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สายการบนิชัน้น าระดับโลกกับ AIRBUS 380 Free wifi บนเคร่ือง 
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มิวนิค-มาเรยีนพลาส-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ยอดเขาสตูไบกราเชีย-ซาลเบิรก์ 

เชสกี้คลมุลอฟ-คาโรววีารี-่ปราก-เวยีนนา-พระราชวงัเชิรน์บรุน-คาธเนอรส์ตรที 

เที่ยวชมเมือง  HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก  

 

 
รายละเอยีดการเดินทาง :    

วนัที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว Tเคาน์เตอร์
สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเอกสาร
การเดินทางและกระเป๋าเดินทางบริเวณเคาน์เตอร์ 

21.25 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ มิวนิค โดยเที่ยวบินที ่EK373/ EK 053 แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินดูไบ 

วนัทีส่อง กรุงมิวนิค (เยอรมนี) - ฟุสเซ่น  - ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
น าท่านเดินทางสู่ จตุัรัสมาเรียนพลาส ชม วหิารมาเรียนพลาซ ท่ีสร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีสวยงาม 
ใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมืองอนัเก่าแก่ ชม โบสถ์เฟาเอิน้เคอเช่ ซ่ึงเป็น
โบสถป์ระจ าเมืองของมิวนิค และเป็นยา่นศูนยก์ารคา้มากมายหลากหลายนานาชนิดโดยรอบจตุัรัส 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เพื่อนัง่รถเล็กข้ึนไปชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ใหท้่านได้

ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกบริเวณปราสาท ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ขาหมูเยอรมนั 
ท่ีพกั  HOTEL  BAYERISCHER  HOF  KEMPTEN  หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ฟุสเซ่น – ยอดเขาสตูไบกราเชีย – อนิน์สบรูค (ออสเตรีย) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสตูไบกราเชีย (STUBAI GLACIER) (145 
กิโลเมตร)  
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 น าท่าน ข้ึนกระเชา้ สู่ยอดเขาท่ีความสูง 3,210 เมตร ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศของยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปี ใหท้่านสนุกสนานเพลิดเพลินไปกบัการเล่นหิมะบนลานหิมะท่ีกวา้งไกล ด่ืมด ่าไปกบับรรยากาศอนั
แสนบริสุทธ์ิ ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติโดยรอบ บนัทึกภาพความทรงจ าอนัแสนประทบัใจกบัการ
ท่องเท่ียวคร้ังน้ีท่ีเมา้ทส์ตูไบ   

เท่ียง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (INNSBRUCK) (44.2 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแควน้ทีโรล  

ตะวนัตก ท่ีน่ีท่านจะไดเ้ห็นความแตกต่างท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของศิลปะวฒันธรรมเก่าแก่ท่ีสั่งสมมานาน
กวา่ 800 ปี ….ถึง เมืองอินน์สบรูค  
น าท่าน ชมเมืองอินน์สบรูค เมืองท่ีตั้งอยูใ่นออ้มกอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีสูงเสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่
ตลอดปี ประทบัใจไปกบับา้นเรือนท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งงดงาม ไม่วา่จะเป็น
ซุม้ดอกไม ้หรือไมเ้ล้ือยตามประตูบานหนา้ต่าง  
น าท่าน ถ่ายภาพกบับา้นหลงัคาทองค า ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ชมและเลือกซ้ือผลึกแกว้เจียระไนอนั
เล่ืองช่ือของสวารอฟสก้ี อาทิเช่น เคร่ืองประดบับา้น ชุดน ้ าชา สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ฯลฯ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  INNSBRUCK หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่   อนิน์สบรูค  – ซาลบูร์ก – ฮอลสตัท – เชสกี ้ครุมลอฟ (เชค) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประทเศออสเตรีย  (SALZBURG)  (186 กิโลเมตร) ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศ

ใตข้องสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีววิทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบั
ทะเลสาบตลอดเส้นทาง เม่ือเราถึงเมืองซาลบูร์ก  

 น าท่านถ่ายรูปสวนมิราแบล ซ่ึงเป็นสวนสวยประจ าเมือง สวนมิราแบลในฉากตน้ๆของภาพยนตร์อมตะกอ้ง
โลก “เร่ืองเดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” แมเ้วลาผา่นไปเน่ินนานมากแต่สวนแห่งน้ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด น า
ท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะ
บริเวณเมืองเก่า จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่
บนฝ่ังแม่น ้าซาลซคั (Salzach) และมีอาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอกในศตวรรษท่ี 18 
นามวา่ วลูฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท   
น าท่านขา้มแม่น ้าซาลส์ซคัสู่ ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮน็ซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยู่
บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นน าท่านชมบา้นเลขท่ี 9 ถนน Geteidegasse  
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 แลว้อิสระใหท้่านชมร้านคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลส์บวร์ก 
ท่ีตั้งอยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง เดินเท่ียวชมเมืองเก่าแถวบา้นเกิดของโมสาร์ท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยเูนสโก ้
จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตทั (HALLSTATT)  (72.9  กิโลเมตร) 
เมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี ช่วงท่ี
เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยงัมี
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นท่ีหลงใหลของนกัเดินทางมากมาย  

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา่“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อีกดา้นมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือน
สไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละ
หลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรัส
ประจ าเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม อิสระใหท้่าน
ไดพ้กัผอ่นนัง่จิบกาแฟ หรือเดินเท่ียวชมเมือง อยา่งเตม็อ่ิม   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (209 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของ
สาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.
1993 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของ
ประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไว้
อยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนั
ทรงคุณค่า ท าให้องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั  THE  OLD  INN หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า  เชสกี ้ครุมลอฟ - คาร์โลว ีวาร่ี  - ปราก (เชค) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยคุสมยั เปล่ียนมือ
เจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา น าท่านชม
เมืองโบราณท่ีมีอายมุาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของ
อาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดทา้ยเมืองก็กลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ
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 มลอฟก็เจริญข้ึนเร่ือยๆ จากการท่ีอยูใ่นเส้นทางการคา้ขายในอดีต และยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมือง
มรดกโลกท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลว ีวาร่ี (KARLOVY VARY) (209 กิโลเมตร)  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นสองฝ่ัง
แม่น ้าวลัตาวา้ เป็นเมืองท่ีสวยงามเตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเร่ืองราวของน ้าแร่ร้อน หรือท่ีรู้จกัในนาม 
“เมืองน ้าแร่” เมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึของโบฮีเมีย 

 น าท่านชมเมือง ท่ีอยูใ่นหุบเขาสองฝ่ังแม่น ้าเทปรา ดินแดนแห่งน้ีเป็นท่ีคน้พบแหล่งน ้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมี
บ่อน ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ท่ีร้อนท่ีสุด อยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการท่ีมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดง
สายน ้าแร่ นกัท่องเท่ียวสามารถชิมน ้าแร่ดว้ยถว้ยชิมเฉพาะพิเศษ ท่ีท าจากพอร์ซเลนในเมืองน้ีเท่านั้น เมืองน้ีเป็น
ท่ีนิยมในการเขา้คอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมือง
เป็นอยา่งยิง่ อาทิ โบสถข์องแมร่ี เมดิลีน และโบสถส์ไตลรั์สเซียนออร์ธอดอกซ์วหิารของเซนตปี์เตอร์ และเซนต์
ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซ้ือเหลา้พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง BECHEROVKA โดยมี
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตจากสมุนไพร เป็นของท่ีระลึก  

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย  
บ่าย  จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กิโลเมตร)  นครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮีเมียท่ีในอดีต

เมืองหลวงแห่สาธารณรัฐเชก ท่ียงัคงความงามของโบราณสถาน ปราสาทราชวงั ซ่ึงใชส้ถาปัตยกรรมการ
ก่อสร้างในยคุศตวรรษท่ี 18 เป็นเอกลกัษณ์ และเป็นยคุทองของกรุงปราก เหมือนกบัไดย้อ้นเวลากลบัไปสู่สมยั 
200 ปีก่อน เป็นบรรยากาศท่ีท่านไม่สามารถสัมผสัไดจ้ากท่ีใดอีก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั  NH PRAGUE  หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก  ปราก  - เวยีนนา  (ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา อดีตท่ีประทบัของ
จกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นตวั
เมืองปราก ท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่น ้า ท่ีท่านจะเห็นถึงช่ือท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่ีท่านจะเห็นยอดแหลม
ของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถต่์างๆอีกดว้ยเดินผา่นเขตอุทยานท่ีสวยงาม ชมอาคารส าคญัๆมากมาย  
จากนั้นน าท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาทท่ีมี มหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจ าราชวงศซ่ึ์งสร้างดว้ยศิลปะ
แบบโกธิค ท่ีประดบัดว้ยกระจกสีสแตนกลาสอยา่งสวยงาม  



 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EURO10.1_9D-EK-W16 

 น าท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีสวยงามของ สะพานชาร์ลส ท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของป
ราคท่ีสร้างข้ึนในยคุของกษตัริย ์ชาร์ลสท่ี 4 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าศิลปินต่างๆน าผลงานมาแสดงและขาย
ใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ  
น าท่านเดินเล่นยา่นจตุรัสเมืองเก่า ท่ีมีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด 
รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นท่ีรู้จกัและใหก้ารยอมรับกนัทัว่ยโุรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงั
ต่างๆก็นิยมน าไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่อโคมระยา้ท่ีงดงาม และทานจะไดพ้บกบันาฬิกาโบราณท่ีจะมีตวั
ตุก๊ตาโบราณออกมาแสดงในทุกชัว่โมง  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (331 กิโลเมตร)  นครหลวงท่ีงดงามของ

ออสเตรีย ท่ีผสมผสานประเพณีของราชวงศต์ั้งแต่ยคุอดีตใหเ้ขา้กบัส่ิงก่อสร้างโมเดิร์นอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจไดอ้ยา่ง
ลงตวั เมืองน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของวฒันธรรมแบบตะวนัตก สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัราชวงศ ์กล่ินหอมหวลของ
กาแฟเวยีนนาจากบรรดาร้านกาแฟต่างๆ ท่ีมีอยูท่ ัว่เมือง เวียนนายงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวมากมาย 
แมก้ระทัง่ใจกลางเมืองซ่ึงหาไดย้ากในเมืองใหญ่อ่ืนๆของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง ซ่ีโครงหมูเวยีนนา 
ท่ีพกั  AUSTRIA  TREND หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด เวยีนนา (ออสเตรีย) – พระราชวงัเชรินบรุนน์ – PARNDORF OUTLET – บูดาเปสต์ (ฮังการี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
  น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินนบรุนน์ พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กท่ีมีความ

สวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ท่ีมีการตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค, รอค
โคโค หรือ ศิลปะประยกุตจ์ากทางเอเชียและยงัมีเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชต่้างๆประดบัอยูอ่ยา่งสวยงาม 

 น าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงัเบลเวเดียร์ พระราชวงัท่ีตั้งอยูบ่นลาดเชิงเขา สร้างข้ึนตามศิลปะบาร็อกในปี ค.ศ.
1715-1723 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อนของเจา้ชายยจีูนแห่งซาวอย ถูกออกแบบใหส้ร้างเป็นสองส่วน คือ 
Lower Belvedere และ Upper Belvedere 
น าท่านเดินเล่นยา่นใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ท่ีมีร้านคา้นานาชนิด  
อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิง และยงัเป็นท่ีตั้งของ วิหารเซนต ์สตีเฟ่นโบสถใ์หญ่ในศิลปะแบบโกธิค หรือ
ท่านอาจใชเ้วลาวา่งซ้ือซคัเคอร์เคก้ เคก้ช็อคโกแล็ต ช่ือดงัของเวยีนนา มาทดลองชิมหรือจะซ้ือเป็นของฝาก และ
ยงัเป็นท่ีตั้งของ วหิารเซนต ์สตีเฟ่น เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี13 กล่าวขวญักนั
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 วา่เป็นโบสถส์ไลตก์อทิกท่ีเป็นท่ีสวยท่ีสุด ถือเป็นสถานท่ีโด่งดงัคู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย และท่ีน่ียงั
เป็นท่ีโมสาร์ทเขา้พิธีแต่งงาน  
น าท่านเดินทางสู่ parndorf outlet ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมยีห้่อต่างๆ 

เทีย่ง             อสิระกบัการรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพ่ือมีเวลาช้อปป้ิงให้มากขึน้ 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์(BUDAPEST)  (ระยะทาง 194 กโิลเมตร) เมืองหลวงของประเทศ

ฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรรุ่งเรือง
มานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ้”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบั
โลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ้ หรือท่ีชาวฮงักาเรียนเรียกขานวา่ ”ดูนา” แม่น ้าสายส าคญัท่ีไหลผา่น
กลางเมือง เมืองบูดาเปสต ์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และ
ศิลปวฒันธรรมอนัเก่าแก่ และเมืองเปสต ์ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง   
ท่ีพกั  MERCURE  BUDAPEST  BUDA  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปด บูดาเปสต์  - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
จากนั้นน าท่าน ล่องแม่น า้ดานูบ แม่น ้าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮงัการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภา
และอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีโดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ มนตเ์สน่ห์ท่ีไม่เส่ือมคลาย 
และรับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนติกบนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก 
น าท่านชมฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรียจ์ตุัรัสวีรชน ซ่ึงเป็นอนุเสาวรียท่ี์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์
ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชยัชนะของฮงักาเรียน  เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรี
ยล อนัเป็นสัญลกัษณ์ของคริสตจกัรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อผูน้ าของชนเผา่ทั้ง 7 ท่ีร่วมกนั
ก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีข้ึนเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 จากนั้นน าท่านชม ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion เพื่อชม
จุดชมววิท่ีสวยงามริมฝ่ังแม่น ้ า  ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน สร้างข้ึนไวเ้พื่อ
ร าลึกถึงความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นจุด
ชมววิรอบเมืองบูดาท่ีสวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน 
และอาคารรัฐสภาฮงัการีริมแม่น ้าดานูบท่ีงดงามตรึงตาตรึงใจ  
จากนั้นน าท่านชมโบสถ ์แมทธิอสั (Matthias Church) ซ่ึงโบสถน้ี์เคยใชจ้ดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลาย
พระองค ์ ช่ือโบสถม์าจากช่ือกษตัริยแ์มทธิอสั ซ่ึงพระองคท์รงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยั
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 ของพระองคถื์อวา่เป็นสมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาอยา่งแทจ้ริง ส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามเกิดข้ึนมากในเมืองหลวงและเมือง
อ่ืนๆ ซ่ึงโบสถน้ี์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเ้รียบร้อยแลว้  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  
15.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย  โดยเท่ียวบินท่ี EK112 / EK376 (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ) 

วนัทีเ่ก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

12.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 
 

************************* 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, ก ารจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทน
ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ
ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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 อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ ่
เดก็ต ำ่กว่ำ 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ต ำ่กว่ำ 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีงเสริม 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

15-23 ก.ค. 63,900.- 62,900.- 61,900.- 

9,500.- 

5-13 ส.ค. 63,900.- 62,900.- 61,900.- 

6-14 ต.ค. 63,900.- 62,900.- 61,900.- 

20-28 ต.ค. / 22-30 ต.ค. 66,900.- 65,900.- 64,900.- 

17-25 พ.ย. 63,900.- 62,900.- 61,900.- 

1-9 ธ.ค. / 5-13 ธ.ค. 66,900.- 65,900.- 64,900.- 

10,500.- 25 ธ.ค 59 - 2 ม.ค. 60  66,900.- 65,900.- 64,900.- 

28 ธ.ค.59 - 5 ม.ค. 2560 66,900.- 65,900.- 64,900.- 
 
 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนั 
และ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class)  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่กุแห่งทีร่ะบตุามรายการ  

7. ค่าบรกิารนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์

8. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท  และค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหต ุ

วงเงนิไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
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 อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ,บริการ

พเิศษต่างๆ 

4. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป ท่านละ 14 ยูโร 

5. ค่าทปิหวัหนา้ท่านละ 20 ยูโร 

6. ค่าวซี่าออสเตรยี 4,200 บาท 

 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป ... 

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นถอืว่าเป็นการยกเลกิโดยอตัโนมตัิ และขอสงวนสทิธิ์

ในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000 บาท  

 กรณีวซ่ีาไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา  
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรอืก่อนการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 30 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมคื่นเงนิงวดแรก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการดาํเนินการที่ไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก บริษทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหลา่นัน้ทีเ่กดิขึ้นตามความเป็นจรงิ  
 

หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผู ้

ร่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า 

หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
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  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์ินสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าใน

กรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถานฑูต เรื่องวี

ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือท ัง้หมด ไม่ว่ า

จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไข

ต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถกู

ปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย

สุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวี

ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ ชาํระเงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด จะขอ

ถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  
 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูต

ฯ เท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที่น้ี 
 

หมายเหตขุอ้ส าคญั 
1. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ 
2. กรณีที่เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบนิ ทาํใหไ้ม่สามารถกิน -เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตาม

โปรแกรมทวัรท์ีร่ะบ ุทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น เพราะถอืเป็นเหตุสุดวสิยัที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก

ทางสายการบนิ และทางบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัค่าชดเชยใด ๆ ท ัง้สิ้นจากทางสายการบนิ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการทีจ่ะเปลีย่นแปลงการเดนิทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่

ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มเีหตุจาํเป็นสุดวสิยั  โดยจะพยายามใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดกบัท่าน  
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 4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏเิสธการเขา้ 

หรือ ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออาํนาจและความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด  
5. บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเที่ยวบนิ , การล่าชา้ของสายการบนิ, 

อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, และทรพัยส์นิส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลมืตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง

เหตกุารณด์งักลา่วอยู่นอกเหนืออาํนาจการควบคุมของบริษทัฯ 
6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ให ้  ถอืว่าท่านไดส้ละสิทธิ์ และไม่สามารถ

เรยีกรอ้งขอเงนิคืนค่าบรกิารได ้
7. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคา และเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริ ษทัฯ ไม่สามารถ

รบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, 

ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง

กบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่ง

อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และ

ประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความ

คุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้น

การเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิ

ดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารกัหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา

กลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้่อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี

ใบรบัรองแพทย)์  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนจอง

ทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
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 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซ้ือทวัร ์เพ่ือหาขอ้สรุป

ร่วมกนั)  

- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธท่ี์จะไมร่บัผิดชอบ หาก

ท่านถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลือดหมู 

- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ 

ยืนยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายน้ันได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปล่ียน - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้

หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 
 

**ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม** 
เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่อ

อายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านที่มีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา 

แนบมาดว้ย เพ่ืออา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

- รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่

คมชดัหา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแตง่ภาพจาก

คอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35mm*45mm น้ิว 2 รูป (ทาง

สถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ พร้อมแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

- ส าเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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 - หลกัฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 3 

เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็น

ปัจจุบนั)  

หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น) 

กรณีเป็นพนักงาน 

 จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมัติใหล้าหยุด  

พรอ้มประทบัตราของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัร

ขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้ม 
ทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

พรอ้มประทบัตราสถาบนั 

เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือ

หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร 

กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและ

มารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที่รบัยืน่วีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้

ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 

พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดว้ยกนั) 
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ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 
ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอียด ประวัตส่ิวนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทัง้หมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
.................................................................................................................................................................................... 
 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตต้องการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.................................................................................................................................................................................... 
 
พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอายุ 
.................................................................................................................................................................................... 
 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานก่ีปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานท่ีเกิด(จังหวัดที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและท่ีอยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน / วันเร่ิมงาน /  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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 *กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาต ิ / 
สถานที่เกิด  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาต ิ / 
สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................................... 

 


