
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When I am in East Europe 
โปแลนด ์- เชก – เยอรมน ี- ออสเตรยี –ฮงัการ ี 

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

• ยอ้นอดตีสูค่า่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์(Auschwitz concentration camps) เป็นคา่ยกักกันและคา่ย

มรณะที�ใหญท่ี�สดุในบรรดาคา่ยกักกันของนาซ ี

• เที<ยวเมอืงวอรซ์อ เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุของประเทศโปแลนด ์อันเป็นศนูยก์ลางทาง

ประวตัศิาสตร ์

• สมัผสัมนตเ์สนห่ข์องกรงุปราก (Prague) เขา้ชมปราสาทปรากอันยิ�งใหญ ่

• เต็มอิ�มกับธรรมชาต ิที�สดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 

• ลอ่งเรอืแมน่ํ Fาดานบูอนัเลื<องชื<อเพื<อชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการ ี

• พกัในเมอืงมรดกโลก เชสกีF ครมุลอฟ 

 
 

ราคาเร ิ<มตน้  52,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กาํหนดการเดนิทาง        
 

วนัที<  26 เม.ย.-5 พ.ค. 62 52,900.- 
วนัที<  24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 52,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที<ยง คํ<า 
โรงแรมที<พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈   

2. 
กรงุเทพฯ – ดไูบ– วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ – ตลาดเมอืงเกา่ –
ป้อมวอรซ์อ – ราดอม 

✈ ✈ O 
EUROPEJSKI 
BOUTIQUE 

3. ราดอม– คราคฟู – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิชว์รอตสวัฟ - ออสตราวา O O O 
BEST WESTERN 
HOTEL VISTA   

4. ออสตราวา - คนุ่า ฮอรา่ - โบสถโ์ครงกระดกู - ปราก O O O DUO  

5. ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – สะพานชารล์ - เชสกีJ ครมุลอฟ O O  O GOLD HOTEL 

6. ปราก - มวินคิ - ซาลสบ์วรก์ O X O 
AUSTRIA TREND 
MITTE 

7. ซาลสบ์วรก์ - ฮลัสตทั – เวยีนนา O O O SENATOR 

8. OUTLET – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่Jาดานูบ O X O 
HOTEL HUNGARIA 
CITY CENTER 

9. บดูาเปสต ์– ดไูบ O X ✈  

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที< 1: กรงุเทพฯ  

22.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที< 2: กรงุเทพฯ – ดไูบ– วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ – ตลาดเมอืงเกา่ –ป้อมวอรซ์อ – ราดอม 

02.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 385  

06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี<ยนเครื<อง 

08.10 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงวอรซ์อ ประเทศโปรแ์ลนด ์โดยเที<ยวบนิที< EK 179 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.15 น.
  

ถงึสนามบนิวอรซ์อ ประเทศโปรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัYวโมง และจะเปลี�ยนเป็น 5 

ชัYวโมงในวันที� 31 มนีาคม 2562) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําชมกรุงวอรซ์อ 

(Warsaw) ซึ�งเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุของประเทศโปแลนด ์ตั Jงอยูร่มิแมนํ่Jาวสิทลูา (Vistula 

River) ปัจจุบันกรุงวอร์ซอไดก้ลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญ และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกลา้, รถยนต์, เครื�องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนีJยังเป็นศูนยก์ลางดา้น

การศกึษาที�สําคัญมากที�สุดของประเทศ นอกจากนีJแลว้ กรุงวอร์ซอยังเป็นที�รูจั้กของนานาชาตจิาก

สนธสิัญญาวอรซ์อ ซึ�งตั Jงชื�อตาม กรุงวอรซ์อ นั�นเอง นําท่านเที�ยวย่านเมอืงเกา่วอรซ์อ (Warsaw 

Old Town) ย่านประวัตศิาสตรท์ี�เกา่แกท่ี�สดุของเมอืง ศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรแ์หง่วอรซ์อว ์

(Historic Centre of Warsaw) ซึ�งประกอบดว้ยโบสถ ์พระราชวัง ตลาด ไดรั้บการประกาศใหบ้รรจุ

ไวใ้นบัญชรีายชื�อแหลง่มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.1980 ใหท้่านไดเ้ที�ยวชมยา่นตลาดเกา่ 

(Old Town Market Place) โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่ถูกสรา้งขึJนในช่วงศตวรรษที� 13 ซึ�ง

ประกอบไปดว้ย ศาลาว่าการ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นคา้อื�นๆ ชมกลุ่มสิ�งก่อสรา้งที�เป็น

สถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทเิช่น กําแพงเมอืงเก่า (city walls) ซึ�งยังคงหลงเหลืออยู่จนถงึ

ปัจจุบัน ผ่านชม ป้อมวอรซ์อ (Warsaw Barbican) ด่านปราการรูปครึ�งวงกลม หรอื ป้อมปราการ

แหง่ประวัตศิาสตรท์ี�ครั Jงหนึ�งเคยลอ้มรอบกรงุวอรซ์อเอาไว ้ถกูสรา้งขึJนในปีค.ศ. 1540 ป้อมปราการสว่น

ใหญถ่กูทําลายไปในชว่งสงครามโลกครัJงที�สอง และป้อมปราการถกูสรา้งขึJนมาใหมห่ลงัสงคราม ในชว่ง

ระหวา่งปีค.ศ. 1952-1954 จากนัJนนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงราดอม(Radom) 

คํ<า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

      เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม EUROPEJSKI BOUTIQUE หรอืเทยีบเทา่   

วนัที< 3: ราดอม– คราคฟู – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิชว์รอตสวฟั - ออสตราวา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางไปยังเมืองคราคูฟ(Krakow) โดยเมืองคราคูฟนัJนเป็น บา้นเกดิองค์สมเด็จพระ

สนัตะปาปา จอหน์ ปอลที� 2 อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นปีค.ศ. 1978 คราคฟูก็ไดรั้บการขึJนทะเบยีน

จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มอีาคารบา้นเรอืนที�สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทกุ

ยคุทกุสมนัตั Jงแต ่โรมาเนสก ์กอธคิ เรอเนสซองส ์บาร็อก ร็อคโคโค จนถงึนโีอคลาสสคิ และอารต์นูโว 

เที<ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่พพิธิภณัฑค์า่ยกกักนัเอาซว์ทิช(์Auschwitz concentration camps) เป็น

ค่ายกักกันและค่ายมรณะที�ใหญ่ที�สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัJงที� 2  

พพิธิภัณฑค์่ายกักกันแห่งนีJสะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึ�งเริ�มจาก

เยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศกึต่างๆ จนมาพบสถานที�ที�รัฐบาล

โปแลนดต์อ้งการกอ่สรา้งเป็นสถานที�คุมขังนักโทษทางการเมอืง จงึไดด้ัดแปลงตามความตอ้งการของ

นาซแีละเริ�มตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ทา่นจะไดเ้ห็นภาพถา่ยตา่ง ๆ ของคา่ยกกักนั รวมทั Jงของจรงิที�

มกีารเก็บรักษาภายในตกึตา่งๆ ถงึ 20 อาคาร และทา่นจะไดเ้ห็นของใชต้า่งๆของเชลยชาวยวิที�ถกูหลอก

ใหม้าอยู ่ที�นี� อาท ิกระเป๋าเดนิทาง รองเทา้ แปรงสฟัีน หว ีและเสน้ผมที�วา่กนัวา่ม ีนํJาหนักรวมกวา่ 7 ตนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และชมหอ้งอาบนํJา หอ้งที�พวกนาซใีชสํ้าหรับกําจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสงัหารหมู ่กล่าวกนัวา่สถานที�นีJ

มคีนตาย กว่า 1.5 ลา้นคน โดนเกอืบทั Jงหมดเป็นชาวยวิ จากนัJนนําท่านเดนิทางไปยังเมอืงออสตราวา 

(Ostrava) ประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

คํ<า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืJนเมอืง  

      เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL VISTA  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที< 4: ออสตราวา - คนุา่ ฮอรา่ - โบสถโ์ครงกระดกู - ปราก 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคทุนา ฮอรา่ (Kutna Hora) เมอืงที�สําคัญและมคีวามสวยงามไมแ่พก้รุงปราก 

เนื�องจากเป็นเหมอืงแรเ่งนิของยโุรปมาตั Jงแต่ยคุกลาง จงึทําใหเ้มอืงนีJมคีวามรํ�ารวยไมแ่พก้รุงปราก และ

ยังมคีวามสวยงามทางธรรมชาตแิละสิ�งกอ่สรา้งที�เกา่แก ่จนไดรั้บการจดทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกจาก 

Unescoในปี ค.ศ 1995 นําทา่นชมความสวยงามของโบสถป์ระจําเมอืง นําทา่นถา่ยรปูกบัโบสถเ์ซ็นต์

บาบารา (St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธกิที�นับว่าสวยงาม และสมบูรณ์ที�สุดแห่งหนึ�งของ

ประเทศ ซึ�งไดก้่อสรา้งมาตั Jงแต่ปี 1388 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1905 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 

500 ปี จากนัJนนําเขา้ชมโบสถโ์ครงกระดกู (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานที�ที�แปลกที�สดุใน

เมอืงนีJที� ขึJนชื�อวา่เป็นโบสถท์ี�แปลกที�สดุในโลก  เนื�องจากโบสถน์ีJตกแตง่ไปดว้ยโครงกระดกูมนุษยก์ว่า 

70,000 ช ิJน กว่า 40,000 คน ทุกอยา่งทําขึJนจากกระดูกทั Jงหมดไมว่่าจะเป็นโคมไฟระยา้ แท่นบชูา ไป

จนถงึตราสัญลักษณ์ตระกลู เหตุผลของการนํากระดูกมาตกแต่งคอื ตระกูลผูป้กครองสัญชาตเิยอรมัน

มอบหมายให ้สถาปนคิชื�อ Frantisek Rint สรา้งสรรคผ์ลงานจากกระดกูเพื�อเป็นการระลกึถงึการใชช้วีติ

อยา่งระมดัระวัง และสื�อใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นสิ�งที�หลกีเลี�ยงไมไ่ด ้

เที<ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําคณะเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

คํ<า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืJนเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 

 

       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม DUO หรอืเทยีบเทา่    

วนัที< 5: ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – สะพานชารล์ - เชสกีF ครมุลอฟ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึJนอยูบ่นเนนิเขาตั Jงแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที� 

9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึ�งปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั Jงแตปี่ 

ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

ในสมยัศตวรรษที� 14  นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที�ใหญท่ี�สดุในกรงุปราก ซึ�งพระเจา้ชารล์ที� 4 

โปรดใหส้รา้งขึJนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที�เกบ็พระศพของกษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที� 

4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี� 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลี�ยนที� 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที�เป็นหนึ�งในสว่นที�เกา่แก่

ที�สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั Jงหลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ 

(Golden Lane) ซึ�งปัจจบุนัมรีา้นขายของที�ระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย จากน ัFนนําทา่นเดนิเลน่

บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่Jาวลัตาวา สไตลโ์กธคิที�สรา้งขึJนตั Jงแต่

กลางครสิตศ์ตวรรษที� 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที� 4 ชมรปูปัJนโลหะของเหลา่นักบญุที�ตั Jงอยูส่องขา้งราว

สะพานกวา่ 30 องค ์จากนัJนนําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, 

ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที�สรา้งมาตั Jงแตปี่ ค.ศ.1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิา

ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�สวยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชั�วโมง ใหเ้วลาทา่นอสิระเดนิ

เลน่ และชอ้ปปิJงสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่ 

เที<ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ  อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกีF ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงที�ไดช้ื�อวา่เป็นเพชร

นํJางามแห่งโบฮเีมยี เมอืงที�ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 

(World Heritage)   เมอืงนีJตั Jงอยู่รมิสองฝั�งของแม่นํJาวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที�มอีาคาร

เกา่แกต่ั Jงแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึJนทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที�สําคัญแหง่หนึ�ง

ของโลก นําชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึ�งสรา้งขึJนเมื�อปีค.ศ.1250 ถอื

เป็นปราสาทที�ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี ซึ�ง

ตั Jงอยูร่มิฝั�งแมนํ่ Fาวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํJา ฝั�งตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ 

Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํ<า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืJนเมอืง 

        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม GOLD HOTEL หรอืเทยีบเทา่    
  

วนัที< 6: ปราก - มวินคิ - ซาลสบ์วรก์ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวา

เรยี ยังเป็นเมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึ�งในเมอืง

มั�งคั�งที�สุดของยุโรป ซึ�งมพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ย

กษัตรยิม์ากอ่น กอ่นที�จะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ�งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็น

ของตัวเอง ทั Jงดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื�องชื�อ ซึ�งไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรท

เซล และเบยีร ์ นําชมจตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริ�มตน้ของประวัตศิาสตร์

และธุรกจิของนครมวินคิ บรเิวณนีJเป็นที�ตั Jงของศาลาว่าการเมอืงที�มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที�

งดงามซึ�งสรา้งขึJนในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที� 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ�งจะมี

นักทอ่งเที�ยวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานที�จะออกมาเตน้รํา เมื�อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 

น. ในชว่งฤดรูอ้น อสิระใหท้า่นเลอืกซืJอสนิคา้แบรนดเ์นมและของที�ระลกึตามอธัยาศัย   

เที<ยง       อสิระอาหารกลางวัน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัJนเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรี

เอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที�มีชื�อเสียงกอ้งโลก ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ที�มี

ความหมายว่า ปราสาทเกลอื เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคที�ตั Jงอยู่บนฝั�งแม่นํJาซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์

เคยเป็นที�ประทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิที�สําคัญยิ�ง

ของบรรดาประเทศที�ใชภ้าษาเยอรมนั  

คํ<า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม AUSTRIA TREND MITTE หรอืเทยีบเทา่     

วนัที< 7: ซาลสบ์วรก์ - ฮลัสตทั – เวยีนนา  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที�ตั Jงอยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที�โรแมน

ตกิที�สดุใน Salzkammergut เขตที�อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมืองนีJว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืJนที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที�ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ�งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

เที<ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืJนเมอืง 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางต่อสู่ สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 

ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืJนที�อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี ชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ที�แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละคร

โอเปรา่ ที�สรา้งขึJนในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลก

ครัJงที� 2 และเปิดใหมอ่กีครั Jงในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ�งเป็น

กลุ่มอาคารที�เคยเป็นที�ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก มาตั Jงแต่คริสต์ศตวรรษที� 13 จนถึงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที� 20  

คํ<า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม SENATOR หรอืเทยีบเทา่     

วนัที< 8: OUTLET – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํ Fาดานบู  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัJนนําท่านเดนิทางสู่เมืองปาร์นดอร์ฟ เพื<อนําท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf  ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปปิJงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO 

BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 

OAKLEY, DIESEL และอื�นๆอกีมากมาย 

*** เนื<องจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัFน 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที<ยง             อสิระอาหารกลางวัน 

บา่ย จากนัJนนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) 

เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการี (Hungary) ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นเมืองที�ทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชืJอชาตทิี�มอีารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่

เป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํJาดานูบ” ชมเมอืงที�ไดช้ื�อว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝั�งแมนํ่Jา

ดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ Fาดานบูอนัเลื<องชื<อ ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรมฮงัการใีนชว่ง 

600-800 ปีมาแลว้ที�ตั Jงเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั� ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคาร

รัฐสภา ซึ�งงดงามเป็นที�รํ�าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 

ยอด นอกจากนีJท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที�สรา้งขา้มแม่นํJ าดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิJนที�ใชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศ

องักฤษเชน่กนั    

คํ<า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืJนเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู 

ที<พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HOTEL HUNGARIA CITY CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที< 9: บดูาเปสต ์– ดไูบ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัJน นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ�งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรปู

ดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) 

ซึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื�อโบสถม์าจากชื�อกษัตรยิแ์มท

เธยีส  ซึ�งเป็นกษัตรยิท์ี�ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ�งกอ่สรา้งที�งดงามใน

เมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึ�งสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจดุเดน่ที�สดุใน

ศตวรรษที� 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที� 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม

ววิเหนือเมอืงบดูาที�ท่านสามารถชมความงามของแมนํ่Jาดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนีJสรา้งขึJนตั Jงแต่ ค.ศ.

1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

 นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิบดูาเปสท ์ใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาในการ

เลอืกซืJอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยแวะเปลี�ยนเครื�องที�ดไูบ โดยเที�ยวบนิที� EK 112 

23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

วนัที< 10: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

03.00 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 376 

12.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ}การยา้ยเมอืงที<เขา้พกั เชน่ กรณีที<เมอืงน ัFนมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที<ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี<ยนตามความ

เหมาะสม 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Jงในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีJาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื<อทา่นทําการซืFอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื<อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที<ลกูคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที<ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัFง มฉิะน ัFนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัFงส ิFน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี<ยนแปลงได ้ท ัFงนีFข ึFนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที<ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 

โปรแกรม : When I am in East Europe 
โปแลนด ์- เชก – เยอรมน ี- ออสเตรยี - ฮงัการ ี10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:    26 เม.ย.-5 พ.ค. 62 

    24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีFรวม  
1. คา่ตัYวเครื�องบนิ ชั Jนประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื<อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที<) 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงิ�อนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืFอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื<องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ<มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีFยประกนัเร ิ<มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีFยประกนัเร ิ<มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที<มอีายตุ ัFงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิ<ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดี<ยว เพิ<มทา่นละ 8,500.- 

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั) 
52,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั~วเครื<องบนิ ทา่นละ 35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )  

ช ัFนธุรกจิเพิ<มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ<มตน้ที<ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื<อที<น ั<ง confirm เทา่น ัFน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ<ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีFไมร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํJาหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิJน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํJามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึJนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก (จาํนวน 3,000 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ<น  (17 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

เง ื<อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที<น ั<งจะยนืยนัเมื<อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัFน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที<ตอ้งการออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั Jง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึJน 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Jนตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั Jงแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั Jงหมด 

เง ื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิข ึFนจรงิ 

 

 

  ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องต ั~วเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัYวเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัYวเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัYวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึJนจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํJาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท้ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึJนอยู่กับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิ

เทา่นัJน 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึJนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั Jงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั Jงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัFงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที<  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึFนไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั JงนีJทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัYว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื<นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึJนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตัYวเครื�องบนิ หรอืคา่ตัYวเครื�องบนิ (กรณีออกตัYวเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั~วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัFงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทาํการ 

ยื<นวซีา่แสดงตนที<ศนูยย์ ื<นวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที<ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื<นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

 

 

 

 

 


