
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3-4 ดาวหรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ    - 

2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค (เยอรมนั) – จตัรัุสมาเรียน – โบสถเ์ซนตปี์เตอร์   ✓ 
Mercure Hotel Munchen 

Neuperlach Sud 

3 เพรียน อมั คีมเซ – พระราชวงัเฮเลนคีมเซ – เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย) ✓ ✓ ✓ Holiday Inn Salzburg City 

4 ฮลัลส์ตทัท ์– เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (เช็ก) – ปราสาทครุมลอฟ ✓ ✓ ✓ 
Clarion Congress Hotel Ceske 

Budejovice 

5 กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ ✓ ✓ ✓ Hotel Duo 

6 เมืองบราติสลาวา (สโลวาเกีย) – กรุงเวียนนา – ถนนคาร์นทเ์นอร์ ✓ ✓ ✓ Holiday Inn Vienna South 

7 McArthurGlen Designer Outlet – กรุงบูดาเปสต ์(ฮงัการี) ✓  ✓ Park Inn By Radisson Budapest 

8 Fisherman Bastion – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – สนามบิน – ดูไบ ✓   - 

9 ดูไบ – กรุงเทพฯ     - 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 

 

WONDERFUL EUROPE 
เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - เช็ก - สโลวาเกยี 

9 วนั 6 คืน 

 

 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

 

75,900.- 

 



 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ  

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T       
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค (เยอรมัน) – จัตุรัสมาเรียน – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK049 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
12.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ 

เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแควน้บาวาเรียและเมืองหลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิคไดช่ื้อว่าเป็นเมืองมท่ีรุ่มรวยใน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอกและเรเนสซองส์ จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ท่ีมี
สถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church Of Our Lady) เป็น
โบสถพ์ระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ท่ีสร้างดว้ยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเมืองมิวนิค โบสถเ์ซนตปี์
เตอร์ (Peterskirche-St.Peter Church) โบสถห์ลงัแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นหรือช้
อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม เพรียน อัม คีมเซ – พระราชวังเฮเลนคีมเซ – เมืองซาลบูร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพรียน อัม คีมเซ (Prien am Chiemsee) เมืองท่องเท่ียวส าคญับริเวณทะเลสาบคีมเซ เพื่อน า

ท่าน ล่องเรือไปยัง พระราชวังเฮเลนคีมเซ (Herrenchiemsee New Palace) และเขา้ชมดา้นในพระราชวงั พระราชวงั
เฮเลนคีมเซเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและสุดอลงัการแห่งหน่ึงท่ีสร้างโดยพระเจ้าลุดวิกท่ีสอง ตั้งตระหง่านบน
โลเคชั่นท่ีแตกต่างจากพระราชวงัอ่ืนๆ พระราชวงัแห่งน้ีสร้างอยู่บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ สร้างเลียนแบบ
พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศสทั้งภายในและภายนอก เน่ืองจากกษตัริยลุ์ดวิกท่ีสองแห่งบาวาเรียน้ี มีความนิยม
ชมชอบในตวั พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนิน

ภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีก
ทั้งท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงท่ียิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นน าท่านข้ามแม่น ้ า
ซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า 
น าท่านเดินเล่น ย่านเขตเมืองซาลบูร์ก ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี
โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1997 มีอาณาเขตติด



 

 

กบัเทือกเขาแอลป์ น าท่านชม บ้านเลขที่ 9 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โม
สาท (Wolfgang Amadeus Mozart) ตั้งอยู่บนถนน Geteidegasse จากนั้นอิสระให้ท่านชมร้านคา้ท่ีรายเรียงอยู่สอง
ขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะถ่ายรูปมหาวิหารของเมืองซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งอยูต่รงจตัุรัสกลางเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี ซาลบูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกีค้รุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ 

โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุก
แห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือน
หน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ี เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ี

ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของแม่น ้าวลัตาวา 
ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ไดรั้บการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไวใ้ห้เป็น
สถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองน้ี คือมีแม่น ้ าวลัตาวาไหลผ่านและลอ้มรอบเมืองใน
ลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตวั S จนท าให้ภูมิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกบัหยดน ้าท่ีก าลงั
จะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากน้ีบ้านเรือนทุกหลงัใช้หลงัคาสีส้มแดง น าพาทุกท่านชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพา
โนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระ
ใหท้่านเดินเท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ัง แม่น ้าวลัตาวา ผ่าน

ชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค 
ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจกัรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจุบนักรุงปร๊ากไดรั้บการยกยอ่ง
ใหเ้ป็นมรดกโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ย่านเขตเมืองเก่ากรุงปร๊าก น าท่านชม สะพานชาร์ลส์ ท่ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปป้ันนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน จากนั้นน าท่านชม นาฬิกาดารา
ศาสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุงปร๊าก  



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Duo หรือเทียบเท่า 
วันที่หก เมืองบราติสลาวา (สโลวาเกีย) – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – ถนนคาร์นท์เนอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย หรือมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสโลวกั เป็น

ประเทศขนาดเล็กท่ีเพิ่งเขา้ร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป เป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เมืองหลวง
แห่งน้ีเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวาและยงัเตม็ไปดว้ยวฒันธรรมเก่าแก่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านถ่ายรูป ปราสาทบราติสลาวา ปราสาทเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่เหนือแม่น ้าดานูบ บนเนินเขาร็อกก้ีฮิลลซ่ึ์งเป็นจุดสูงสุด

ของเมืองบราติสลาวา เม่ือขึ้นไปบนจุดท่ีตั้งของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทศัน์เมืองสโลวาเกียไดท้ัว่ทั้งเมือง จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา เป็นท่ีตั้ งของ ประตูมิคาเอล (Michael’s Gate) เป็นประตูและป้อม
ปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวท่ียงัคงถูกเก็บรักษาไวต้ั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ผา่นชม อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย 
สถานท่ีท าการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวง
ของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ผ่าน
ชมพระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านักฮปัสบูร์ก มาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20,ตึกรัฐสภา ซ่ึงสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใช้
เป็นท่ีท าการของสภาจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียนมาก่อนจนถึงคราวท่ีจกัรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
ปีค.ศ.1918 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายน้ีเป็น
ถนนการคา้ใจกลางเมืองท่ีเช่ือมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กบัจตัุรัสสเตฟาน ท่านจะไดพ้บกบัโรงละครหรือ
โอเปร่าเฮา้ส์ น าท่านถ่ายรูปกบั วิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางกรุงเก่า
เวียนนา เป็นศิลปะโรมาเนสก ์โดดเด่นดว้ยการตกแต่งหลงัคากระเบ้ืองสีสันสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Vienna South หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เจ็ด McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยข์อสงวนสิทธ์ใน

การสลบัโปรแกรมไปอิสระช้อปป้ิงท่ี McArthurGlen Designer Outlet Salzburg หรือท่ีอ่ืนๆแทน) ให้เวลาท่านได้
อิสระช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน  **อิสระกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว**  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามด้วย

ศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพนัปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองท่ีไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน 
วันที่แปด บูดาเปสต์ – Fisherman Bastion – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – สนามบิน – ดูไบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริย์

มาแลว้หลายพระองค ์ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ี
งดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ท่ีท่านสามารถชม
ความงามของแม่น ้ าดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้ นตั้ งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน            
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือดืมด ่าบรรยากาศที่สวยงามของแม่น ้าดานูบ ชมเมืองท่ีได้ช่ือว่างดงามติดอนัดับโลกด้วย
ทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้า ระหวา่งล่องเรือท่านจะไดเ้ห็นอาคารรัฐสภาฮงัการี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยงามและไม่
ควรพลาด ถือวา่ป็นสัญลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยูริ่มแม่น ้าดานูบ 

  **อิสระกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว** 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบิน 
15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
23.20 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ  

03.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ืองบิน) 

12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ ทางบริษทัจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่บางคร้ังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
หลกั 
❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 



 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี)  

ไม่ใช้เตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

10-18 ม.ีค.65 75,900 70,900.- 12,000.- 
15-23 ม.ีค.65 75,900 70,900.- 12,000.- 
5-13 เม.ย. 65 82,900 77,900.- 12,000.- 

9-17 เม.ย.65 87,900 82,900.- 12,000.- 

10-18 เม.ย.65 87,900 82,900.- 12,000.- 

26 เม.ย.-4 พ.ค.65 82,900 77,900.- 12,000.- 
3-11 พ.ค.65 82,900 77,900.- 12,000.- 

 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพ (Covid-19) ระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ยโูร x 7 วนั = 14 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 9 วนั = 900 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   



 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดั
จ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า
ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว           

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ
ยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของ
สายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้

 ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 



 

 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยืน่วี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED 
ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


