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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 16-24, 23 ก.ย. - 1 ต.ค., 30 ก.ย. - 8 ต.ค.   52,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – มวินคิ – BMW Welt – อาลอินัซอ์ารนีา – นูเรมเบริก์  ✈ O O CONGRESS MERCURE 

3 นูเรมเบริก์ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O INTERNATIONAL 

4 ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – นาฬกิาดาราศาสตร ์ O O X INTERNATIONAL 

5 คทุนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดกู – เชสกี ้ ครมุลอฟ O O O HOTEL GOLD 

6 เชสกี ้ครมุลอฟ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์ O O X KAVALIER 

7 เวยีนนา  – OUTLET – บราตสิลาวา่ – กรงุบดูาเปสต ์ O X O MERCURE BUDA 

8 บดูาเปสต ์– จัตรัุสวรีบรุษุ – ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ – สนามบนิ  O O ✈  

9 โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈  

***เทีย่วสบำยๆ พกักรงุปรำก 2 คนื*** 

 

 

เยอรมน ีเชค (คทุนำ ฮอรำ่) ออสเตรยี  

สโลวคั ฮงักำร ี9 วนั 6 คนื                

โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้ (QR)    
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ชมจตัุรสัมำเรยีนพลำสท ์(Marienplatz) ถือวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ 

(Munich) เดนิเลน่เมอืงน ้าแรส่ดุแสนโรแมนตกิที ่คำรโ์ลวี ่วำร ี(Karlovy vary) สมัผัสความโรแมนตกิที ่

กรุงปรำก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ตะลงึกับโบสถโ์ครงกระดูก (Sedlec Ossuary)     

อันโดง่ดังทีเ่มอืงคทุนำ ฮอรำ่ (Kutna Hora) เยอืนเมอืงมรดกโลกทีเ่ชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) 

เพชรน ้ างามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสความยิ่งใหญ่และงดงามของพระรำชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn 

Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก เดินเล่นที่เขตเมืองเก่าที่บรำตสิลำวำ (Bratislava) ล่องเรือชมกรุง

บดูำเปสต ์(Budapest) เมอืงทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาต ิ  
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง            กรงุเทพฯ – โดฮำ 

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์Q สายการบนิกำตำร ์แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

21.25 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮำ โดยเทีย่วบนิที ่QR 833   

23.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิโดฮำ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง             โดฮำ – มวินคิ – BMW Welt – อำลอินัซอ์ำรนีำ – นเูรมเบริก์  

01.25 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่วิน ิโดยเทีย่วบนิที ่QR 059  

06.30 น. ถงึสนามบนิมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตุลาคม 2560) จากนัน้เดนิทาง

สูเ่ขา้สูน่ครมวินคิ (Munich) เพือ่เขา้สูโ่ลกแหง่ยนตรกรรมของ BMW Welt ที่

จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตั ้งอยู่ต ิดกับอาคาร

ส านักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะไดช้มรถยนต์ในเครอืของ BMW ไม่ว่าจะเป็น 

BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมรีถยนตแ์ทบทุกรุ่นจัดแสดงอยู่ โดยพื้นที่

ใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆ  ในการจัดแสดงรถยนต์ BMW 

โมเดลปัจจุบันทุกซรียี์, โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน 

Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลอืกซือ้ของที่ระลกึจากรา้นคา้ใน

โชวร์ูม น าชมจตัุรสัมำเรยีนพลำสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของ

ประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืงทีม่ี

รปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่

19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเทีย่วรอคอยเฝ้า

ชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 

น.  

ระยะทาง 39 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้น าท่านแวะอำลอินัซอ์ำรนีำ (Allianz Arena) สนามเหยา้ของสโมสร

ทีมฟุตบอลบำเยริน์ มวินกิ (FC Bayern München) หรือมีชือ่เล่นว่า “เรือ

ยาง” (เยอรมัน: Schlauchboot) สนามใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเยอรมน ี

สามารถรองรับแฟนฟุตบอลถงึ 75,000 ที่น่ังและผ่านการใชง้านรายการส าคัญ

อย่าง ฟตุบอลโลก 2006 ใหเ้วลาท่านไดถ้่ายรูปกับสนามบอลอันยิง่ใหญ่นี้ และ 

ไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ที่ระลึกของทีมฟุตบอลบำเยริน์ มวินกิ(ในกรณีที่ม ีกำร
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แขง่ขนั จะมแีฟนบอลเดนิทำงไปสนำมฟุตบอลเป็นจ ำนวนมำก ไมส่ะดวก

กบักำรเทีย่ว ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มน่ ำคณะเดนิทำงไป) จากนัน้เดนิทาง

สู่เมืองนูเรมเบริก์  (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบา้นเรือนแบบโบราณที่

สวยงามเป็นเอกลักษณ์  มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหาร

เพื่อต่อสูใ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติรถล่มเสยีหาย

เกือบทั่ วทั ้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้่วมมือกันบูรณะใหก้ลับมาอยู่ในสภาพ

ใกลเ้คียงของเดิมมากที่สุด  น าท่านถ่ายรูปกับวิหำรเซนต์ลอเรนซ์ (St. 

Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง  

 
ระยะทาง 170 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขำหมเูยอรมนั)  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CONGRESS MERCURE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง               นเูรมเบริก์ – คำรโ์ลว ีวำร ี– ปรำก 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืงคำรโ์ลว ีวำร ี(Karlovy vary) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมอืงแห่งสปา ทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่า

เป็นศูนยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทีน่ยิม

ของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัย

โบราณ เชญิท่านทดลองดื่มน ้าแร่ ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้

พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

ระยะทาง 215 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.25 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน)  

บำ่ย  จากนัน้เชญิเดนิเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอื เลอืกซือ้สนิคา้

ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางสูก่รุงปรำก (Prague) เมอืงหลวง

ของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็โกสโลวาเกยี  ซงึ

ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ 

ระยะทาง 130 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1.45 ชม. 

 
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  INTERNATIONAL  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง                       ปรำก – ปรำสำทแหง่ปรำก – นำฬกิำดำรำศำสตร ์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำเขำ้ชมปรำสำทแห่งปรำก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขา

ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids 

ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหำวหิำร     

เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน

สมัยศตวรรษที่ 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก     

ซึง่พระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพ

ของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีำยในมหำวหิำร อำจไมไ่ดร้บั

อณุญำตใหเ้ขำ้ชม) แลว้ชมพระรำชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ใน

ส่วนที่เก่าแก่ทีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 
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แลว้เดนิชมยำ่นช่ำงทองโบรำณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของที่

ระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย  จำกน ัน้น ำท่ำนเดนิเล่นบนสะพำนชำรล์ 

(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธคิที่สรา้งขึน้

ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่า

นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, 

ศำลำวำ่กำรเมอืงหลงัเกำ่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มี

จุดเด่นคอื นำฬกิำดำรำศำสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตี

บอกเวลาทุกๆชัว่โมง ใหเ้วลาท่านเดนิอสิระเดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้ 

ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้แฟชัน่ชัน้น ามากมาย  

 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  INTERNATIONAL  หรอืเทยีบเทำ่ 

(กรณุาจัดเตรยีม เสือ้ผา้ใสก่ระเป๋าเล็ก ส าหรับน าไปคา้งคนื 1 คนื ทีเ่มอืงเชสกี ้ ครมุลอฟ เนือ่งจากเป็น

เมอืงเล็กๆ รถบสัใหญไ่มส่ามารถเขา้ในเขตเมอืงเกา่ได ้และหอ้งพกัคอ่นขา้งเล็ก จงึไมส่ะดวกในการขน

ยา้ยกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่ซึง่กระเป๋าใหญจ่ะเก็บไวบ้นรถ) 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง คทุนำ ฮอรำ่ –โบสถเ์ซ็นตบ์ำบำรำ – โบสถโ์ครงกระดกู – เชสกี ้ครมุลอฟ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคุทนำ ฮอรำ่ (Kutna Hora) เมอืงทีส่ าคัญและมคีวาม

สวยงามไมแ่พก้รงุปราก เนือ่งจากเป็นเหมอืงแรเ่งนิของยโุรปมาตัง้แตย่คุกลาง จงึ

ท าใหเ้มอืงนี้มคีวามร ่ารวยไม่แพก้รุงปราก และยังมคีวามสวยงามทางธรรมชาติ

และสิง่ก่อสรา้งทีเ่กา่แก่ จนไดรั้บการจดทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกจาก Unesco

ในปี ค.ศ 1995 น าท่านชมความสวยงามของโบสถป์ระจ าเมอืง น ำเขำ้ชมโบสถ์

เซ็นตบ์ำบำรำ (St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธกิทีนั่บวา่สวยงาม และ

สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึง่ไดก้่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1388 และเสร็จ

สมบรูณ์ในปี 1905 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกวา่ 500 ปี จากนัน้น าเขา้ชมโบสถ์

โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานทีท่ีแ่ปลกทีสุ่ดในเมอืงนี้ที ่

ข ึน้ชือ่ว่าเป็นโบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก  เนื่องจากโบสถ์นี้ตกแต่งไปดว้ยโครง

กระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น กว่า 40,000 คน ทุกอย่างท าขึ้นจากกระดูก

ทัง้หมดไมว่า่จะเป็นโคมไฟระยา้ แทน่บชูา ไปจนถงึตราสญัลักษณ์ตระกลู เหตผุล

ของการน ากระดูกมาตกแต่งคอื ตระกลูผูป้กครองสัญชาตเิยอรมันมอบหมายให ้

สถาปนิคชือ่ Frantisek Rint สรา้งสรรค์ผลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลกึถงึ

การใชช้วีติอยา่งระมดัระวัง และสือ่ใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

ระยะทาง 75 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 เดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมอืงทีไ่ด ้

ชือ่ว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้

ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิสอง

ฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกว่า 

ระยะทาง 185 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคญัแหง่หนึง่ของ

โลก  น ำชมปรำสำทครุมลอฟ (Krumlov) จำกบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้

เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก

ปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า  700 ปี  ซึ่งตั ้งอยู่ร ิม ฝ่ังแม่น ้ำวอลตำวำ 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค 

Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL GOLD หรอืเทยีบเทำ่ (กรณีหอ้งพกัในเมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ ไม่

เพยีงพอกบั คณะ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยไปพกัในเมอืงขำ้งเคยีงแทน)    

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง            เชสกี ้ครมุลอฟ – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชนิบรนุน ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางขา้มพรมแดน เชก็ – ออสเตรยี สูก่รงุเวยีนนำ (Vienna) เมอืงหลวง

ของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีว

ชอุ่ มของป่ าไม แ้ห่ งออสเต รีย  ชมถนนสำยวงแหวน  (Ringstrasse)              

ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่ำนชมโรงละคร   

โอเปรำ่ ทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปใน

ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหมอ่กีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระรำชวงั         

ฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราช

ส านักฮปัสบรูก์ มาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

ระยะทาง 205 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้ชมความงดงามของพระรำชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศ์ฮับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้น าชมบรเิวณรอบ

นอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุง

เวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้น

ต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้ในยำ่นถนนคำรน์ท์

เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางกรงุเวยีนนา สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ เครือ่ง

แกว้สวาร็อฟสกี ้Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชั่น

วัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโม

สารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ ชอ๊คโกแลตที่

เกา่แกเ่ริม่กจิการตัง้แตปี่ 1786 

 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม KAVALIER หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง          เวยีนนำ  – OUTLET – บรำตสิลำวำ่ - กรงุบดูำเปสต ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เนือ่งจำก OUTLET จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย ์ถำ้หำกคณะใดตรงกบั

วนัอำทติยใ์นวนัน ัน้ ทำงบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ระยะทาง 50 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่กรุงบรำตสิลำวำ่ (Bratislava) เมอืงหลวงและ

เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสโลวคั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดน

ของ  สโลวัค ออสเตรยี และฮังการ ีและใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก น าท่าน

ชมบรรยากาศของกรุงบราตสิลาวา ซึง่เป็นที่ตัง้ของรัฐสภาแห่งสโลวัก น าท่าน

ถ่ายรูปคู่กับปรำสำทบรำตสิลำวำ(Bratislava Castle) ซึง่เป็นอาคารทรง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยูบ่นเนนิเขา รมิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของเมอืงไดจ้ากมมุของปราสาทแห่งนี้ จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้ขา้ม

พรมแดนเขา้สู ่กรุงบูดำเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ีซึง่

ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงที่ทันสมัย และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้

ชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ”   

ระยะทาง 36 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 200 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลุำซ)  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง           บดูำเปสต ์– จตัรุสัวรีบรุษุ – ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู -สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่งดงามตดิอนัดับโลก ดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ น า

ท่านชมจตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต์ ที่ตัง้ของ Millenary 

Monument อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์น ำ

ท่ำนชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอัน

ทรงคณุคา่ ถ่ายรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอก

โบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพธิสีวมมงกุฎ

ใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค์ ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึง่เป็น

กษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิง่กอ่สรา้งที่

งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลังคาสลับ

สสีวยงามอนัเป็นจดุเดน่ทีส่ดุในศตวรรษที ่15 ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระ

เจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมที่งดงามของศตวรรษที ่

11 อยูห่นา้ ป้อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบู

ดาทีท่า่นสามารถชมความงามของแมน่ ้าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่

ค.ศ.1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าทำ่นลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนูบอนัลอืชือ่ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรม  
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ฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที่ตั ้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง "บูดา" และ 

"เปสต"์ ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่

ร ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 

ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแมน่ ้า

ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ที่

ใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน (กำรลอ่งเรอืข ึน้อยู่กบั

สภำพอำกำศ โดยเฉพำะในชว่งฤดหุนำว น ำ้ในแมน่ ำ้อำจกลำยเป็นน ำ้แข็ง 

จนไมส่ำมำรถลอ่งเรอืได ้ทำงบรษิทัขอคนืเงนิจ ำนวน 10 ยโูรตอ่ทำ่น)    

15.00 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิบูดำเปสต ์เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท า คนืภำษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

18.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 202  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง          โดฮำ – กรงุเทพฯ  

01.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

01.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่QR 834  

12.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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โปรแกรม :  เยอรมน ีเชค (คทุนำ ฮอรำ่) ออสเตรยี  

สโลวคั ฮงักำร ี9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้ (QR) 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

กนัยำยน : 16-24, 23 ก.ย. - 1 ต.ค., 30 ก.ย. - 8 ต.ค.   

             อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 52,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร หรอื 900 บำท) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

6. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรำยกำรเดนิทำง (17 ยโูร) 

8. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 
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1. ทำงสถำนทตูมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทตูแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่ไดห้รอืถกูปฏเิสธกำรอนุมตัวิซีำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำหรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่ประมำณ 10 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรบัประทบัวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ 

           ตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกหลงัวนัเดนิทำง หนงัสอืเดนิทำงหำ้มช ำรดุ    

           หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภำยในหนงัสอืเดนิทำง (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา  

          ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (สดัสว่นใบหนำ้

โดยละเอยีดเฉพำะใบหนำ้สงู 3 ซม. วดัจำกหนำ้ผำกถงึคำง***) (ใชร้ปูสี

พืน้หลงัขำวเทำ่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรปูวซีา่ทีม่ใีนเลม่ 

รปูสติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ) และกรณุาเขยีนชือ่-

นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดำ้นหนำ้ของรปูเขำ้หำกนั   

3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/บตัรประชำชน หรอื ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ  

(ถำ้เคยเปลีย่น) ใบเปลยีนชือ่-นำมสกลุ สตูบิตัร ฉบบัแปลภำษำองักฤษ 

ยกเวน้ส ำเนำบตัรประชำชน  

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื statement บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน ปรบั

ยอดลำ่สดุไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่ และบญัชตีอ้งไมก่ระโดดเดอืน    

สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชฝีำกประจ ำหรอืบญัชกีระแสรำยวนั       

4.2 หนงัสอืรบัรองสถำนะทำงกำรเงนิจำกทำงธนำคำร ( BANK CERTIFICATE  ตอ้งสะกดชือ่ให้

ตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ตอ้งมตีรำประทบั และลำยเซนตจ์ำกธนำคำร) กรณุำยืน่ขอจำกธนำคำร 

โดยใชเ้วลำด ำเนนิงำนประมำณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจำกธนำคำรออกให ้  เป็น

บญัชเีดยีวกนักบัขอ้ 4.1 (สถำนทตูอำจขอดสูมดุเงนิฝำกเลม่จรงิของทำ่นในบำงกรณี)  

4.3กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง 

ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้)    

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter)  

     4.3.2. BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่

เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ และบคุคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ โดยชดัเจน 

ฉบบัภาษาองักฤษ  กรณุำยืน่ขอจำกธนำคำร โดยใชเ้วลำด ำเนนิงำนประมำณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่

เกนิ 15 วนัหลงัจำกธนำคำรออกให ้ 

     4.3.3. ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และตอ้ง

เป็นบญัชเีดยีวกนั กบัทีอ่อก BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE 

 

ส่วนสูงใบหนา้ 3 ซม. 
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5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปจัจบุนัเทำ่น ัน้)   

-กรณีเป็นพนกังำน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ อำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนบัถงึวนัยืน่วซีำ่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้

พำสปอรต์ * และตอ้งม ีทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ของบรษิทัทีต่ดิตอ่ได ้   

-กรณีเจำ้ของกจิกำร ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

-กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ อายไุม่

เกนิ 1 เดอืน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์  

6. กรณีทีเ่ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี ขอส ำเนำสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง  

(กรณุำขอ 2 ฉบบั เพือ่ส ำหรบัยืน่วซีำ่ 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมำวนัเดนิทำงส ำหรบั

เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทีส่นำมบนิ) 

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมให้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมารดาพรอ้มแจง้ชือ่,ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ

เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกบดิำ   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมารดาพรอ้มแจง้ชือ่,ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้

โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงท ัง้กบับดิำและมำรดำ โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศ กบัใคร ( ระบชุือ่ – นามสกลุ ความสมัพันธ ์และจดุหมายปลายทางดว้ย) โดยมกีาร

รับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก

อ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มท ัง้แนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์

บดิำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุร 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มทา่นใดทา่นหนึง่เดนิทาง

มาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย (เฉพำะยืน่เดีย่วเทำ่น ัน้) 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) พรอ้ม

ฉบบัแปลภาษาองักฤษ และรปูแบบตอ้งตรงตามภาษาไทยทา่น 

8. หา้มเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทีเ่ป็นเอกสารตวัจรงิ ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

     9.   ใบจองต ัว๋เครือ่งบนิ 

   10.   ใบจองโรงแรมแรมทกุคนืตลอดท ัง้ทรปิ ตอ้งมชีือ่นำมสกลุครบทกุทำ่น ในกรณีเชญิ ตอ้งขอใบเชญิ  

            และส ำเนำ Passport, หนำ้วซีำ่ และ / หรอื บตัรประจ ำตวั 

   11.   เบอรม์อืถอืทีส่ำมำรถตดิตอ่ไดส้ะดวกและอเีมล ์

   12.   ประกนักำรเดนิทำงทีค่รอบคลมุตลอดท ัง้ทรปิหรอืตำมต ัว๋เครือ่งบนิ 


