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กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย อดีตนครสําหรับชนชั้นขุนนางและบรรดา

เจ้านายชั้นสูงเท่านั้น นครแห่งความทันสมัย แต่แฝงเร้นไปด้วยสถาปัตยกรรมสุด

คลาสสิก อ่อนช้อย อันทรงคณุคา่... ฮังการ-ี เมืองบูดาเปสต์ ประกอบไปดว้ย 2 เมือง คือ 

บูดา และเปสต์ มีแม่น้ําดานูบกั้นกลาง และปูดาเปสต์นับเป็นจุดชมวิวแม่น้ําดานูบที่สวย

ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว... บราติสลาวา เมืองหลวงเล็กๆ น่ารักบนฝั่งแม่น้ําดานูบ

ของสโลวาเกีย ดินแดนแห่งปราสาทอันสวยงาม... กรุงปราก เมืองหลวงของเชก 

อิ่มเอมด้วยความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมอันงดงาม... แวะไป คาโลวี วารี 

เมืองน้ําแร่อันมีเอกลักษณ์โดดเด่น 

กําหนดการเดนิทาง 22-28 ม.ค. // 21-27 ม.ีค. 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ-อสิตนับลู-เวยีนนา             TOUR CODE : EU171703BF 

0800 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S สายการบิน

เตอร์กิส (TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่อง

กระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

1110 สายการบินเตอร์กิส เท่ียวบินที่ TK 65 นําท่านเหิรฟ้าสู่

กรุงอิสตันบูล บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

1705 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน  

1945 สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 1889 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเวียนนา บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

2110 เดินทางถึงท่าอากาศยานเวียนนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รบักระเป๋า

สัมภาระ และนําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก กรงุเวยีนนา- Vienna นครหลวงแห่งดนตรี เมือง

หลวงอันเก่าแก่ทีม่ีอายุกวา่ 1,000 ปี ศูนย์กลางอํานวยการของจกัรวรรดิออสโตรฮังกา

เรียน      ที่พัก Hotel Pannonia Tower Parndorf หรือ

ระดับเดียวกัน 

วนัทีส่อง เวยีนนา (ออสเตรยี)-บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี   

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม เช็คเอาท์ออกจากที่พัก 

09.30 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ดีไซด์เนอร์ เอาท์เล็ต- Parndorf 

Designer Outlet เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่จะให้ท่านช้อปปิ้ง
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ได้อย่างสนุกสนานจนไม่รู้เบื่อ ด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ อาทิ Aigner, Aldo, Armani, Bally, 

Bogner, Burberry, Calvin Klien, Escada, Furla, Gant, Geox, Gucci, Guess, 

Tommy, Mango, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Prada, Samsonite, The 

Body Shop, Timberland, ...  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 

บ่าย นั่งรถชมริงสตราเซ่- Ringstrasse ถนนสายวงแหวน สร้างหลัง ค.ศ.1857 ให้เป็นถนน

กว้างคล้ายแบบถนนของเฮาส์มันน์ในปารีส เป็นตัวอย่างการวางผังเมืองใหม่และ

สถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ อีกทั้งยังเปลี่ยนเวียนนาให้เป็นเมืองสมัยใหม่ เรียงราย

ด้วยอาคาร สถานที่สําคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา และศาลากลาง ล้วนสร้างเลียนแบบอาคาร

ชนิดเดียวกันในยุคกลาง ชตัดพาร์ก สวนเขียวขจีที่เต็มไปด้วยรูปปั้นครึ่งตัว ที่โดดเด่นคือ ราชา

เพลงวอลทซ์  โยฮันน์  ชเตราสส์  จากนั้นนําท่านเข้าชมพระราชวัง เชิงบรุนน์ - 

Schoenbrunn Palace พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูก

สร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ใน

ยุโรป ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง 

ค.ศ.1918 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer 

von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่ง

ชั้นเยี่ยมจํานวนมาก เข้าชมภายใน ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องมิ

ลเลี่ยน ห้องไชนีส... จากนั้นชมอุทยานที่เคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ 

ค.ศ.1752 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงของเวียนนา จากนั้นเดินทางสูบู่ดาเปสต์- Budapest (ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ําดานูบ- Danube River แยกเป็น

เมืองเก่าและใหม่ อันได้แก่เมืองบูดา- Buda และเมืองเปสต์- Pest อันเป็นที่มาของคําว่า

บูดาเปสต์ เมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ําค่าริมฝั่งแม่น้ําดานูบ 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง "กูลาช" และเช็คอินเข้าที่พัก 

ที่พัก Hotel Leonardo หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่าม บดูาเปสต ์        

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

 จากนั้นนําท่านชมเมือง เริ่มที่จัตุรัสวีรบุรุษ- Heroes' 

Square มีอนุสาวรีย์ของบุคคลสําคัญของประเทศ

ฮังการีเป็นจํานวนมาก ความยิ่งใหญ่และสง่างามคือ
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ตัวชี้วัดความภาคภูมิใจของชาวฮังกาเรียนทุกคนที่มีต่อประเทศ จากนั้นผ่านสวนสัตว์และ

สวนสาธารณะกลางเมืองที่ประกอบไปด้วยปราสาทในเทพนิยาย- Vajdahunyad Castle 

โรงอาบน้ําเตอร์กิช- The obligatory Szechenyi Baths ผ่านไปชมอาคารรัฐสภา- 

Parliament อาคารรัฐสภาขนาดใหญ่อันดับสองของโลก และสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่

สมบูรณ์ที่สุดในโลก จากนั้นข้ามสะพานโซ่- Chain Bridge สู่ฝั่งบูดา สะพานนี้เป็นทาง

เชื่อมถาวรแห่งแรกระหว่างเมืองฝั่งบูดาและเมืองฝั่งเปสต์ และเป็นอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึง

อิสตวาน เซเชนยี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮังการี สู่ป้อม

ชาวประมง- Fisherman's Bastion ร่องรอยแห่งอดีตเคยเป็นเขตค้าขายเก่าแก่ ชมโบสถ์

แมทเทียช- Mathias Church ที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 จากนั้นไปขึ้นไปแกล

เลิร์ทฮิลล์- Gellert Hill ที่มีอนุสาวรีย์เสรีภาพท่ีตั้งอยู่บนยอดสุดของเนินเขา มีใบของต้น

ปาล์มเพื่อแสดงถึงการปลดปล่อยเป็นอิสระภาพจาก

ระบบนาซี  

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นบนถนนวาซี- Vaci Utca 

ย่านใจกลางเมืองเลียบฝั่งแม่น้ําดานูบ เลือกซื้อสินค้าแบ

รนด์เนม อาทิ MNG, H & M, New Yorker, Zara, Furla, 

Mark & Spencer, L' Occitane, และของที่ระลึก หรือจะ

นั่งเล่นในคาเฟ่ต์ริมถนนชมบรรยากาศของผู้คนและนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาอย่าง

คึกคัก จากนั้นนําท่านไปลงเรือล่องชมความงามสองฝั่งแม่น้ําดานูบ ซึ่งได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นแม่น้ําสายโรแมนติกที่สุด  

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารไทย 

ที่พัก Hotel Leonardo หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่ี ่ บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี-บราตสิลาวา (สโลวาเกยี)-ปราก (เชก) 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม เช็คเอาท์ออกจากที่พัก 

0800 เดินทางสูก่รุงบราติสลาวา- Bratislava (ระยะทาง 201 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)  

 บราติสลาวา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ทั้งเป็นศูนย์กลางการ

ปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม

อาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษที่ 20 ที่ยังพบเห็นได้เป็น

จํานวนมากในเขตย่านเมืองเก่า- Old Town ที่จะนําท่านไป

ชม เมืองเก่านั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ตั้ง

ของส่ิงปลูกสร้างสําคัญๆ มากมาย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ- Slovak National Museum เป็นสถานที่สําคัญที่

มุ่งเน้นที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม การศึกษา อาคารศาลากลางหลังเก่า- 
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Old Town Hall อาคารเก่าแก่จากศตวรรษที่ 14 ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของย่านเมืองเก่า 

เป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 1370 โรง

ละครแห่งชาติสโลวัก- Slovak National Theatre หนึ่งในโรงละครที่มีความเก่าแก่ 

ภายในมีการจัดแสดงโอเปร่า บัลเล่ต์ และอื่นๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 

บ่าย เดินทางสู่กรุงปราก- Prague (ระยะทาง 333 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 

ปรากมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พรั่งพร้อมด้วยศิลปะ ดนตรี 

ละครเวที ฯลฯ อีกทั้งยังงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ทํา

ให้ทั้งเมืองอบอุ่นด้วยบรรยากาศโรแมนติก จนกลายเป็น

เมืองในฝันของหลายๆ คน เมื่อถึงปราก นําท่านสู่ สะพาน

ชาร์ลส- Charles Bridge สถานที่ยอดฮิตที่ผู้คนจากทุกมุม

โลกอยากจะมาเดินสักครั้ง ด้วยความกว้างใหญ่ของสะพาน 

(กว้าง 9.5 เมตร ยาว 515.76 เมตร) บรรยากาศยามพระ

อาทิตย์ตกทําให้สะพานคงความโรแมนติกได้นานนับศตวรรษ สะพานชาร์ลส์เป็นสะพาน

ข้ามแม่น้ําวัลตาวา บนสะพานมีรูปปั้นของนักบุญตั้งเรียงรายจนทําให้สะพานกลายเป็น

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอันน่าท่ึง 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารไทย และเช็คอินเข้าที่พัก 

 ที่พัก Hotel Exe Iris หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีห่า้  ปราก-คาโลววีาร-ีปราก 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี- Karlovy 

Vary (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.) เมืองแห่งน้ําแร่และสปา มี

แม่น้ําเทปลาไหลผ่านเมืองซึ่งเป็นสายน้ําอุ่น ที่นี่

มีบริการสปาทั้ งแบบเพื่อสุขภาพและความ

สวยงาม ภายในเมืองจะเห็นผู้คนเดินถือถ้วย

เซรามิกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งผลิตในเมืองนี้

เท่านั้น น้ําแร่ที่นี่ค้นพบโดยจักรพรรดิชาร์ลที่ 4 

ที่พระองค์ได้เสด็จมาที่นี่และประจักษ์ในพลังรักษาของ

น้ํ า แ ร่ จ า ก น้ํ า พุ ร้ อ น เ ห ล่ า นี้  เ ดิ น ช ม เ มื อ ง ที่ มี

สถาปัตยกรรมที่งดงาม... Park Spring Colonnade 

ซุ้มน้ําแร่ขนาดใหญ่ทําด้วยเหล็  กดัดสีขาว ตั้งอยู่ใน

สวนที่สวยงาม... Mill Spring Colonnade อาคารนีโอ

เรอเนซองส์ขนาดใหญ่ ด้านหน้าจะเป็นเสาหินคอริน
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เทียนเรียงเป็นแนวถึง 124 ต้น Thermal Spring Colonnade อาคารสมัยใหม่ มีน้ําพุ

ร้อนพุ่งสูงถึง 12 เมตร ภายในหอมกลิ่มเวเฟอร์สปา เวเฟอร์แผ่นกลมบางสอดไส้ครีม

ต่างๆ ของฝากขึ้นชื่อของที่นี่...  โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน- Church of St.Mary 

Magdalene โบสถ์บาโรกที่มีหอคอยคู่ สร้างในปีค.ศ.1732 แม้จะเป็นโบสถ์เล็กๆ แต่

ภายในตกแต่งสวยงาม... แวะถ่ายรูปหน้าโรงแรมแกรนด์พุพ- Grandhotel Pupp ฉาก

หลักในภาพยนตร์เรื่อง Casino Royale 007 พยัคฆ์ร้ายเดิมพันระหํ่าโลก... และโบสถ์

เซนตป์เีตอรแ์ละปอล- Church of St.Peter and Paul ของนิกายออร์ทอดอกซ์ ที่เหมือน

เป็นฉากในนิทานพันหนึ่งราตรี ที่มีสีสันสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากตึกอื่นๆ ในเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงปราก... อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนปารสี- Parizska Street หรือช็อง

เซลีเซแห่งปราก ที่เริ่มต้นจากจัตุรัสเมืองเก่าไปจดแม่น้ําวัลตาวา มีหลากหลายแบรนด์

เนมให้ท่านได้เลือกชมเลือกช้อป ทั้ง Louis Vuitton, Cartier, Prada, Hugo Boss, 

Christian Dior, Versace, Hermes และร้านจําหน่ายเครื่องแก้วโบฮีเมีย คริสตัล อย่าง 

Karlovarsky Porcelain, Celetna,...  

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารไทย 

 เข้าที่พัก Hotel Exe Iris หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีห่ก ปราก-อสิตนับลู 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม 

 จากนั้นนําท่านไปชมปราสาทปราก- Prague Castle เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ท่ีสุดใน

โลก ตามสถิติของ Guinness Book ผ่านการบูรณะ

ใหญ่มาครั้งแล้วครั้งเล่า อีกทั้งเคยเป็นที่พํานักของ

กษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆ ที่ปกครองแคว้นโบฮีเมีย จนถึง

ปี ค.ศ.1918 ก็เป็นสถานที่ทํางานของประธานาธิบดี 

สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของปราสาทมาจากยุคกอธิค มี

สไตล์เรอเนซองซ์และบาโรกบ้าง ภายในปราสาทแบ่ง

ออกเป็นหลาย

ส่ ว น  ที่ เ ป็ น

ไฮไลต์สําคัญคือ มหาวิหา  รเซนต์วิตัส- 

St.Vitus's Cathedral ถ่ายรูปจากด้านนอก

วิหารไม่ว่ามุมใด ยอดแหลมเรียงรายของมหา

วิหารก็ทําให้ได้ภาพสวยงามทุกรูป แต่กว่าจะ

สวยงามแบบปัจจุบันนี้จะต้องรอนานเกือบ 600 
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ปี... ตรอกโกลด์เดนเลน- Golden Land บ้านเล็กๆ สีสันสวยงามที่เคยเป็นที่อยู่ของ

ชาวบ้านมาก่อน มีตํานานเล่าขานว่าตรอกนี้เคยเป็นที่อยู่ของพวกช่างทอง บ้างก็ว่าเป็นที่

อยู่ของนักเล่นแร่แปรธาตุ... จากนั้นนําท่านสูจ่ัตรุสัเมืองเก่า- Old Town Square ถือเป็น

ศูนย์กลางของเมืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 ถนนสายต่างๆ จึงตัดมุ่งตรงมาที่นี่ มีการ

สร้างโบสถ์และบ้านเมืองไว้โดยรอบ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารหน้าหอนาฬิกาดาราศาสตร์  

บ่าย เดินเที่ยวชมบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า... นาฬิกาดาราศาสตร์- Astronomical Clock เป็น

นาฬิกาดาราศาสตร์ชั้นยอดที่ไม่มีนาฬิกาในยุโรปเรือนใดจะเทียบได้ ทุกๆ ชั่วโมงจะมี

การแสดงของนาฬิกา เริ่มต้นด้วยโครงกระดูกจะสั่นกระดิ่งและกลับนาฬิกาทราย ตามมา

ด้วยขบวนพาเหรดนักบุญที่จะเดินออกมาทั้งซ้ายและขวา ปิดท้ายด้วยไก่ทองด้านบนขัน

และเสียงตีบอกเวลา วิหารทีน- Church of Our Lady before Tyn โบสถ์ยอดแหลมดั่ง

ปราสาทในยุคกลางที่ทําให้จัตุรัสเมืองเก่าดูขลังและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ โบสถ์เซนต์นิ

โคลัส- Church of St.Nicholas ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1732-1737 เดิมเป็นโบสถ์

ตั้งแต่สมัยโรมาเนสก์ และเปลี่ยนมาเป็นกอธิค จนถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1689 จึงสร้างใหม่

เป็นบาโรก... อิสระให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะบริเวณจัตุรสัเมืองเก่าตามตรอก ซอย ต่างๆ จน

ได้เวลานัดหมาย 

1630 เดินทางสูท่่าอากาศยานปราก 

1845 สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 1770 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

2215 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน  

วนัทีเ่จด็ อสิตนับลู-กรงุเทพฯ 

0050 สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 68 นําท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

1450 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

TOUR CODE : EU171703BF 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่ เดก็ เสรมิเตยีง พกัเดีย่ว 

22-28 ม.ค.  69,900.- 69,900.- 67,900.- 8,500.- 

21-27 ม.ีค. 69,900.- 69,900.- 67,900.- 8,500.- 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอร์กิส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-เวียนนา//

ปราก-กรุงเทพฯ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน พร้อมอาหารเช้า 
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 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถนําเที่ยว พร้อมพนักงานขับรถ ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่านํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 20 ยูโร 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ 

ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 

 ค่าทําหนังสือเดินทาง  

 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

เอกสารในการเดนิทาง และยืน่วซีา่ 

1. พาสปอรต์ทีม่อีายคุงเหลือไมต่่าํกวา่ 6 เดอืนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่ม

เก่าโปรดแนบมาด้วย) 

2. รปูถา่ย 2 นิว้ 2 รปู ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ ถา่ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถา่ยรปู

เท่านั้น 

3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูติบตัรกรณทีีอ่ายุต่าํกว่า 20 ปี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถา้มี) 

ทะเบียนสมรส-หย่า (ถา้มี) เป็นสําเนาท้ังหมด 

4. หลกัฐานการงาน กรณุาระบ ุ "To Whom It May Concern" แทนการใส่ชื่อสถานทูต 

เท่านั้น 

 ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่งเงินเดือน วันที่

เข้าทํางาน และระบุวันลา 

 เจ้าของกิจการ ใช้สาํเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วน 

หากไม่จดทะเบียนใช้เอกสารการเสียภาษ ี

5. หลักฐานการเงิน 

 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออม

ทรัพย์ หรือประจําเท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 

(ปรับยอดเป็นปัจจุบัน) 

 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายทําหนังสือการันตีจากธนาคาร ที่

มีชื่อระบุชื่อผู้เดินทางในหนังสือรับรองการันตี (พร้อมสําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 
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เดือน ปรับสมุดเป็นปัจจุบัน) สําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ออก

ค่าใช้จ่ายให้ 

6. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเดก็ไม่ได้เดนิทางไปกับบิดา มารดา 

หรือท่านใดท่านหนึ่ง ทาํทีส่าํนกังานเขต หรอือาํเภอเทา่นัน้ พร้อมสําเนาบัตรประชาชน 

การสํารองที่นั่ง 

 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่น่ัง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมายังบริษัท  

 แนบสําเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบสํารองท่ีนั่ง 

การชําระเงิน 

 มัดจํา ท่านละ 20,000 บาท เมื่อมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป 

 ชําระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทําการ 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ ไม่ริบเงินมัดจํา 

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 20 วันทําการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม 

 ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 14 วันทําการ ไม่คืนเงินทั้งหมด 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 

 เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 2-11 ขวบ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

ทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ 

 กรุ๊ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผู้เดินทางครบ 20 ท่าน ขึ้นไป 

 อัตราค่าบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน 

ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 

หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง 

 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง 

ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบรษิัท ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์ไม่สามารถรอท่านได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตาม

โปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทจะทําหน้าท่ีประสานงานช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การ

ยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือ

สิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง  ๆที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท 

 ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถ

นํามาขอคืนเงินได้ 
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 ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัท เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชําระ

ให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้

ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วม

เดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กําหนดไว้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์

ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ 


