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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินลุฟทันซา(LH) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 2 มิวนิค-ฟุสเซน-ปราสาทนอยชวานไตน-์เมืองอนิสบ์รูก-บ้านหลังคาทอง 
00.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟทันซา(LH) เทีย่วบิน

ที่ LH773 (23.00-05.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.20 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง                                                                                                                                     

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศรื่นรมย ์
เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทาง วฒันธรรมของภูมิภาค และ

พิพิธภณัฑท่ี์เดน่ท่ีสดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง่  
น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค แควน้บา
วาเรียทางตอนใตข้องเยอรมนัตดิกบัชายแดนออสเตรีย เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนีเก่าแก่
นบัพนัปีท่ีไดร้บั ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์
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(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองท่ีโดง่ดงั
คูก่นัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็น
เมืองท่ีมีความน่ารัก และมีสิ่งท่ีน่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบา้นช่องของทั้งเมืองจะ
ตกแตง่ไปดว้ยสีสนัท่ีสวยงาม อิสระใหท้า่นเดนิชมเมือง ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง และแบรนด์
เนม 

น าทา่นเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์Neuschwanstein Castle) แหง่บาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแมแ้ตร่าชาการต์นูวอลท์ดิสนีย ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเดน่และมีทะเลสาบและธาร
น า้ เปรียบไดก้ับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพท่ี
แตกตา่งกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแตง่งดงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบรูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง
อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองท่ีฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ท่ีตัง้ของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินนส์บรูค ท่ีนักท่องเท่ียว
เกือบทกุคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตึกนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเล่ียนท่ี1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทบัท่ี
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบริเวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแหง่ เมืองนีย้งั
เป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตลัช่ือดงัอยา่ง Swarovski 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Goldener Adler Innsbruck ซึ่งเคยใช้ต้อนรับราชวงศ์
และบุคคลช้ันสูงจากต่างแดนหลายท่าน 
พักที ่Hotel Adlers, Innsbruck หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (โรงแรมใจกลางเมือง) 
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      3 พพิธิภัณฑส์วารอฟสก ีวัตเตนส-์เหมืองเกลือเก่า-ฮัลสส์ตัทท ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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เขา้ชมพิพิธภัณฑส์วารอฟสกี วัตเตนส(์Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้รกิารในปี 1995 เพ่ือ
ฉลองวาระครบรอบหนึ่งรอ้ยปีของการก่อตัง้บริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร ์ศิลปินหลากส่ือเป็น
ผูอ้อกแบบสถานท่ีท่ีมีทัง้เอกลกัษณโ์ดดเดน่และความมหศัจรรย ์สถานท่ีท่องเท่ียวแหง่นีไ้ดน้  าโอกาส
มหศัจรรยม์ามอบใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจ านวนกว่าสิบสองลา้นคนท่ีเดินทางมาเยือนจากทั่วทกุมมุโลก 
ภายในพืน้ท่ีกวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยบั คณุจะไดพ้บกลุ่มผลิตภัณฑค์รบทุกชนิด 

ตัง้แตอ่ญัมณีและเครื่องประดบั จนถึงประตมิากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า (Salzmire Bad Reichenhall) สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมยั
โบราณเหมืองเกลือเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนได้ช่ือว่าเป็น
ทองค าขาว แต่ในปัจจบุนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้เท่ียวชมภายในท่ียงัคงรกัษาสภาพเดิมไวทุ้ก
ประการ แตต่อ้งสวมชดุคนงานท่ีมีเตรียมไวใ้ห ้น าท่านนั่งรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ า้
เกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใตภ้เูขาท่ีงดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมืองจริง
เม่ือ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส จากนัน้เดินทางสู่ภูมิภาคซาลสซ์ัมเมอกูทท่ีมี
ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสนห่อ์นันา่ตดิตรงึ 
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น าท่านออกเดินทางสู่  หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ 
Salzkammergut รมิทะเลสาบ ท่ีซ่อนตวัอยูท่่ามกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนตกิ และไดช่ื้อวา่เป็นหนึ่ง
ในพิกดัท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสดุของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย  กบัความงดงามตามธรรมชาติสุด
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คลาสสิคของหบุเขาสงูท่ีโอบลอ้มทะเลสาบอนันิ่งสงบท่ีมีน า้ใสราวกบักระจกคริสตลั ท่ีพรอ้มสะทอ้ง
ภาพความอลงัการของขนุเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีก
เป็นทวีคณู ไปพรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารกัซึ่ง
เตมิไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวตัิศาสตร ์

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาเทราท ์และไวนข์าว 
พักที ่Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พกัในหมู่บา้นฮลัลส์ตทัท)์ 
(ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทีพ่กัในเมืองเดยีวกนัหรือใกลเ้คยีงใน
ระดบัเทียบเทา่กนั ในกรณีหอ้งพกัแนน่) 

4 น่ังรถแทรมชมวิวเมืองฮัลสตัทท–์เชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าทา่นชมวิวเมืองฮลัสตทัทม์มุสงูดว้ยการ น่ังรถแทรมขึน้สู่ยอดเขาฮลัสตทัท ์ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาที 
เคเบิลคาร ์Salzberg จะพาคณุขึน้ไปยงัหบุเขา Hallstatt อย่างสะดวกสบาย ลิฟตแ์ละเสน้ทางแบบ
พาโนรามา ใหท้ศันียภาพอนัเป็นเอกลกัษณข์องใจกลางเมืองประวตัศิาสตรท์ะเลสาบ 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรฐัเชกในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี 
ตอ่มาในปี ค.ศ.1963 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมืองท่ีไดร้บัการอนรุกัษแ์ละภายหลงัจากมีการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดมี้การบรูณะอาคารและปราสาท
ครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าช่ืนชมจากประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนาน มีความส าคญั



KEU020912-LH+OS เยอรมน-ีออสเตรยี-เชก-สโลวัก-ฮงัการ ี9วัน6คนื 

และโดดเดน่ใน การอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบียนเมืองครุ
มลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าทา่นถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบั ปราสาทครุมลอฟ จากบรเิวณรอบนอก สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1250 
ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอนัดบัสองของปนะเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 
ปี ตัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝ่ังแม่น า้วอลตาวา ซึ่งทา่นจะไดเ้ห็นวิวทิวทศันง์ดงามของตวัเมืองครุมลอฟ 
น าทา่นเดนิชมเมืองท่ีมีความงดงามเตม็ไปดว้ยศลิปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษท่ี15 ผา่นชมยา่น
เมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถเ์ก่ากลางเมือง ตลอดจนยา่นการคา้ อาคารบา้นเรือน
บรรยากาศแสนคลาสิค ใหท้่านไดเ้ดนิชมรา้นคา้เลือกซือ้ของท่ีระลกึ สินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Old Inn, Cesky Krumlov หรือเทยีบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)   
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5 คารโ์ลว ีวารี-ศาลาน า้แร่-กรุงปราก-ดนิเนอรพ์ร้อมชมโชว ์Folklore 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทานสู่เมืองคาร์โลวี วารี(Karlovy Vary) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งคือเมืองคารล์บาด เป็น
เมืองท่ีมีการคน้พบน า้แรโ่ดยพระเจา้ชารล์ท่ี4 ซึ่งด  ารงต าแหน่งเป็นพระจกัรพรรดิแหง่จกัรวรรดิโรมนั
ตะวนัออก น าชม“เมืองน า้แร่”แสนสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ในหบุเขาสองฝ่ัง
แมน่ า้เทปลา้ เมืองแหง่นีค้น้พบแหล่งน า้แรร่อ้นธรรมชาตแิละพบบอ่น า้พรุอ้นถึง 12 แหง่ ท าใหเ้ป็นท่ี

นิยมในการเขา้คอรส์สปาเพ่ือสขุภาพ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมศาลาน ้าแร่(Mill Colonnade) เป็นศาลาท่ีใหญ่และสวยงามสะดดุตาตัง้อยูใ่จกลางเมือง 
ลกัษณะเป็นศาลาสไตลเ์รอเนสซองส ์สรา้งดว้ยหิน ภายในมีบ่อน า้แร่5บ่อและอีก1บ่อตัง้ดา้นนอก 
โดยทา่นสามารถชิมน า้แรด่ว้ยถว้ยชิมแบบพิเศษ ท าจากพอรซ์เลนท่ีเมืองนีเ้ทา่นัน้  
น าท่านเดินทางสู่กรุงปราก(Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มีประวตัิศาสตรย์าวนานเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของ
สถาปัตยกรรม ไมว่า่จะเป็นวิหาร โบสถ ์อาคารบา้นเรือนตา่งๆ ท่ีงดงานและเก่าแก่ใหท้่านอิสระถนน
คนเดินท่ีเช่ือมระหว่าง Old Town Square และจตัรุสั Wenceslas ถือเป็นเสน้แบง่ระหว่างเขตเมือง
เก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินท่ีกวา้งขวางนี ้เป็นศนูยก์ารชอ้ปป้ิงของกรุงปราก ตลอดสองขา้งทาง
ของถนนเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้สมัยใหม่มากมาย สลับไปดว้ยบาร ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้
ตัง้อยูภ่ายในอาคารสไตสอ์ารต์นโูวซึ่งจะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พร้อมดูการแสดงพืน้เมือง (Folklore) 
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พักที ่Hotel Hilton old town Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางยา่งเมืองเก่า) 
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6 ปราสาทแหง่กรุงปราก-สะพานชารล์ส-์จัตุรัสเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร-์บราตสิลาวา-ปราสาท 
แหง่บราตสิลาวา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague Castle) ไดช่ื้อว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก สรา้งโดยเจา้ชายบอรวิอย ในศตวรรษท่ี 9 ดว้ยศลิปะแบบโกธิค อดีตท่ีน่ีเคยเป็นท่ีประทบัของ
กษัตริยแ์ต่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชค น าชมความสวยงาม
ใหญ่โตของตวัปราสาท และ มหาวิหารเซนตว์ิตสุ ท่ีเริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1334 และไดมี้การปรบัปรุง
และต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1929 เน่ืองจากการใช้เวลาในการสรา้งนาน ท าใหไ้ดร้ับ
อิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทัง้แบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค จากนั้นเดินทางสู่

สะพานชารล์ส(์Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สญัลักษณข์องเมืองท่ีสรา้งขา้มแม่น า้วัลตาวา
จดุเดน่ของสะพานแหง่นี ้คือมีการประดบัดว้ยรูปป้ันนกับญุถึง 28 องค ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า(Old Town Square) บริเวณท่ีมีความสวยงามและเสน่หอ์นัน่าหลงใหล มี
ศิลปะการก่อสรา้งท่ีผสมผสานหลายแบบ ทัง้โกธิค เรเนสซองสแ์ละบาร็อค อาคารบา้นเรือนและ
วิหารเก่าแก่อายหุลายรอ้ยปีจนไดร้บัการคดัเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ชมอนสุาวรีย์
ยานฮสุ(Jan Hus Monument) ผูซ้ึ่งอทุิศตนเพ่ือตอ่สู่กบัการฉอ้ราษฎรใ์นครสิตจกัรและเขาถกูจบัเผา



KEU020912-LH+OS เยอรมน-ีออสเตรยี-เชก-สโลวัก-ฮงัการ ี9วัน6คนื 

ทัง้เป็นในปี ค.ศ.1415 จากนัน้ไม่นานเขาก็ไดร้ับยกย่องใหเ้ป็นวีรบุรุษของชาวปราก น าชมหอ
นาฬิกาดาราศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ท่ีนักท่องเท่ียวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลา
ทกุๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปป้ันสิบสองนกับญุเดนิเวียนออกมาบรเิวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนกับญุแต่
ละองคก็์จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของช่ืออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลง
ตวัเอง เพราะฉะนัน้จงึมองแตต่วัเองในกระจกเป็นตน้ 
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น าทา่นเดินทางสูเ่มืองบราตสิลาวา(Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นท่ีตัง้ของ
ท าเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  และยังเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย 
พิพิธภัณฑ์โรงละคร หอศิลป์และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ

การศึกษา น าแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ปราสาทแห่งบราติสลาวา(Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี ้
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ตัง้อยู่บนเนินเขาคารเ์บเธียนริมแม่น า้ดานูบ ตวัอาคารมีหอคอยสงู 80 เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสาน
ดว้ยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค จากนัน้พาคณะเดินชมเมืองในเขตจตัุรสัใจกลาง
เมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของท าเนียบประธานาธิบดี อิสระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Radisson Blu, Bratislava หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง) 
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7 บูดาเปสต-์ฮโีรสแควร-์ป้อมชาวประมง ฟิชเชอรแ์มนแพชช่ัน-มหาวหิารเซนตแ์มทเทยีส- 
ล่องเรือแม่น า้ดานูบ-เวยีนนา-ศาลาวา่การเวยีนนา-พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต(์Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ท่ีมีประวตัิศาสตร์
และวฒันธรรมท่ีนา่สนใจอีกทัง้ความสวยงามทางธรรมชาตท่ีิมีแมน่  า้ดานบูไหลผา่นกลางเมืองท าให้
เมืองแบ่งออกเป็นสองฝ่ังคือเมืองเก่า หรือ บูดา ท่ียงัคงความสวยงามของประวตัิศาสตรอ์นัเก่าแก่

และเมืองใหม ่หรือเปสตท่ี์มีความหรูหราทนัสมยั  
น าท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร(์Heroes Square) รูปป้ันของบรรพบรุุษชาวแมกยารท์ัง้ 
7 เผ่า เพ่ือฉลองในชยัชนะของชาวแมกยารท่ี์ร่วมกนัสรา้งเมืองขึน้มา น าท่านชมทิวทัศนท่ี์สวยงาม
จากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอรแ์มนแพชช่ัน(Fisherman Bastion) ซึ่งเป็นปอ้มคา่ยและจุด
ชมวิวท่ีงดงามของตวัเมือง ใหไ้ดเ้ก็บภาพสวย ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนตแ์มทเทียส(Matthius 

Church) อดีตเคยใชเ้ป็นมัสยิดของชาวเติรก์ และพระราชวังหลวงท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้ 
จากนัน้ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัอาคารรฐัสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีสมบรูณแ์ละใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนัน้น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบ ชมความงามของทิวทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการีท่ีตัง้เรียงราย
กนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร  ่าลือ ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม 

สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสรา้งขา้มแม่น า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK 
วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิน้ท่ีใชใ้นการสรา้งไดถ้กูน ามาจากประเทศองักฤษ 
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น าท่านเดนิทางสู่เมืองเวียนนา(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนตเ์สนห่ข์องเวียนนาท่ี
ดกึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิกของตกึอาคารโทนสีขาสนวนงดงามแบบ
ดัง้เดิม รูปป้ันบคุคลส าคญั รถมา้ โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองท่ีน่าหลงใหล อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงชม
รา้นคา้ หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุน่และขนมเคก้ตน้ต าหรบั 
น าท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีดริช 
ชมิดท(์Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นท่ีท าการหลกัของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นท่ี
จดังานส าคญัของเมือง น าท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวรก์(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระ
ราชวงัฤดหูนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านแวะถ่ายรูปคูโ่บสถเ์ซนต์
สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศิลปะโกธิกตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 13 
ถือเป็นโบสถค์ูบ่า้นคูเ่มืองของประเทศออสเตรีย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ชื่อจัดเตม็ Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 
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พักที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   

 8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิง-(สนามบนิเวียนนา)-กรุงเทพ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบ์ูรก์ เริ่มมีประวตัิการ
สรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ตอ่มาไดมี้การปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ย
จ านวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เย่ียมจ านวนมาก ในระหว่างปี
ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ี
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ประทบัซึ่งไดร้บัการตกแตง่อย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดิน
เล่นท่ีออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
มากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ใหท้่านอิสระถนนสายช้อปป้ิงกลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคญัแหง่กรุง
เวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ตา่งๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ท่ีถกูใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ให้
เลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS 
VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของท่ีระลกึตา่งๆ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

23.20 น.  ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน(์OS) เท่ียวบินท่ี 
OS25 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 9      กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
14.20 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
19 – 27 ตลุาคม 65 129,999.- 129,999.- 25,999.- 

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
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**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
6.  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6.  คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย100%  
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- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บรกิารคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ,การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ, การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบดิ, 
แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะ
ค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือ เดนิทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จงึค านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทาง
กลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  
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2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 
6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  
7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอง้เป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษิัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกันอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  
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6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมมี่อา่งอาบน า้ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้นัๆและแตล่ะ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้นั  
8. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งน า

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
 

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑตู  ทางบริษัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียง

ตวักลางและ คอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่น้นั  เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานฑตูเป็นผู้
เก็บ หากผลวีซา่ ออกมาว่าท่าน ไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซา่ และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนวีซา่
ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานฑตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฎิเสธวีซา่ ทางบรษิัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซ่าและคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถาน ฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยัหรือศกึษาหรือทางานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะตอง้เป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัทา่นเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม ่ 
 

 


