 

 

เช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่านี้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยท าเลท่ีตั้ งของตวัเมืองท่ีมีน ้ าล้อมรอบท าให้กลายเป็น
ปราการท่ีส าคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการ
จดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษ์และภายหลงัจากมีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนป  ลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่
โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการ
อนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดก

โลกในปี ค.ศ.1992 น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ “ชมจตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่
สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองอนัเก่าแก่และยงัคงใชอ้ยูจ่นกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่านไดถ่้ายรูปท่ี

ระลึกภายนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศรองจาก
ปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นเนิน
เขา ชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหน้าอุทยาน  ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสี
ส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาทีส่วยงามยิง่นัก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก”  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา เมือง
อนัแสนโรแมนติกขอสาธารณรัฐเช็ก น าท่านชม“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานท่ีนดัพบของชาวปร๊าก  
บริเวณโดยรอบล้วน   เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น  ชม 
“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผูป้กครอง
ของฝ่ายคริสตศ์าสนจกัรโรมนัคาทอลิค และ ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุก๊ตาสาวก
พระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียงกนั
น้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปหลงั จากนั้นเดินเล่น ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์
เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ    

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      DUO HOTEL / HOLIDAY INN CONGRESS  HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่4       ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราตสิลาวา    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านถ่ายรูปกบัความใหญ่โตโอ่อ่าของ 

“มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่
สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 
เป็นมหาวิหารอันศักด์ิสิทธ์ิท่ี มี คุณค่า
อย่างยิ่งของชาวเชคทุกคนเน่ืองจากใช้
เป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

 

 

ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4  น าท่านชม “สะพานชาร์ลส์” สะพาน
สัญลักษณ์ของเมืองท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวาในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว
สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา” 
เมืองหลวงของประเทศสโลวคั ซ่ึงตั้งอยู่

บนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ชม “หอคอยบ
ราติสลาวา” อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 
“ชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองบราติสลาวา” 
จากเนินปราสาท ซ่ึงถือวา่เป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงามท่ีสุดของตวัเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :       HOLIDAY INN  HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่5       บราตสิลาวา – บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์ – คาสเซ่ิลฮิลล์ 
 ล่องเรือชมววิทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่   “กรุงบูดาเปสต์” 

เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมี
แม่น ้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง ชม “ฮี
โร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาด
ให ญ่  พ ร้อม ชม  “อ นุ ส าว รี ย์ แ ห่ ง
สหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง
การก่อตั้ งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 
1,000 ปี น าท่านผ่านชม “สะพานเชน” 
หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุง
บูดาเปสต ์

เทีย่ง บ ริ ก า ร อ าห า ร มื้ อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่ าน ข้ึน สู่  “คาส เซ่ิ ล ฮิล ล์” ชม 
“ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ” ท่ี
สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
ของชาวประมงผู ้เสียสละชีวิตเพื่อ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

 

 

ปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุ  กรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” 
ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อมปราการ ผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” 
สัญลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์น าท่าน “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” แม่น ้ านานาชาติไหล
ผา่นหลายประเทศ ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของ
ประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      Mercure Buda Budapest  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                     
วนัที่6        บูดาเปสต์ – เวยีนนา – ช้อปป้ิง – Outlet Parndorf - เดนิทางกลบั    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงแห่งประเทศออสเตรีย เมืองท่ีได้ช่ือว่าหน้าอยู่ท่ีสุดในโลก
ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse 
ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์ ), 
พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา, 
ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์
ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเล่นใน 
“ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ส ตั ด ป า ร์ ค ” 
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม 
“อนุส าว รี ย์  โย ฮันส เต ร้าส์  จู เนี ย ร์” 

Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงก้องโลกจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนน
การคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจาก
ออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อม

ชม  “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคา

พิ เศษ  เช่น  Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, G  aastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, 
Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ  สมควรแก่
เวลา เดินทางสู่สนามบิน 

ค ่า อสิระอาหารค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
22.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR186 

วนัที่7       กรุงเทพฯ 
05.55 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


  

 

 

07.05 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR832 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทางโดยสารการบิน 

สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค. 2562 33,900 33,900 33,900 13,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวยีนนา // เวยีนนา-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม(ทางบริษัทฯคดิค่าบริการย่ืนวซ่ีา 4,000.-) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 



  

 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเต็มจ านวน 33,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



  

 

 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แส ด งท างก าร เงิน อ่ื น ๆ  ส าม ารถ ย่ืน แน บ เพิ่ ม เติ ม ไ ด้  ทั้ ง นี้ เ พ่ื อ ให้ ห ลั ก ฐ าน ก าร เงิน ข อ ง ท่ าน ส ม บู ร ณ์ ท่ สุ ด )  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เ ด็ ก ต้ อ ง ท า เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง บั ญ ชี จ า ก ท า ง ธ น า ค า ร บิ ด า ห รื อ ม า ร ด า 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



  

 

 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


