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มิวนิค – โอเบอรามาเกา –เข้าปราสาทนอยชวานชไตน์– ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา 
เชสกีค้ลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ลส์ – ปร๊าก – เวียนนา  

 สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา 
บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่สแควร์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปป้ิง                                                     
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วนัที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สาย

การการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR835 
00.35 น. เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
วนัที่ 2 มิวนิค(เยอรมนี)  – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ -- มิวนิค   
02.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059 
06.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” Oberammergau (90 กม.) เมืองเล็กๆ ตัว
เมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาทั่วทั้งเมือง มีร้ำนรวงเล็กๆที่จ  ำหน่ำยสินคำ้
ของที่ระลึกส ำหรับศำสนิก เก็บภำพประทับใจกับบรรยำกำศที่

คลำสสิกจำกนั่นน ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองโฮเฮนชวาน
เกา”  Hohenschwangau (45 กม.) ในแควน้บำวำเรียของเยอรมนี 
เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก ที่ต ั้งอยูท่ำงแควน้บำวำเรียตอนใต้
ของเยอรมนี ติดชำยแดน ชมกับทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงที่เต็มไปดว้ย
ควำมเขียวขจีของขนุเขำ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านน่ังรถมินิบัสขึน้สู่ที่ต้ังของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณอีากาศไม่เอื้ออ านวย เพ่ือความปลอดภัยขอ

ผู้เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านเดินเท้าขึ้นแทน) น าท่าน “เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์” 
ซ่ึงเป็นปรำสำทตั้งอยูใ่นเทือกเขำแอลป์ สร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวิกที่
2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปรำสำทที่งดงำมมำกที่สุด
อีกแห่งหน่ึงของโลก  ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์
สูงกว่ำ 200 เมตร เหนือเกำะแก่งของแม่น ้ ำพอลลทั เป็นปรำสำทหลงั
ใหญ่สีขำว ตั้ งอยู่กลำงป่ำเขำล ำเนำไพร ที่ ซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง 
แตกต่ำงไปในแต่ละฤดูกำลได ้ปรำสำทหลงัน้ี เพิ่งไดรั้บขนำนนำม
ว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียงภำยหลังจำกที่ กษัตริยลุ์ดวิกที่ 2 ได้
เสด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  แมก้ระทัง่รำชำกำร์ตูนอยำ่ง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้  ำลองแบบปรำสำทแห่งนีไปเป็น
ปรำสำทในเทพนิยำย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ **กรณีควิการเข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์ (ภายนอก) และน าท่านเข้าชม 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน** ไดเ้วลำอนัควรน ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่กรุงมิวนิค (130 กม.) 
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ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที่ :  Azimut Hotel / Leonardo Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่ 3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)  – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พสัเซา (เยอรมนี)                                                          
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” Salzburg (145 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ต ั้ งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซัค 
ระหวำ่งเสน้ทำงผำ่นชม “ทะเลสำบมอนด์เซ” ที่ใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอนหน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด ์ออฟ มิวสิค”

ที่โด่งดังไปทัว่โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยำน
ของปรำสำทที่ใช้เป็นสถำนที่แต่งงำนที่จัดได้ว่ำสวย
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล กำร์
เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” เป็น
ฉำกหลงัเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งน้ี…ขำ้มสู่ฝ่ัง
เมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปป้ิงที่มีกำรตกแต่งไว้
อยำ่งงดงำมอีกเสน้หน่ึงของโลก จำกนั้นถ่ำยภำพที่ระลึก

หน้ำ “บ้านพกัโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ที่ชำวออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จตัุรัสโมซำร์ท” ชม 
อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำวหิำรแห่งซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยคุตน้ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์” Hallstatt (75 กม.) เมืองริมทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก ตั้ งอยู่ทำงฝ่ัง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสำบฮลัล์ชตทัท ์ทะเลสำบใน
เขตภูมิภำคซำลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ น อยู่ใน
รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำน
ถึ ง  3,500 ปี  เ ดิ น เล่ น ช ม เมื อ ง  ฮ ำ ล ส ตั ด ซ์  ช ม
สถำปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ือง
ไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวติชีวำ ไดเ้วลำอนัควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองพสัเซำ (185 
กม.) 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง  
พกัที่: Ibb Sud Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่ 4 พัสเซา – เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก- 
เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์   

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น ำท่ ำนออกเดินทำงสู่  “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ” Cesky 
Krumlov (เมืองมรดกโลก) (123 กม.) เป็นเมืองขนำดเล็ก
ในภูมิภำคโบฮีเมียใต้ของสำธำรณรัฐเช็กมี ช่ือเสียงจำก
สถำปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุ
มลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกดว้ยท ำเลที่ตั้งของตวัเมืองที่มีน ้ ำลอ้มรอบท ำให้
กลำยเป็นปรำกำรที่ส ำคญัในกำรป้องกนัขำ้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลำงดำ้นกำรปกครองกำรพิพำกษำคดีและกำร
จัดเก็บภำษี ต่อมำในปี ค .ศ.1963 ได้รับกำรประกำศว่ำเป็นเมืองที่ได้รับกำรอนุรักษ์และภำยหลังจำกมีกำร
เปล่ียนแปลงทำงสงัคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะอำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคง
รักษำรูปแบบเดิมไวอ้ย่ำงน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ที่ยำวนำน มีควำมส ำคัญและโดดเด่นในกำรอนุรักษ์
สถำปัตยกรรมอันทรงคุณค่ำ ท  ำให้องค์กำรยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1992  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงปร๊าก” Prague (172 กม.)  เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่ม
สองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ แวะพกัรับประทำนอำหำรระหวำ่งกำรเดินทำง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่ำย น ำท่ำน “ถ่ายรูปคู่กับความยิ่งใหญ่ของปราสาทปร๊าก ” (ภำยนอก) ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ.885เป็น
ศิลปะสไตล์  โกธิค สร้ำงขึ้ นโดยเจำ้ชำยบริโวจเดิมในสมัยกลำงเคยเป็นที่ประทับของกษัตริยส์มัยต่ำงๆ ใน
จกัรวรรดิโบฮีเมียตลอดมำนับเป็นศูนยก์ลำงอ ำนำจทำง
กำรเมืองของกรุงปร๊ำกมำตั้งแต่ศตวรรษที่12  ปัจจุบนัน้ีได้
ถู ก ใช้ เป็ น ท ำ เนี ยบ รัฐบ ำล  แ ล ะ เป็ น ที่ พ  ำนั ก ข อ ง
ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้นน ำท่ำนท่ำนเดิน
ทำงเข้ำ สู่ ศูน ย์กลำงของปรำสำทที่ แวดล้อมไปด้วย
โบรำณสถำนเก่ำแก่อำยกุวำ่650ปี ชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ 

“ มหาวหิารเซนต์วติัส ” โบสถเ์ก่ำแก่สไตลโ์กธิค ที่สร้ำง
ขึ้ น ใน ปี  ค .ศ .1929 เป็ น มห ำวิห ำรอัน ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ และ
ทรงคุณค่ำที่สุดอยำ่งยิง่ของชำวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นที่
เก็บมงกุฎเพชรที่ท  ำขึ้นในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ที่ 4 กษตัริยผ์ูส้ร้ำงควำมเจริญสูงสุดที่ท  ำให้กรุงปร๊ำกกลำยเป็นเมือง
หลวงอนัยิง่ใหญ่ของอำณำจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนำ้ต่ำงที่ 
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ประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงำมเป็นรูปภำพของนักบุญองคต่์ำงๆ  

จำกนั้ นน ำท่ำนเข้ำสู่เขตเมืองเก่ำ  น ำชม “สะพานชาร์ลส์” 

สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้ำงข้ำมแม่น ้ ำว ัลตำวำ
ในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำว
สะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 

รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ลว้น
เป็นอำคำร และวหิำรเก่ำแก่อำยกุวำ่ 600 - 700 ปี ที่มีควำมงดงำม

โดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีตและถูกเผำทั้งเป็น ชม 
“หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำง
เล็กๆ ด้ำนบนจำกนั้นอิสระกับกำรเดินเล่น  หรือช้อปป้ิงสินคำ้ที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น 
เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ตุก๊ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Duo Hotel / International Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5 ปร๊าก – เวยีนนา(ออสเตรีย)  – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค –  
                 โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ – บราติสลาวา (สโลวาเกยี)    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  “กรุงเวียนนา” Vienna (335 กม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย  ผ่ำนชม “ถนนวง
แหวน ” Ring Strasse ผ่ำนชม โรงอุปรำกร (โอเปร่ำเฮำส์), พระรำชวงัฮอฟบวร์ก, อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว่ำกำร, 
มหำวทิยำลยัเวยีนนำ,โบสถป์ระจ ำเมือง, ศำลสูง ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

บ่ำย น ำท่ำน ถ่ำยรูปคู่กบั “พระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace (ภายนอก)  พระรำชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่
ของรำชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้ำงขึ้ นในปลำยศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” 
จกัรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้ งพระทัยว่ำ จะสร้าง
พระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์
ซายส์ในกรุงปารีส”  ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีตเคยใช้
เป็นที่ล่ำสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็น สวนและ น ้ ำพุอย่ำง
สวยงำม อันเป็นที่มำของช่ือพระรำชวงัเชินบรุนน์ในอดีต
นั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวยั
เด็ก ณ  พระรำชวงัแห่งน้ี และ โมสำร์ทยงัเคยมำบรรเลง
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ดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัพระรำชโอรสของพระองค ์ชมอุทยำนและสวนดอกไมน้ำนำ

พันธุ์ จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงสู่  “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสำธำรณะอันร่มร่ืนใจกลำงเมือง ชม 

“อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss Junior ศิลปินที่มีช่ือเสียงกอ้งโลก จำกนั้นน ำท่ำนเดิน
ทำงเขำ้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ที่ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  
เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ือง
แกว้เจียระไน, คริสตลั ของที่ระลึก และ สินคำ้แบรนดเ์นมช่ือ

ดั ง ข อ งยุ โ รป  พ ร้ อ ม ชม  “โบ ส ถ์ เซ น ต์ ส ตี เฟ น ” 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะ
โกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถคู์่บำ้นคู่เมืองของ

ประเทศออสเตรีย น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราติสลาวา”  
Bratislava (80 กม.)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชำกรหนำแน่น
ที่สุดในภูมิภำคยโุรปกลำง น กรุงบรำติสลำวำตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกับ
ออสเตรียและฮงักำรี ใกลก้บัพรมแดนสำธำรณรัฐเชก ปรำสำทที่เคยใชเ้ป็นป้อมปรำกำรสมยัโบรำณ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

พกัที่:  Ibis Hotel Bratislava หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 6 บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ – มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่สแควร์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และแนวเทือกเขำคำร์เป
เทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วน
หน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) หำกมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้
ของที่ระลึกซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม้, 

เคร่ืองกระเบื้อง ฯลฯ จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่  “Outlet 
Parndorf” ให้ท่ำนไดมี้เวลำเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย
ในรำคำพิ เศษ เช่น  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 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง   
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  “กรุงบูดาเปสต์”  Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี  เมืองที่มีแม่น ้ ำดำนูบไหลผ่ำน

กลำงเมือง ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกวำ้งขนำดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้น
เพือ่เฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจกัรฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Mercure Budapest Buda Hotel / Green Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ 7       บูดาเปสต์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงควำมกล้ำหำญของ
ชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมือง
ในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรำนในปี ค.ศ.1241-1242 

ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตี เฟ่น” ปฐม
กษตัริยข์องชำวแมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็นสง่ำอยูห่น้ำ
ป้อมปรำกำร ผ่ำนชม “สะพำนเชน” หรือสะพำน
โซ่” สัญลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต์ น าท่านชมความ

ยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” 
สร้ำงขึ้ นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.
1905 ใชเ้วลำกวำ่ 54 ปีในกำรก่อสร้ำง มีควำมสูงถึง 96 เมตรถือวำ่เป็นอำคำรที่มีควำมสูงที่สุดในบูดำเปสต ์สมควร
แก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

16.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR200 

วนัที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
23.35 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  
02.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834 
12.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน 

และสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้ น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 
บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ จะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำม
เหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 



    

AEU84-27  

ก าหนดการเดินทาง 
22-28 มี.ค. // 8-15 เม.ย. 

 26 เม.ย.-3 พ.ค. / 10-17 พ.ค. // 24-31 พ.ค. // 7-14 มิ.ย. // 21-28 มิ.ย. // 5-12 ก.ค. // 19-26 ก.ค. 

 9-16 ส.ค. // 23-30 ส.ค. // 13-20 ก.ย. // 24 ก.ย.-4 ต.ค. // 11-18  ต.ค. // 18-25 ต.ค. 63 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

อตัราค่าบริการ (ไม่รวมค่าวซ่ีา) 
ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
     เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
    พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

     เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
     พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
          ( มเีตยีงเสริม ) 

  พกัท่านเดียว / ห้อง 
           จ่ายเพิ่ม 

 

ก.พ. – ต.ค. 2563 49,900 49,900 49,900 16,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มิวนิค // บูดำเปสต-์ กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้ คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบที่มี
อุณหภูมิต  ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่
ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 หวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร เดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  *** ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม ์***  หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี 
หรือไม่ไดไ้ปหรือกลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิม่  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัที่ทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมที่พกั และเพือ่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
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 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าบริการ 4,500.-  

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำง Passport  มำยงั
บริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และ
ออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษทัฯ ทำง
บริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆที่

เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวซ่ีำ
ให้กบัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวซ่ีำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และ
เวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หน้ำที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงคจ์ะยื่นวซ่ีำท่องเที่ยวทวปียุโรป 
กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรยื่นวซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำวำ่วซ่ีำให้กบัทำงท่ำน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
         -    ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
         -    ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรที่ส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋

มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงั
ไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

 - ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏ
ตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่าง
บริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
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• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึง
อย่ำงใดที่ใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

• ในกรณีที่เกิดกำรล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน หรือกระเป๋ำเดินทำงไม่มำตำมก ำหนด  ทำงบริษทัจะเป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินให้ กับท่ำน ซ่ึงกำร
พิจำรณำขึ้นอยู่กบักฎเกณฑข์องสำยกำรบินเท่ำนั้น 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับ
สายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัขึ้นไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

 หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่
ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รง
กบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่วำ่กำรอ ำเภอ 
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 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม
ทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของ
บริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเที่ยว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็น
หลกั 


