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เวยีนนา - ฮัลสตทัท์ - เชสกี ้คุมลอฟ - เชสกี ้บูเดอโจวชิ - ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก 
มหาวหิารเซนต์วติัส - สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ 
คาสเซ่ิลฮิลล์ - Outlet Parndorf – พระราชวงัเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน 

 



รหสัทวัร ์: THW6-QR-EU-10-28MAR20 

ออกเดนิทางวนัที ่
10-16 มี.ค.//19-25 มี.ค.63 

21-27 มี.ค.//24-30 มี.ค.//26 มี.ค.-01 เม.ย.//28 มี.ค.-03 เม.ย.63 
(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

 

วนัที1่         ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR839 
วนัที2่        โดฮา – เวยีนนา – ฮัลสตทัท์ - เชสกี ้คุมลอฟ - เชสกี ้บูเดอโจวชิ 
00.05 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
02.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR189 
07.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้า เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น าท่านออกเดินสู่ "เมืองฮัลสตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ
ฮลัลช์ตทัท ์” หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ เป็น
หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม
มาก เ ป็นอันดับต้นๆ  ของประ เทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮลัลช์ตทัท์นั้นอยู่ใน
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมี
วัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 
3,500 ปี ชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชม
สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวิตชีวา 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุ

มลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมือง
ขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของ
ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ช็ ก มี ช่ื อ เ สี ย ง จ า ก
สถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมือง
เก่าและปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่า
นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้
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เป็นมรดกโลกดว้ยท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าใหก้ลายเป็นปราการท่ีส าคญัในการป้องกนัขา้ศึก
ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บ
การประกาศว่าเป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ใน
ตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่าง
น่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ท าให้องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 น า
ท่านออกเดินทางสู่เมือง เชสกี ้บูเดอโจวิช เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
สาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใตย้ีห่อ้ Budvar และเป็นถ่ินก าเนิดของเบียร์ยีห่อ้ Budweiser ท่ีมีช่ือเสียง
โด่งดงัไปทัว่โลก 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี :      GRAND HOTEL ZVON  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที3่        เชสกี ้บูเดอโจวชิ – ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวหิารเซนต์วติัส – สะพานชาร์ล 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา  

น าท่านชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” 
บริเวณโดยรอบ ลว้นเป็นอาคาร และวิหาร
เก่าแก่อายกุวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงาม
โดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่าย
ปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรีตและถูกเผาทั้งเป็นชม “หอนาฬิกา
ดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตา
สาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดิน
ผา่นหนา้ต่างเลก็ๆ ดา้นบน 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่าน “เข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของปราสาทปร๊าก” ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะ

สไตลโ์กธิค สร้างข้ึนโดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลางเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยม์ยัต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมียตลอดมานับเป็นศูนยก์ลางอ านาจ
ทางการ เ มืองของก รุ งป ร๊ ากมาตั้ งแ ต่
ศตวรรษ ท่ี12  ปัจ จุบัน น้ี ได้ ถูกใช้ เ ป็น
ท า เ นียบรัฐบาล และเ ป็นท่ีพ านักของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค จากนั้น
น าคณะท่านเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของ
ปราสาทท่ีแวดล้อมไปด้วยโบราณสถาน
เก่าแก่อายุกว่า650ปี น าท่านเข้าชมความ
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ใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วติัส ” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิค ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหาร
อนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่าท่ีสุดอย่างยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใช้เป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริย์
พระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญ
สูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ  น าท่านเข้าสู่เขต
เมืองเก่า น าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวาในช่วง
ศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญ
ต่างๆ ถึง 30 รูป  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL   ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที4่         ปร๊าก – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์ 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็น

เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยโุรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวา
ตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและฮงัการี ใกลก้บัพรมแดน
สาธารณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยูห่่างจาก
กรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็น
นครส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจ
และทางวฒันธรรมของแควน้สโลวา
เกีย โบสถ์และสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ 
เ ช่น  ปราสาทท่ี เคยใช้ เ ป็นป้อม
ปราการสมยัโบราณ น าท่านสมาชิก
ผา่นชม “หอคอย” บราติสลาวาอัน
เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ผ่านชมย่าน
เมืองเก่า อาคารยา่นเมืองเก่าน้ี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมือง
หลวงเก่าของยโุรป เกบ็ภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้
ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาใหท่้านเลือก
ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่น ้ าดานูบไหลผา่นกลางเมือง 

น าท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที5่        บูดาเปสต์ – คาสเซ่ิลฮิลล์ - Outlet Parndorf  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านขึน้สู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญของ

ชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” 
ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรง
ม้า เ ด่น เ ป็นส ง่ าอยู่หน้ า ป้อม
ปราการ ผ่านชม “สะพานเชน” 
หรือสะพานโซ่” สัญลกัษณ์ของ
กรุงบูดาเปสต ์น าท่าน “ล่องเรือ
ชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้า
ดานูบ” แม่น ้านานาชาติไหลผา่น
หลายประ เทศ  ระหว่ า งการ
ล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชม
อาคารบา้นเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf”ใหท่้านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคา

พิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, 
McGregor, Prada, New 
Balance, Hallhuber, Gucci, 
Michael Kors, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, 
Armani, Burberry, Camel, 
Timberland, Vans, Levi’s, 
Diesel, Nike, Adidas  ฯลฯ  

ค า่ อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัท่ี :       IBIS BRATISLAVA CANTRUM  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
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วนัที6่         บราติสลาวา - เวยีนนา –พระราชวงัเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ “พระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace (ภายนอก)  พระราชวงัฤดูร้อนอนั

ยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรีย
เทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิ
โรมนัท่ีตั้งพระทยัว่า จะสร้างพระราชวัง
แ ห่ ง นี้ ใ ห้ มี ค ว า ม ง ด ง า ม ไ ม่ แ พ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  
ด้านหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใช้
เป็นท่ีล่าสตัวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็น สวน
และ น ้ าพุอย่างสวยงาม อนัเป็นท่ีมาของ
ช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระ
ราชินีฝร่ังเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้
ชีวิตช่วงวยัเดก็ ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมา
ประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค ์ ชมอุทยานและสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุ จากนั้นน าท่านชม  “กรุง
เวียนนา” ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  
เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ 
จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่น
ถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝาก
จากออ สเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้ แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรป 
พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู่์บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน 
22.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR186 
วนัที7่        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
05.55 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง 
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 



รหสัทวัร ์: THW6-QR-EU-10-28MAR20 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

มี.ค.63 37,900 37,900 37,900 13,900 

28 มี.ค.-03 เม.ย.63 35,900 35,900 35,900 13,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- เวียนนา-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า

และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไป

และกลบัพร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม **  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้

มา ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ทางสถานทูต ไม่คืนเงินค่าวีซ่าให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านวซ่ีากต็าม) [4,800.-] 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเตม็จ านวน ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ี

เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้

ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
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 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ

ไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ

ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
o หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
o  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

o ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
o  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

o กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะ
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


