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NT275
ทวัรย์ุโรปตะวันออก 4 ประเทศ เช็ค ออสเตรยี สโลวาเกยี ฮังการ ี7 วัน 4 คนื (QR)
ทัวรย์ุโรป เชค ฮังการี ออสเตรีย ยุโรปตะวันออก , 7 วัน 4 คนื ,

DUO PRAGUE  , Mercure Budapest Hotel  , IBIS BATISLAVA HOTEL  , GRAND HOTEL ZVON

กรงุปรา๊ก - ปราสาทปรา๊ก - มหาวหิารเซนตว์ติสั - โดฮา - เวยีนนา - ฮลัสตทัท์
เชสกคีุมลอฟ - เชสกบีูเดอโจวชิ - สะพานชารล์ - บราตสิลาวา - พระราชวงัเชนิบรนุน์

ถนนคารท์เนอร ์- โบสถเ์ซนตส์ตเีฟน - บราตสิลาวา - ปราสาทบราตสิลาวา 
ฮโีรส่แควร ์- บูดาเปสต ์- คาสเซลิฮลิล ์- Outlet Parndorf

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ



17.30 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 เคารเ์ตอรส์ายการการต์ารแ์อรเ์วย์
(เคาเตอรQ์) พรอ้มเจา้หนา้ทคีอยดแูลเช็คสมัภาระและบัตรทนัีงบนเครือง

21.05 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮาร ์ประเทศการต์าร ์โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทยีวบนิท ีQR839

วนัท ี2
โดฮา - เวยีนนา - ฮลัสตทัท ์- เชสกคีมุลอฟ - เชสกบีูเดอโจวชิ

00.05 น.
เดนิทางถงึ ประเทศการต์าร ์ใหท้า่นแวะพักเปลยีนเครือง (ในเวลาเปลยีนเครืองประมาณ 2 ชวัโมง)

02.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา โดย สายการบนิQATAR AIRWAYS เทยีวบนิท ีQR189

07.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นออกเดนิสู ่"เมอืงฮลัสตทัท"์ เมอืงรมิทะเลสาบทสีวยทสีดุในโลก ตังอยู่ทางฝังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลลช์ตัทท ์หรือ
ฮัลลช์ตัททเ์ทอร ์เป็นหนงึในเมอืงทอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิมมากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศออสเตรีย
โดยเมอืงฮัลลช์ตัททนั์นอยู่ในรัฐอัปเปอรอ์อสเตรีย ซงึเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรียดนิแดนซงึมวัีฒนธรรมสบืทอดตอ่กันมานานถงึ 3,500
ปีชมเมอืง ฮาลสตัดซ ์ชมสถาปัตยกรรมทมีเีสน่หเ์ฉพาะตัว ดว้ยการประดับเครืองไมแ้ละเก็บเกยีวประสบการณ์จากจารีตประเพณีทยัีงคงมชีวีติชวีา

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่“เมอืงเชสก ีคมุลอฟ(เมอืงมรดกโลก)” เป็นเมอืงขนาดเล็กในภมูภิาคโบฮเีมยีใตข้องสาธารณรัฐเช็ก
มชีอืเสยีงจากสถาปัตยกรรมและศลิปะของเขตเมอืงเกา่และปราสาทครุมลอฟ ซงึเขตเมอืงเกา่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนจากยูเนสโก
ใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยทําเลทตัีงของตัวเมอืงทมีนี ้าํลอ้มรอบ ทําใหก้ลายเป็นปราการทสํีาคัญในการป้องกันขา้ศกึ
ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปีค.ศ.1963
ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทไีดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลยีนแปลงทางสงัคมของประเทศในตอนปลายปีค.ศ.1989
ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครังใหญ่ โดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชนืชม จากประวัตศิาสตรท์ยีาวนาน
มคีวามสําคัญและโดดเดน่ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคณุคา่
ทําใหอ้งคก์ารยูเนสโกไ้ดข้นึทะเบยีนเมอืงครุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเชสก ีบูเดอโจวชิ เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นแหลง่ผลติเบยีรท์สํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของสาธารณรัฐเช็ก ตังแตปี่ 1895
ภายใตย้ีหอ้ Budvar และเป็นถนิกําเนดิของเบยีรย์ีหอ้ Budweiser ทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
GRAND HOTEL ZVON หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เชสกบีูเดอโจวชิ - ปรา๊ก - ปราสาทปรา๊ก - มหาวหิารเซนตว์ติสั - สะพานชารล์

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

นําทา่นออกเดนิทางสู ่“กรุงปรา๊ก” เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซงึตังอยู่รมิสองฟากฝังแม่น ้าํวัลตาวา

นําทา่นชม “จตัรุสัเมอืงเกา่สตาเรเมสโต” บรเิวณโดยรอบ ลว้นเป็นอาคาร และวหิารเกา่แกอ่ายุกวา่ 600 - 700 ปี ทมีคีวามงดงามโดดเดน่

ชม “อนุสาวรยีย์านฮสุ” ผูนํ้าฝ่ายปฏริูปศาสนาซงึถูกกลา่วหาวา่เป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทังเป็น



ชม “หอนาฬกิาดาราศาสตร”์ ททีกุ  ๆ1 ชวัโมงจะมตีุก๊ตาสาวกพระครสิต ์(12 Apostles) ออกมาเดนิผา่นหนา้ตา่งเล็กๆดา้นบน

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น “เขา้ชมความยงิใหญต่ระการตาของปราสาทปรา๊ก” ปราสาทนีถูกสรา้งขนึในปีค.ศ.885 เป็นศลิปะสไตลโ์กธคิ
สรา้งขนึโดยเจา้ชายบรโิวจ เดมิในสมัยกลางเคยเป็นทปีระทับของกษัตรยิมั์ยตา่งๆ
ในจักรวรรดโิบฮเีมยีตลอดมานับเป็นศนูยก์ลางอํานาจทางการเมอืงของกรุงปร๊ากมาตังแตศ่ตวรรษท1ี2 ปัจจบัุนนีไดถู้กใชเ้ป็นทําเนียบรัฐบาล
และเป็นทพํีานักของประธานาธบิดแีหง่สาธารณรัฐเช็ค
จากนันนําคณะทา่นเดนิทางเขา้สูศ่นูยก์ลางของปราสาททแีวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเกา่แกอ่ายุกวา่650 ปี

นําทา่นเขา้ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวหิารเซนตว์ติสั” โบสถเ์กา่แกส่ไตลโ์กธคิ ทสีรา้งขนึในปี ค.ศ.1929
เป็นมหาวหิารอันศักดสิทิธแิละทรงคณุคา่ทสีดุอย่างยงิของชาวเช็คทกุคน เนืองจากใชเ้ป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิพ์ระองคต์า่งๆ
อกีทังยังเป็นทเีก็บมงกฎุเพชรททํีาขนึในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ ี4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุ
ททํีาใหก้รุงปร๊ากกลายเป็นเมอืงหลวงอันยงิใหญ่ของอาณาจักรโบฮเีมยีและจักรวรรดโิรมันอันศักดสิทิธิ
ชมหนา้ตา่งทปีระดับดว้ยกระจกสอัีนงดงามเป็นรูปภาพของนักบญุองคต์า่งๆ

นําทา่นเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ นําชม “สะพานชารล์ส”์ สะพานสญัลักษณ์ของกรุงปร๊าก ทสีรา้งขา้มแม่น ้าํวัลตาวาในชว่งศตวรรษท1ี4
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ ตลอดราวสะพานมปีระตมิากรรมหนิทรายรูปปันของนักบญุตา่ง  ๆถงึ 30 รูป

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ปรา๊ก - บราตสิลาวา - ปราสาทบราตสิลาวา - บูดาเปสต ์- ฮโีรส่แควร์

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

นําทา่นออกเดนิทางสู ่“กรุงบราตสิลาวา” เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศสโลวัค
รวมทังเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุในภมูภิาคยุโรปกลาง มปีระชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราตสิลาวาตังอยู่บนสองฝังแม่น ้าํดานูบ
ทบีรเิวณพรมแดนของสโลวาเกยีกับออสเตรียและฮังการี ใกลก้ับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมอืงนีตังอยู่หา่งจากกรุงเวยีนนาเพยีง 50 กโิลเมตร
เป็นนครสําคัญทางการเมอืง เศรษฐกจิและทางวัฒนธรรมของแควน้สโลวาเกยี โบสถแ์ละสถานทสํีาคัญตา่ง  ๆเชน่
ปราสาททเีคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมัยโบราณ

นําทา่นสมาชกิผา่นชม “หอคอย” บราตสิลาวาอันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ผา่นชมย่านเมอืงเกา่ อาคารย่านเมอืงเกา่นี
มหีลังคาสเีขยีวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปหูนิแบบเมอืงหลวงเกา่ของยุโรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราตสิลาวา”
และแนวเทอืกเขาคารเ์ปเทยีนเรมิตน้ในบรเิวณเมอืงนีดว้ย, ภเูขาลติเทลิคารเ์ปเทยีน (สว่นหนงึของเทอืกเขาคารเ์ปเทยีน)
และมเีวลาใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทเิชน่ ผา้ลกูไม,้ เครืองกระเบอืง ฯลฯ

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่“กรุงบูดาเปสต”์ เมอืงหลวงของประเทศฮังการี เมอืงทมีแีม่น ้าํดานูบไหลผา่นกลางเมอืง

นําทา่นชม “ฮโีรส่แควร”์ ซงึเป็นลานโลง่กวา้งขนาดใหญ่ พรอ้มชม “อนุสาวรยีแ์หง่สหสัวรรษ”
ทสีรา้งขนึเพอืเฉลมิฉลองการกอ่ตังอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั



MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
บูดาเปสต ์- คาสเซลิฮลิล ์- Outlet Parndorf

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

นําทา่นขนึสู ่“คาสเซลิฮลิล”์ ชม “ป้อมฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน” ทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สยีสละชวีติ
เพอืปกป้องบา้นเมอืงในชว่งทถีูกมองโกลรุกรานในปีค.ศ.1241-1242 

ชม “อนุสาวรยีข์องพระเจา้สตเีฟ่น” ปฐมกษัตรยิข์องชาวแมกยารท์รงมา้เดน่เป็นสงา่อยู่หนา้ป้อมปราการ 

ผา่นชม “สะพานเชน” หรือ "สะพานโซ”่ สญัลักษณ์ของกรุงบดูาเปสต ์

นําทา่น “ลอ่งเรอืชมววิทวิทศันส์องฝากฝงัแมน่้าํดานูบ” แม่น ้าํนานาชาตไิหลผา่นหลายประเทศ ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้ม
“อาคารรัฐสภาทสีวยทสีดุของยุโรป” สญัลักษณ์ของประเทศ อาคารนีถูกสรา้งแบบนีโอโกธคิอันโดดเดน่ ชมอาคารบา้นเรือน
สถาปัตยกรรมเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืง

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางเขา้สู ่“Outlet Parndorf” ใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพเิศษ เชน่ Lacoste, Samsonite,
McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel,
Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

จากนันเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง**

ทพีกั
IBIS BRATISLAVA CANTRUM หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
บราตสิลาวา - เวยีนนา - พระราชวงัเชนิบรุนน ์- ถนนคารท์เนอร ์- โบสถเ์ซนตส์ตเีฟน

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

นําทา่น ถ่ายรูปคูก่ับ “พระราชวงัเชนิบรุนน”์ Schonbrunn Palace (ภายนอก) พระราชวังฤดรูอ้นอันยงิใหญ่ของราชวงศฮั์ปสบวรก์
ทถีูกสรา้งขนึในปลายศตวรรษท ี17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรียเทเรซา่” จักรพรรดนีิแหง่จักรวรรดโิรมันทตัีงพระทัยวา่
จะสรา้งพระราชวังแหง่นีใหม้คีวามงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นกรุงปารีส”
ดา้นหลังของพระราชวังในอดตีเคยใชเ้ป็นทลีา่สตัวปั์จจบัุนไดต้กแตง่เป็นสวนและ น ้าํพอุย่างสวยงาม
อันเป็นทมีาของชอืพระราชวังเชนิบรุนนใ์นอดตีนันพระราชนีิฝรังเศส มารีอังตัวเนต ไดเ้คยใชช้วีติชว่งวัยเด็ก ณ พระราชวังแหง่นี และ
โมสารท์ยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดนิโปเลยีน เคยไดเ้สด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองคช์มอุทยานและสวนดอกไมน้านาพันธุ์

จากนันนําทา่นชม “กรุงเวยีนนา” ผา่นชม ถนนวงแหวน, โรงอุปรากร(โอเปร่าเฮาส)์, พระราชวังฮอฟบวรก์, อาคารรัฐสภา, ศาลาวา่การ,
มหาวทิยาลัยเวยีนนา,โบสถป์ระจําเมอืง, ศาลสงู ฯลฯ 

เดนิเลน่ใน “สวนสาธารณะสตดัปารค์” สวนสาธารณะอันร่มรืนใจกลางเมอืง 

ชม “อนุสาวรยีโ์ยฮนัสเตรา้ส ์จเูนยีร”์ Johann Strauss ศลิปินทมีชีอืเสยีงกอ้งโลก

จากนันนําคณะเดนิทางเขา้สู ่“ถนนคารท์เนอร”์ ย่านถนนการคา้ทตัีงอยู่ใจกลางเมอืง มหีา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ตา่งๆมากมาย



เชญิทา่นเลอืกซอืหาของฝากจากออสเตรีย อาทเิชน่ เครืองแกว้เจยีระไน, ครสิตัลของทรีะลกึ และ สนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังของยุโรป

พรอ้มชม “โบสถเ์ซนตส์ตเีฟน”(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์กา่แกส่รา้งในศลิปะโกธกิตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13
ถอืเป็นโบสถค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของประเทศออสเตรีย

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง**

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

22.15 น.
เหริฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทยีวบนิท ีQR186

วนัท ี7
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

05.55 น.
เดนิทางถงึ ประเทศการต์าร ์ใหท้า่นแวะพักเปลยีนเครือง

07.05 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทยีวบนิท ีQR832

17.45 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป เชค ฮงัการ ีออสเตรยี ยโุรปตะวนัออก
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี5 สงิหาคม 2562 เวลา 09:49 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป เชค ฮงัการ ีออสเตรยี
ยโุรปตะวนัออก

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ- เวยีนนา-กรงุเทพฯ

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามระบุไวใ้นรายการพรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน

• โรงแรมทพีกัตามระบุหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั
โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํและราคาโรงแรมจะปรบัขนึ 3-4
เท่าตวัหากวันเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆอนัเป็นผลททีําใหต้อ้งมกีารปรบัเปลยีนยา้ยเมอืง โดยคาํนงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั

• คา่อาหารทรีะบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีวใหค้วามรู ้และคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกนิ 75 ปี หรอืไมไ่ดเ้ดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ
ท่านตอ้งซอืประกนัเดยีวเพมิ **

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืและอาหารนอกเหนอืจากทรีะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ผกผนัของภาษีน ้าํมนัททีางสายการบนิแจง้เปลยีนแปลงกะทันหนั

• คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทพีกั (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่่านเนอืงจากป้องกนัการสญูหายจากมจิฉาชพีทแีฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทพีกั
และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรบัทุกท่าน)

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ทางสถานทูต ไมค่นืเงนิคา่วซีา่ให ้ไมว่า่ท่านจะผา่นหรอืไมผ่า่นวซีา่กต็าม)[4,000.-]

• คา่ทปิพนักงานขบัรถในยโุรปท่านละ 10 ยโูร

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์ตามวัฒนธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทตอ่วัน

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการชําระเงนิ

• กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระเตม็จํานวนกอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์าํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport มายังบรษัิท
และคา่ใชจ้่ายสว่นทเีหลอืกรณุาชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่14 วัน มฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซงึจะเกดิขนึไดก้ต็อ่เมอืไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรอื
ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่าน ซงึในกรณนี ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้ถา้ท่านตอ้งการ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ทนีอกเหนอืความ รบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่ง

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้
และออกประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด



เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอื
กรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขนึไป - เกบ็คา่ใชจ้่าย ของมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35 วันขนึไป - เกบ็คา่ใชจ้่าย 80 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วัน - เกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %

เอกสารทใีชใ้นการยนืขอวซีา่ VISA (ตอ้งมาโชวต์วัทสีถานทตูเพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น)
• หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายใุชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้

• รปูถา่ยส(ีตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน ) 1.5 X 2.0 นวิจํานวน 3 รปู ขนึอยูก่บัประเทศทจีะเดนิทาง

• หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

• คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่นใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทมีชีอืผูเ้ดนิทางอายยุอ้นหลงัไมเ่กนิ 3
เดอืนนับจากเดอืนทจีะเดนิทาง*พนักงานและผูถ้อืหุน้หนังสอืรบัรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคาํวา่ TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใชช้อืแตล่ะสถานทูต

• *ขา้ราชการและนักเรยีนหนังสอืรบัรองจากตน้สงักดัหนังสอืรบัรองเป็นภาษาองักฤษ

• หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ (สถานทูตรบับัญชอีอมทัพยเ์ท่านันสว่นบัญชอีนืๆนอกจากออมทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอนืๆ
สามารถยนืแนบเพมิเตมิได ้ทังนเีพอืใหห้ลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณท์่สดุ) **หนังสอืรบัรองจากธนาคารในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคาํวา่ TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแตล่ะสถานทูตพรอ้มStatement และสาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6
เดอืนกรณุาสะกดชอืใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์และหมายเลขบัญชเีลม่เดยีวกบัสาํเนาทที่านจะใชย้นืวซีา่ (ใชเ้วลาดาํเนนิการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
• เดก็ตอ้งทําเอกสารรบัรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา

• สาม ี- ภรรยาทมีกีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

• * เดก็ตอ้งทําเอกสารรบัรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา

• *สาม-ีภรรยาทมีกีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

• 
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์/ หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนงึ
หรอืบดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางทังสองคนตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิาและมารดาซงึจดหมายตอ้งออกโดยทวีา่การอาํเภอ

• สาํเนาบัตรประชาชน หรอื สาํเนาสตูบิัตร 1 ชุด

• สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด

• สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด

• สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณท์างบรษัิทฯขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพทังนทีางบรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่านเนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังประเทศตามทรีะบุเท่านันการปฏเิสธวซีา่อนัเนอืงมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีวทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิโดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทังนจีะคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั

หมายเหตุ

• ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของท่านกต็อ่เมอืในคณะมผีูส้าํรองทนัีงครบ 25 ท่านและไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต
เนอืงจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุป๊ในการยนืวซีา่ อาท  ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพกัทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ



ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้งหากในช่วงทที่านเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยนืวซีา่เตม็
ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่เดยีว ซงึทางท่านจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวัน
และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยดแูล และอาํนวยความสะดวก

• เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวรเ์ป็นผูก้าํหนด
ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทูตตอ้งการ
เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เท่านัน
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางท่าน

• กรณวีซีา่ทที่านยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปนี

• คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่และคา่ดาํเนนิการ ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา

• คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วันยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสีาํคญัในการยนืวซีา่ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณา
ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมทที่านตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นทเีหลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน
(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ)ถา้ยังไมอ่อกตวัท่านจะเสยีแตค่า่มดัจําตวัตามจรงิเท่านัน

• คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนคา่มดัจําหอ้งใน 2
คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตวัตามวันทเีขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท  ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบ
และมเีอกสารชแีจงใหท้่านเขา้ใจหากท่านผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้่ายทังหมด 100%

• ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภมู ิกรณที่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตวัเครอืงบนิ
หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี
เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิทฉะนันท่านควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทจีะสาํรองยานพาหนะ
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