
  

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 
 
 
 

เวียนนา – ฮัลสตัทท์ - เชสกี ้บูเดอโจวิช - เชสกี้ คุมลอฟ – ปร๊าก  
สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร ์- บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์  

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – คาสเซิ่ลฮิลล ์-ล่องเรือชมวิวฝากฝั่งแม่น้้าดานูบ- เวียนนา – ช้อปปิ้ง 
ก้าหนดการเดนิทาง 

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

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR835 
วันที่2       โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัทท์ - เชสกี ้บูเดอโจวิช 
00.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์  ให้ท่านแวะพัก

เปลี่ยนเครื่อง 
02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา...โดยสายการบิน 

QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR189 
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า 
เมือง และด่านศุลกากรเรียบรอ้ยแล้ว ท่านผ่านชม 
“กรุงเวียนนา”   เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย เพื่อเดินทางต่อไปสู ่"เมืองฮัลสตัทท์" 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น้าท่ านเดิน เข้าสู่  "เมืองฮัลสตัทท์ " เมืองริม

ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก
เฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ” หรือ ฮัลล์ชตัทท์
เทอร์ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดย
เมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่ง
เป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมี

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


  

 

 

วัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการ
ประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่
เมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 
1895 ภายใต้ยี่ห้อ Budvar และเป็นถิ่นก าเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก น าท่าน
ผ่านชมบริเวณตัวเมืองซึ่งอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรมกับตลาดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณกาลจวบจน
ปัจจุบัน  

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     Spa Hotel Budejovice ที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่3       เชสกี้ บูเดอโจวิช - เชสกี ้คุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ปร๊าก                                                              
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของ
สาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่า
นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกด้วยท าเลที่ตั้งของตัวเมืองที่
มีน้ าล้อมรอบท าให้กลายเป็นปราการที่
ส าคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็น
ศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษา
คดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.
1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่
ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ใน
ตอนป  ลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะ
อาคารและปราสาทครั้งใหญ่ โดยยังคง
รักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จาก
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความส าคัญ
และโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
อันทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้น
ทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ.1992 น้าท่านเดินเที่ยวชม
เมืองโดยรอบ “ชมจตุรัสกลางเมือง” 
Old Town Square ที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน 

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


  

 

 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ” ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
รองจากปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่
บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อย
หลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก”  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ าวัลตาวา เมืองอัน

แสนโรแมนติกขอสาธารณรัฐเช็ก น้าท่านชม“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาวปร๊าก  
บริเวณโดยรอบล้วน  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม 
“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้น าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของ
ฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระ
คริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยัง
เป็นที่ต้ังของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง จากนั้นเดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และ
โบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ฯลฯ    

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      DUO HOTEL / HOLIDAY INN CONGRESS  HOTEL  ที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่4       ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น าท่านถ่ายรูปกับความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.

1929 เป็ นมหาวิห ารอันศักดิ์ สิ ท ธิ์ที่ มี
คุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคนเนื่องจาก
ใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท า
ขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4  น้าท่านชม 
“สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของ
เมืองที่สร้างข้ามแม่น้ าวัลตาวาในช่วง
ศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรม
หินทรายรูปป้ันของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา” เมืองหลวงของประเทศสโลวัค ซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ าดานูบ ชม 

“หอคอยบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง “ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวา” จากเนิน
ปราสาท ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง 

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


  

 

 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :       HOLIDAY INN  HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง 

 
 
 
 
 

วันที่5       บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์ – คาสเซิ่ลฮิลล์ 
 ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้้าดานูบ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น้าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” 

เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มี
แม่น้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง ชม “ฮี
โร่สแควร์” ซึ่งเป็นลานโล่งกว้างขนาด
ให ญ่  พ ร้ อ ม ชม  “อนุ ส าวรี ย์ แห่ ง
สหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
การก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 
1,000 ปี น าท่านผ่านชม “สะพานเชน” 
หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุง
บูดาเปสต ์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของ

ชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุ   กรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตี เฟ่น” 
ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้า
เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ ผ่าน
ชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” 
สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์ น าท่าน 
“ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่ง
แม่น้้าดานูบ” แม่น้ านานาชาติไหล
ผ่ านหลายประเทศ  ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภา

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


  

 

 

ที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคาร
บ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง 

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :      Mercure Buda Budapest  ที่พักระดับใกล้เคียง                            
วันที่6        บูดาเปสต์ – เวียนนา – ช้อปปิ้ง – Outlet Parndorf - เดินทางกลับ    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงแห่งประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้ช่ือว่าหน้าอยู่ที่สุดในโลกผ่านชม 
“ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่าน
ชม  โรงอุ ป ราก ร  (โอ เป ร่ า เฮ าส์ ) , 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, 
ศาลาว่าการ , มหาวิทยาลัยเวียนนา ,
โบสถ์ประจ้าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดิน
เล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” 
สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม 
“อนุสาวรีย์  โยฮันสเตร้าส์  จู เนียร์” 
Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้อง
โลกจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล 
ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม  “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen 
Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของ
ประเทศออสเตรีย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคา

พิ เศ ษ  เช่ น  Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, G  aastra, Hallhuber, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’ s, Diesel, Nike, 
Adidas ฯลฯ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน 

ค่้า อิสระอาหารค่้าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
22.15 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR186 
วันที่7       กรุงเทพฯ 
05.55 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
07.05 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR832 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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


  

 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้า
อันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มี อ้านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค้านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ 

 
อัตราค่าบริการ 

เดินทางโดยสารการบิน 
สายการบินกาต้าร์แอร์เวย ์

ผู้ใหญพ่ัก 
ห้องละ 2 ทา่น 

เด็กอายุต่้ากวา่ 
12 ป ี

พักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กอายุต่้ากวา่ 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ม.ค. 2562 33,900 33,900 33,900 13,900 
ต้องการเดนิทางโดยชั้นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหนา้ที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา // เวียนนา-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 

12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ใน

แถบที่มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ทางบริษัทฯคิดค่าบริการยื่นวีซ่า 4,000.-) 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่

แฝงตัวเข้ามา 

ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 



  

 

 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระเต็มจ้านวน 33,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้ อย่างน้อย 
20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
• ทางบริษัทจะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส้ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทาง
ท่านได้อย่างถูกต้อง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด 
ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่น
วีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ทา่นยื่นไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 



  

 

 

-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่า
มัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

• หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จา่ยทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 

และจะส้ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควร
จะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส้ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตี

มัดจ้ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวซี่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ้านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท้างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุน้ หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น สว่นบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง



  

 

 

กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาทีม่ีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 


