


  
 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบินลุฟทันซา(LH) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก 

 2 มิวนิค-ฟุสเซน-ปราสาทนอยชวานไตน-์เมอืงอินสบ์รูก-บ้านหลังคาทอง 
00.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟทันซา(LH) เทีย่วบิน

ที่ LH773 (23.00-05.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.20 ชั่วโมง บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง                                                                                                                                     

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศร่ืนรมย ์

เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทาง วฒันธรรมของภูมิภาค และ

พิพิธภณัฑท์ี่เด่นที่สดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค แควน้บา

วาเรียทางตอนใตข้องเยอรมนัติดกบัชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่

นบัพนัปีท่ีไดร้บั ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองท่ีโด่งดงั



คู่กนัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็น

เมืองท่ีมีความน่ารัก และมีสิ่งท่ีน่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะ

ตกแต่งไปดว้ยสีสนัท่ีสวยงาม อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง และแบรนด์

เนม 

นาํท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ

เยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทดิ์สนีย ์ยงัหลงใหลนาํไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทรา

ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตัวปราสาทท่ีโดดเด่นและมีทะเลสาบและธาร

นํา้ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพท่ี

แตกต่างกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองอินสบรูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง

อย่างย่ิงใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองท่ีฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 

ที่ตั้งของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินนส์บรูค ท่ีนักท่องเท่ียว

เกือบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมคาํร ํ่าลือ หลงัคาทอง ตึกนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์

ของจกัรพรรดิมาซิมิเลี่ยนท่ี1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทับท่ี

ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบรเิวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งั

เป็นตน้กาํเนิดของเครื่องประดบัครสิตลัชื่อดงัอย่าง Swarovski 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซึ่งเคยใช้ต้อนรับราชวงศ์

และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 

พักที ่Hotel Adlers, Innsbruck หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (โรงแรมใจกลางเมือง) 

 



 

 

      3 พพิธิภัณฑส์วารอฟสกี วัตเตนส-์เหมืองเกลือเก่า-ฮัลสส์ตัทท ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



เขา้ชมพิพิธภัณฑส์วารอฟสกี วัตเตนส(์Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้รกิารในปี 1995 เพื่อ

ฉลองวาระครบรอบหน่ึงรอ้ยปีของการก่อตัง้บริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร ์ศิลปินหลากสื่อเป็น

ผูอ้อกแบบสถานท่ีที่มีทัง้เอกลกัษณโ์ดดเด่นและความมหศัจรรย ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีไ้ดน้าํโอกาส

มหศัจรรยม์ามอบใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจาํนวนกว่าสิบสองลา้นคนท่ีเดินทางมาเยือนจากทั่วทุกมมุโลก 

ภายในพืน้ท่ีกวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยับ คณุจะไดพ้บกลุ่มผลิตภัณฑค์รบทุกชนิด 

ตัง้แต่อญัมณีและเครื่องประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า (Salzmire Bad Reichenhall) สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมยั

โบราณเหมืองเกลือเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็น

ทองคาํขาว แต่ในปัจจุบนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้เท่ียวชมภายในท่ียงัคงรกัษาสภาพเดิมไวทุ้ก

ประการ แต่ตอ้งสวมชุดคนงานท่ีมีเตรียมไวใ้ห ้นาํท่านนั่งรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถํา้

เกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใตภ้เูขาที่งดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริง

เมื่อ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส จากนัน้เดินทางสู่ภูมิภาคซาลสซ์มัเมอกูทท่ีมี

ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่หอ์นัน่าติดตรงึ 



นําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 

Salzkammergut รมิทะเลสาบ ที่ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนติก และไดช้ื่อว่าเป็นหน่ึง

ในพิกดัท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสดุของแห่งหน่ึงของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติสุด



คลาสสิคของหุบเขาสงูท่ีโอบลอ้มทะเลสาบอนันิ่งสงบท่ีมีนํา้ใสราวกบักระจกครสิตลั ที่พรอ้มสะทอ้ง

ภาพความอลงัการของขุนเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีก

เป็นทวีคูณ ไปพรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารกัซึ่ง

เติมไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาเทราท ์และไวนข์าว 

พักที ่Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พกัในหมู่บา้นฮลัลส์ตทัท)์ 

(ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทีพ่กัในเมืองเดยีวกนัหรือใกลเ้คยีงใน

ระดบัเทียบเท่ากนั ในกรณีหอ้งพกัแนน่) 

4 น่ังรถแทรมชมวิวเมืองฮัลสตัทท–์เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นาํท่านชมวิวเมืองฮลัสตทัทม์มุสงูดว้ยการ น่ังรถแทรมขึน้สูย่อดเขาฮลัสตทัท ์ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาที 

เคเบิลคาร ์Salzberg จะพาคณุขึน้ไปยงัหุบเขา Hallstatt อย่างสะดวกสบาย ลิฟตแ์ละเสน้ทางแบบ

พาโนรามา ใหท้ศันียภาพอนัเป็นเอกลกัษณข์องใจกลางเมืองประวติัศาสตรท์ะเลสาบ 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ

สาธารณรฐัเชกในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี 

ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมืองท่ีไดร้บัการอนรุกัษแ์ละภายหลงัจากมีการ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้ีการบูรณะอาคารและปราสาท

ครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าชื่นชมจากประวติัศาสตรท่ี์ยาวนาน มีความสาํคญั



และโดดเด่นใน การอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคณุค่าทาํใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบียนเมืองครุ

มลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบั ปราสาทครุมลอฟ จากบรเิวณรอบนอก สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1250 

ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอนัดบัสองของปนะเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 

ปี ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่นํา้วอลตาวา ซึ่งท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศันง์ดงามของตวัเมืองครุมลอฟ 

นาํท่านเดินชมเมืองที่มีความงดงามเต็มไปดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษท่ี15 ผ่านชมย่าน

เมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถเ์ก่ากลางเมือง ตลอดจนย่านการคา้ อาคารบา้นเรือน

บรรยากาศแสนคลาสิค ใหท่้านไดเ้ดินชมรา้นคา้เลือกซือ้ของที่ระลกึ สินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  พักที ่Hotel Old Inn, Cesky Krumlov หรือเทยีบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)   



 

5 คารโ์ลวี วารี-ศาลานํา้แร่-กรุงปราก-ดินเนอรพ์ร้อมชมโชว ์Folklore 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นนาํทานสู่เมืองคาร์โลวี วารี(Karlovy Vary) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงคือเมืองคารล์บาด เป็น

เมืองท่ีมีการคน้พบนํา้แร่โดยพระเจา้ชารล์ท่ี4 ซึ่งดาํรงตาํแหน่งเป็นพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโรมนั

ตะวนัออก นาํชม“เมืองนํา้แร่”แสนสวยท่ีสดุแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝ่ัง

แม่นํา้เทปลา้ เมืองแห่งนีค้น้พบแหลง่นํา้แรร่อ้นธรรมชาติและพบบ่อนํา้พรุอ้นถึง 12 แห่ง ทาํใหเ้ป็นที่

นิยมในการเขา้คอรส์สปาเพื่อสขุภาพ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชมศาลาน้ําแร่(Mill Colonnade) เป็นศาลาท่ีใหญ่และสวยงามสะดดุตาตัง้อยู่ใจกลางเมือง 

ลกัษณะเป็นศาลาสไตลเ์รอเนสซองส ์สรา้งดว้ยหิน ภายในมีบ่อนํา้แร่5บ่อและอีก1บ่อตัง้ดา้นนอก 

โดยท่านสามารถชิมนํา้แรด่ว้ยถว้ยชิมแบบพิเศษ ทาํจากพอรซ์เลนที่เมืองนีเ้ท่านัน้  

นาํท่านเดินทางสู่กรุงปราก(Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มีประวัติศาสตรย์าวนานเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคัญและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของ

สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ ์อาคารบา้นเรือนต่างๆ ที่งดงานและเก่าแก่ใหท่้านอิสระถนน

คนเดินท่ีเชื่อมระหว่าง Old Town Square และจตัรุสั Wenceslas ถือเป็นเสน้แบ่งระหว่างเขตเมือง

เก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินท่ีกวา้งขวางนี ้เป็นศูนยก์ารชอ้ปป้ิงของกรุงปราก ตลอดสองขา้งทาง



ของถนนเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้สมัยใหม่มากมาย สลับไปดว้ยบาร ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้

ตัง้อยู่ภายในอาคารสไตสอ์ารต์นูโวซึ่งจะคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมดูการแสดงพืน้เมือง (Folklore) 

พักที ่Hotel Hilton old town Prague หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า) 

6 ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชารล์ส-์จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร-์บราติสลาวา-ปราสาท 

แห่งบราติสลาวา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นาํท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague Castle) ไดช้ื่อว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก สรา้งโดยเจา้ชายบอรวิอย ในศตวรรษท่ี 9 ดว้ยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทบัของ

กษัตริยแ์ต่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นท่ีพาํนักของประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชค นาํชมความสวยงาม

ใหญ่โตของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนตวิ์ตสุ ท่ีเริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1334 และไดม้ีการปรบัปรุง

และต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1929 เน่ืองจากการใชเ้วลาในการสรา้งนาน ทาํใหไ้ดร้ับ

อิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทั้งแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค จากนั้นเดินทางสู่

สะพานชาร์ลส(์Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สญัลกัษณข์องเมืองท่ีสรา้งขา้มแม่นํา้วัลตาวา

จดุเด่นของสะพานแห่งนี ้คือมีการประดบัดว้ยรูปป้ันนกับญุถึง 28 องค ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 



นาํท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า(Old Town Square) บริเวณท่ีมีความสวยงามและเสน่หอ์นัน่าหลงใหล มี

ศิลปะการก่อสรา้งท่ีผสมผสานหลายแบบ ทัง้โกธิค เรเนสซองสแ์ละบาร็อค อาคารบา้นเรือนและ

วิหารเก่าแก่อายหุลายรอ้ยปีจนไดร้บัการคดัเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ชมอนสุาวรีย์

ยานฮสุ(Jan Hus Monument) ผูซ้ึ่งอทิุศตนเพื่อต่อสูก่บัการฉอ้ราษฎรใ์นครสิตจกัรและเขาถกูจบัเผา

ทั้งเป็นในปี ค.ศ.1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก นาํชมหอ

นาฬิกาดาราศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ท่ีนักท่องเท่ียวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลา

ทกุๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปป้ันสิบสองนกับญุเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนกับุญแต่

ละองคก็์จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่ออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลง

ตวัเอง เพราะฉะนัน้จึงมองแต่ตวัเองในกระจกเป็นตน้ 



นาํท่านเดินทางสูเ่มืองบราติสลาวา(Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นที่ตัง้ของ

ทําเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย 

พิพิธภัณฑ์โรงละคร หอศิลป์และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ

การศึกษา นาํแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ปราสาทแห่งบราติสลาวา(Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี ้



ตัง้อยู่บนเนินเขาคารเ์บเธียนริมแม่นํา้ดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสาน

ดว้ยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค จากนั้นพาคณะเดินชมเมืองในเขตจัตุรสัใจกลาง

เมืองอนัเป็นที่ตัง้ของทาํเนียบประธานาธิบดี อิสระใหท้กุท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Radisson Blu, Bratislava หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง) 



7 บูดาเปสต-์ฮีโรสแควร-์ป้อมชาวประมง ฟิชเชอรแ์มนแพชช่ัน-มหาวิหารเซนตแ์มทเทยีส- 

ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ-เวียนนา-ศาลาว่าการเวียนนา-พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต(์Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ท่ีมีประวติัศาสตร์

และวฒันธรรมที่น่าสนใจอีกทัง้ความสวยงามทางธรรมชาติที่มีแม่นํา้ดานูบไหลผ่านกลางเมืองทาํให้

เมืองแบ่งออกเป็นสองฝ่ังคือเมืองเก่า หรือ บูดา ท่ียงัคงความสวยงามของประวัติศาสตรอ์นัเก่าแก่

และเมืองใหม่ หรือเปสตท์ี่มีความหรูหราทนัสมยั  

นาํท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร(์Heroes Square) รูปป้ันของบรรพบุรุษชาวแมกยารท์ัง้ 

7 เผ่า เพื่อฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท่ี์ร่วมกนัสรา้งเมืองขึน้มา นาํท่านชมทิวทัศนท่ี์สวยงาม

จากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอรแ์มนแพชชั่น(Fisherman Bastion) ซึ่งเป็นป้อมค่ายและจุด

ชมวิวท่ีงดงามของตัวเมือง ใหไ้ดเ้ก็บภาพสวย ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนตแ์มทเทียส(Matthius 

Church) อดีตเคยใชเ้ป็นมัสยิดของชาวเติรก์ และพระราชวังหลวงท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่นํา้ 

จากนัน้ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัอาคารรฐัสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีสมบูรณแ์ละใหญ่ท่ีสดุ

ในโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 



 

จากนัน้นาํท่านล่องเรือแม่น้ําดานูบ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการีที่ตัง้เรียงราย

กนัอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร ํ่าลือ ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท่้านจะไดช้ม 

สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสรา้งขา้มแม่นํา้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK 

วิศวกรชาวองักฤษ เหลก็ทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กูนาํมาจากประเทศองักฤษ 



นาํท่านเดินทางสูเ่มืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนาที่

ดึกดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาสนวนงดงามแบบ

ดัง้เดิม รูปป้ันบุคคลสาํคัญ รถมา้ โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองท่ีน่าหลงใหล อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงชม

รา้นคา้ หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้ตาํหรบั 

นาํท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีดริช 

ชมิดท(์Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นท่ีทาํการหลกัของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นที่

จดังานสาํคญัของเมือง นาํท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวรก์(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระ

ราชวังฤดูหนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตั้งอยู่ใจกลางกรุง

เวียนนา นําท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์สเตฟาน 

(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะ

โกธิกตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บา้นคู่เมือง

ของประเทศออสเตรีย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้

ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 



พักที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว   

 8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิง-

(สนามบินเวียนนา)-กรุงเทพ 
เช้า  รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ช้ า  ณ 

โรงแรม  

นํา ท่ านช มพระร า ช วั ง เ ชิ น บ

รุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่ง

ราชวงศฮ์ัปสบ์ูรก์ เริ่มมีประวัติการ

สรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 

16 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและสรา้ง

ขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวน

หอ้ง 1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เย่ียมจาํนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.

1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูรอ้น ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาท่ี

ประทบัซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจดัทาํสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดิน

เล่นท่ีออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสยีง

มากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



ใหท่้านอิสระถนนสายช้อปป้ิงกลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายสาํคญัแห่งกรุง

เวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ท่ีถกูใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ให้

เลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS 

VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของท่ีระลกึต่างๆ 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

23.20 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน(์OS) เท่ียวบินท่ี 

OS25 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 

19 – 27 ตลุาคม 65 129,999.- 129,999.- 25,999.- 

21-29 พฤศจิกายน 65 119,999.- 119,999.- 23,999.- 

26 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 66 129,999.- 129,999.- 25,999.- 

28 ธันวาคม 65 – 05 มกราคม 66 129,999.- 129,999.- 25,999.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตุ

ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 

เมื่อท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย

เหตทุี่บรษัิทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

** หากตํ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎ

การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 

3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ

หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบตุามรายการ  

6.  ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  

7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป

ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

 



8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   

             กรมธรรม)์ 

9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 

10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 

11.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

12.     ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด  

6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์น้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

 

การจองและการชาํระ 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาํการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนด             

เงื่อนไขการชาํระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   

บรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 



7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ

ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษัิท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น)  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ้่าย100%  

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง

บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิารค่าย่ืนวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว

เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน

สิทธิ์ในการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

 

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวิุสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะ

คาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 



เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีที่ท่านจะใช้

หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย

กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร

บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 

 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง

กลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 

บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย

การบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบรษัิทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท่ี้นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอง้เป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบัน้นัเอง 

10.  ทางบรษัิทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 



โรงแรมทีพ่ัก 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษัิทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  

3. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

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

อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ

เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว

อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึง่อยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้นัๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต  ทางบริษัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพียง

ตวักลางและ คอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้นั  เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานฑตูเป็นผู้

เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนย่ืนวีซ่า

ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฎิเสธวีซ่า ทางบรษัิท ฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้

โดยสถาน ฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. สาํหรบัท่านที่พาํนกัอาศยัหรือศกึษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอง้เป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 

ประเทศท่ีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษัิทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม ่ 

 


