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เวียนนา - ฮลัสตัทท - เชสก้ี คุมลอฟ - เชสก้ี บเูดอโจวิช - ปราก - ปราสาทปราก 

มหาวิหารเซนตวิตัส - สะพานชารลส - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต - ฮีโรสแควร คาสเซิ่ลฮลิล - Outlet 

Parndorf – พระราชวังเชินบรุนน - ถนนคารทเนอร - โบสถเซนตสตีเฟน 

ออกเดินทางวันท่ี 
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(กรุณาสาํรองท่ีนั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา) 

วันท่ี1         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

17.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคาร

เตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเคร่ือง 

21.05 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR839 

วันท่ี2        โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัทท - เชสก้ี คุมลอฟ - เชสก้ี บูเดอโจวิช 

00.05 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง (ในเวลาเปลี่ยนเคร่ืองประมาณ 2 ชั่วโมง) 

02.50 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR189 

07.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง 

และดานศุลกากรเรียบรอยแลว  นําทานออกเดินสู "เมอืงฮัลสตัทท" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

ต้ั ง อ ยู ท างฝ ง ต ะ วัน ตก เฉี ย ง ใต ข อ ง

ทะเลสาบฮัลลชตัทท ” หรือ ฮัลลชตัทท

เทอร เปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่ไดรับ

ความ นิยมมากเป นอั น ดับ ตนๆ  ของ

ประเทศออสเตรยี โดยเมืองฮัลลชตัททน้ัน

อยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 

รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมี

วัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 3,500 

ป  ชมเมือง ฮาลสตัดซ ชมสถาปตยกรรม

ที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่อง

ไมและเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีต

ประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย นําทานออกเดินทางสู  “เมืองเชสก้ี คุ

มลอฟ  (เมืองมรดกโลก)”  เปนเมือง

ขนาด เล็ ก ใน ภูมิ ภาคโบ ฮี เมี ย ใต ของ

ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ช็ ก มี ช่ื อ เ สี ย ง จ า ก

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


   
 

 

สถาปตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกาและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมืองเกานี้ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก

ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกดวยทําเลที่ต้ังของตัวเมืองที่มีนํ้าลอมรอบทําใหกลายเปนปราการที่สําคัญในการ

ปองกันขาศึกในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป 

ค.ศ.1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลงัจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ

ประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว

อยางนาช่ืนชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอัน

ทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบยีนเมืองครุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992 นําทาน

ออกเดินทางสูเมือง เชสก้ี บูเดอโจวิช เมืองที่ได ช่ือวาเปนแหลงผลิตเบียรที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของ

สาธารณรัฐเช็ก ต้ังแตป 1895 ภายใตย่ีหอ Budvar และเปนถ่ินกําเนิดของเบียรย่ีหอ Budweiser ที่มีช่ือเสียง

โดงดังไปทั่วโลก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :      GRAND HOTEL ZVON  ที่พักระดับใกลเคียง 

วันท่ี3        เชสก้ี บูเดอโจวิช – ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิตัส – สะพานชารล 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

 นําทานออกเดินทางสู “กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งต้ังอยูริมสองฟากฝงแมนํ้าวัลตาวา  นํา

ทานชม “จัตุ รัสเมืองเกาสตาเรเมสโต” 

บริเวณโดยรอบ ลวนเปนอาคาร และวิหาร

เก าแกอายุกวา 600 - 700 ป  ที่ มีความ

งดงามโดดเดน ชม “อนุสาวรียยานฮุส” 

ผูนําฝายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวาเปน

พวกนอกรีตและถูกเผาทั้ งเปนชม “หอ

นาฬิกาดาราศาสตร” ที่ทุกๆ 1 ช่ัวโมงจะมี

ตุ ก ต าส าวกพ ระคริ สต  (12 Apostles) 

ออกมาเดินผานหนาตางเล็กๆ ดานบน 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทาน “เขาชมความยิ่งใหญตระการตา

ของปราสาทปราก” ปราสาทน้ีถูกสรางข้ึน

ในปค.ศ.885เปนศิลปะสไตลโกธิค สรางข้ึน

โดยเจาชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเปนที่

ประทับของกษัตริยมัยตางๆ ในจักรวรรดิ

โบฮีเมียตลอดมานับเปนศูนยกลางอํานาจ

ทางการเมืองของกรุงปรากมาต้ังแตศตวรรษที่12  ปจจุบันน้ีไดถูกใชเปนทําเนียบรัฐบาล และเปนที่พํานักของ

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


   
 

 

ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเช็ค จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูศูนยกลางของปราสาทที่แวดลอมไปดวย

โบราณสถานเกาแกอายุกวา650ป นําทานเขาชมความใหญโตโออาของ “ มหาวิหารเซนตวิตัส ” โบสถ

เกาแกสไตลโกธิค ที่สรางข้ึนในป ค.ศ.1929 เปนมหาวิหารอันศักด์ิสิทธ์ิและทรงคุณคาที่สุดอยางย่ิงของชาว

เช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยพระองคตางๆ อีกทั้งยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําข้ึนใน

สมัยพระเจาชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดที่ทําใหกรุงปรากกลายเปนเมืองหลวงอันย่ิงใหญของ

อาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ ชมหนาตางที่ประดับดวยกระจกสีอันงดงามเปนรูปภาพ

ของนักบุญองคตางๆ  นําทานเขาสูเขตเมืองเกา นําชม “สะพานชารลส” สะพานสัญลักษณของกรุงปราก 

ที่สรางขามแมนํ้าวัลตาวาในชวงศตวรรษที1่4 ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรม

หินทรายรูปปนของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูป  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :      DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL   ที่พักระดับใกลเคียง 

วันท่ี4         ปราก – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต – ฮีโรสแควร 

เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

 นําทานออกเดินทางสู “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสโลวัค รวมทั้ง

เปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลา

วาต้ังอยูบนสองฝงแมนํ้าดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกลกับพรมแดน

สาธารณรัฐเชก เมืองน้ีต้ังอยูหางจาก

กรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เปน

นครสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ

และทางวัฒนธรรมของแควนสโลวา

เกีย โบสถและสถานที่สําคัญตาง ๆ 

เช น  ป ราสาท ที่ เคย ใช เป นป อ ม

ปราการสมัยโบราณ นําทานสมาชิก

ผานชม “หอคอย” บราติสลาวาอัน

เปนสัญลักษณของเมือง ผานชม

ยานเมืองเกา อาคารยานเมืองเกาน้ี 

มีหลังคาสีเขียวเปนสถาปตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมอืงหลวงเกาของยุโรป เก็บภาพความ

สวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย, ภูเขาลิต

เทิลคารเปเทียน (สวนหน่ึงของเทือกเขาคารเปเทียน) และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปน

เอกลักษณของประเทศ อาทิเชน ผาลูกไม, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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


   
 

 

บาย นําทานเดินทางสู  “กรุงบูดาเปสต” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแมนํ้าดานูบไหลผานกลางเมือง 

นําทานชม “ฮีโรสแควร” ซึ่งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ พรอมชม “อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ” ที่สรางข้ึน

เพื่อเฉลิมฉลองการกอต้ังอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ป 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :       MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL  ที่พักระดับใกลเคียง 

วันท่ี5        บูดาเปสต – คาสเซิ่ลฮิลล - Outlet Parndorf  

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

 นําทานขึ้นสู “คาสเซิ่ลฮิลล” ชม “ปอมฟชเชอรแมนบาสเตียน” ที่สรางข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลาหาญของ

ชาวประมงผู เสียสละชีวิตเพื่อปกปองบานเมืองในชวงที่ ถูกมองโกลรุกรานในป ค.ศ.1241-1242 ชม 

“อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน” 

ปฐมกษัตริยของชาวแมกยารทรง

ม า เด น เป น ส งาอ ยู ห น าป อ ม

ปราการ ผานชม “สะพานเชน” 

หรือสะพานโซ” สัญลักษณของ

กรุงบูดาเปสต นําทาน “ลองเรือ

ชมวิวทิวทัศนสองฝากฝงแมนํ้า

ดานูบ” แมนํ้านานาชาติไหลผาน

ห ลายป ระ เทศ ระห ว างการ

ลองเรือทานจะไดชม “อาคาร

รัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป” สัญลักษณของประเทศ อาคารน้ีถูกสรางแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเดน ชมอาคาร

บานเรือนสถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมือง 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นํ า ท า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง เข า สู  

“Outlet Parndorf”ใหทานไดมี

เวลาเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม

ม ากม าย ใน ราค าพิ เศษ  เช น 

Lacoste, Samsonite, 

McGregor, Prada, New 

Balance, Hallhuber, Gucci, 

Michael Kors, Guess, Polo 

Ralplauren, Geox, Bally, 
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Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas  ฯลฯ จากน้ันเดินทางสู

กรุงเวียนนา 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปปง 

พักที่ :       IBIS BRATISLAVA CANTRUM  ที่พักระดับใกลเคียง 

วันท่ี6         บราติสลาวา - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน - ถนนคารทเนอร - โบสถเซนตสตีเฟน  

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

 นําทาน ถายรูปคูกับ “พระราชวังเชินบรุนน” Schonbrunn Palace (ภายนอก)  พระราชวังฤดูรอนอัน

ย่ิงใหญของราชวงศฮัปสบวรกที่ถูกสรางข้ึนในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคของ “พระนางมาเรีย

เทเรซา” จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิโรมัน

ที่ต้ังพระทัยวา จะสรางพระราชวังแหงนี้

ใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวร

ซายส ในกรุงปา รีส”  ดานหลั งของ

พระราชวังในอดีตเคยใช เปนที่ลาสัตว

ปจจุบันไดตกแตงเปน สวนและ นํ้าพุ

อย างส วยงาม  อั น เป น ที่ ม าขอ ง ช่ื อ

พระราชวังเชินบรุนนในอดีตน้ันพระราชินี

ฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ไดเคยใชชีวิตชวง

วัยเด็ก ณ พระราชวังแหงน้ี และ โมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยู

กับพระราชโอรสของพระองค ชมอุทยานและสวนดอกไมนานาพันธุ จากน้ันนําทานชม  “กรุงเวียนนา” ผาน

ชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผานชม โรงอุปรากร (โอเปราเฮาส), พระราชวังฮอฟบวรก, อาคาร

รัฐสภา , ศาลาวาการ , มหาวิทยาลั ย เวียนนา ,โบสถประจํา เมือง , ศาลสูง ฯลฯ   เดินเล นใน 

“สวนสาธารณะสตัดปารค” สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” 

Johann Strauss ศิลปนที่มีช่ือเสียงกองโลก จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสู “ถนนคารทเนอร” ยานถนน

การคาที่ต้ังอยูใจกลางเมอืง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย  เชิญทานเลือกซื้อหาของฝากจากออ 

สเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินคา แบรนดเนมช่ือดังของยุโรป พรอมชม 

“โบสถเซนตสตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เปนโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 

13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปง 

 สมควรแกเวลา เดินทางสูสนามบิน 

22.15 เหิรฟากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR186 

วันท่ี7        ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

05.55 เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
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07.05 เหิรฟาสูกรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR832 

17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การ

ลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความ

ปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คชั่นส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจ

ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  

พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว /  

                      จายเพ่ิม 

 

06-12 พ.ย. 2562 35,900 35,900 35,900 13,900 

ก.ย. 2562 - มี.ค. 2563 37,900 37,900 37,900 13,900 

ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- เวียนนา-กรุงเทพฯ 

 คารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 

12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พกัตามระบหุรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่

มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรอืการประชุมตางๆ อัน

เปนผลทีท่ําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลกั  

 คาอาหารทีร่ะบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมปีระสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หากทานอายุเกิน 75 ป หรอื

ไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม **  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสญูหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามา ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาธรรมเนยีมวีซา (ทางสถานทูต ไมคืนเงินคาวีซาให ไมวาทานจะผานหรือไมผานวีซาก็ตาม) [4,000.-] 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 10 ยูโร 



   
 

 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระเต็มจํานวน กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน 

และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให

ทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และ

จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุ

สุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 

และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

• ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสาํรองท่ีนั่งครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟร

มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทาง

ทานไดอยางถูกตอง  

• หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาเด่ียว ซึ่งทางทาน

จะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล 

และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด 

ทานที่มีความประสงคจะย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต

ตองการ เพราะจะมีผลตอการพจิารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืน

วีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

• กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึน้

ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้แมวาจะผานหรอืไมผานการ

พิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการย่ืนวีซา หากทาน

ไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหัก



   
 

 

บางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแต

คามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหอง

ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทาง

บริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ 

• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายท้ังหมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ 

และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ

คาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป 

FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํา

กับสายการบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ

และไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารท่ีใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกทาน) 

o หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

o รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

o หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลกัฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผูเดินทาง อายุยอนหลงัไมเกิน 

3 เดือนนับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 

• *ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสงักัด หนังสือรบัรองเปนภาษาอังกฤษ 

o  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพ่ิมเติมได ท้ังนี้เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบรูณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละ

สถานทูตพรอม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรง

กับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาทีท่านจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 



   
 

 

o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสอง

คน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

o สําเนาบัตรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบัตร 1 ชุด 

o สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

o สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

o  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม

ใหมทุกครั้ง  

o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชญิทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย

สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม

ทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

o กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน 

เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมี

เอกสารพรอมและมคีวามประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะ

หักคาใชจายที่เกิดข้ึนจรงิและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได

ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 




