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สายการบินช้ันนําระดบัโลกกบั AIRBUS 380 Free wifi บนเคร่ือง 
 



มิวนิค-มาเรียนพลาส-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ซาลเบิรก์-เชสก้ีคลมุลอฟ-คาโรวีวารี่

ปราก-เวียนนา-พระราชวงัเชิรน์บรนุ-คาธเนอรส์ตรีท-บดูาเปสต-์ลอ่งแมน้ํ่าดานบู 

ฮีโรส่แควร-์ป้อมชาวประมง 

เท่ียวชมเมือง  HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 

 ลอ่งเรือส ู ่เกาะเฮอเรนอินเซิล ชม ปราสาทเฮอเรนคิมเซลดุวิค 

 

**รวมวซ่ีาแล้ว** 
 

วันที่หน่ึง ท่าอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูม ิ

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 แถว T

เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) พบเจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวย

ความสะดวกเอกสารการเดินทางและกระเป๋าเดินทางบริเวณเคาน์เตอร์ 

21.05 น. ออกเดินทางบินสู่ มิวนิค โดยเที่ยวบินที่ EK373 / EK 053 แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 

วันที่สอง กรุงมิวนิ ค (เยอรมนี) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนั  ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ นาํ

ท่านเดินทางสู่จตุัรัสมาเรียนพลาส ชม วิหารมาเรียนพลาซ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่

สวยงาม ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมเมืองอนัเก่าแก่ ชม โบสถ์

เฟาเอิน้เคอเช่ ซ่ึงเป็นโบสถป์ระจาํเมืองของมิวนิค และเป็นยา่นศูนยก์ารคา้มากมายหลากหลายนานา

ชนิดโดยรอบจตุัรัส อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ณ ถนนแม็กซิเลียน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลาวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เพือ่นัง่รถเล็กขึ้นไปชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกบริเวณปราสาท ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ขาหมูเยอรมัน 

  เข้าสู่ที่พัก  PARK INN BY REDISON HOTEL   หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม  มิวนิค – ล่องเรือเกาะคมิเซ – ปราสาทเฮอเรนคมิเซ - บาดไฮเฮนฮัล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเปรียน เพือ่ นาํท่านล่องเรือสู่ เกาะเฮอเรนคิมเซ เพือ่นาํท่านชม อีก

ปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่สร้างเรียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ ( ปราสาทเฮอเรนคิมเซ) ใหท่้านได้

ถ่ายรูปกบัความสวยงามของตวัปราสาท (ระหวา่งล่องเรือไปเกาะคิมเซ ขอบอก เสน้ทางสวยงาม

มากๆ ) 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่  เมืองบาดไฮเฮนฮัล (BAD REICHENHALL) ประเทศเยอรมนี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร  

  เข้าสู่ที่พัก  BAD REICHENHALL HOTEL   หรือเทียบเท่า  
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วันที่ส่ี  ซาลบวร์ก – ฮอลสตัท – เชสกี ้ครุมลอฟ(เชค) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย) (23.2 กม.)  ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศใตข้อง

สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีววิทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ 

สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง เม่ือเราถึงเมืองซาลบูร์ก นาํท่านถ่ายรูป สวนมิราแบล ซ่ึงเป็นสวนสวย

ประจาํเมือง สวนมิราแบลในฉากตน้ๆของภาพยนตร์อมตะกอ้งโลก “เร่ืองเดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” 

แมเ้วลาผา่นไปเน่ินนานมากแต่สวนแห่งน้ีมิไดเ้ปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด นาํท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก 

ที่มีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึง

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยูบ่นฝ่ัง

แม่นํ้ าซาลซคั (Salzach) และมีอาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอกในศตวรรษ

ที่ 18 นามวา่ วลูฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท  นาํท่านขา้มแม่นํ้ าซาลส์ซคัสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บ

บนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนาํท่านชม

บา้นเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แลว้อิสระใหท้่านชมร้านคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน 

หรือจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลส์บวร์ก ทีต่ ั้งอยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถว

บา้นเกิดของโมสาร์ท ซ่ึงเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง)เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีต

ประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยงัมีทิวทศัน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนกัเดินทาง

มากมาย จากนั้นนาํท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา่“ซี สตราซ” (See 

Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดา้นมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบา้นออกแบบเอง

เป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผา

ลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสนัสวยงาม

ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรัสประจาํเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ย

นํ้ าพกุลางลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นนัง่จิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชม

เมือง อยา่งเตม็อ่ิม   

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov 

City) (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ช่ัวโมง 45 นาที) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของ

สาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง

การพพิากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองที่ไดรั้บการ

อนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดมี้การ

บูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ที่
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ยาวนาน มีความสาํคญัและโดดเด่นใน การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํใหอ้งคก์ารยเูนส

โกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยคุสมยั 

เปล่ียนมือเจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาในคุง้

นํ้ าวลัตาวา นาํท่านชมเมืองโบราณที่มีอายมุาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล 

Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดทา้ยเมืองก็กลบัมาอยูใ่นการ

ปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเร่ือยๆ จากการท่ีอยูใ่นเสน้ทางการ

คา้ขายในอดีต และยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองเป็ดโบฮีเมีย  

  เข้าสู่ที่พัก  OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า  

15กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก พร้อม 15เส้ือผา้และอุปกรณ์ส่วนตวั0และของมีค่า  สาํหรับคา้งคืน15 1 คืน และกระเป๋าใบใหญ่

จะเก็บไวใ้นรถ เน่ืองจากโรงแรม ณ เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ เป็นเมืองก่อน รถคนัใหญ่ไม่สามารถเขา้มาได.้. 

วันที่ห้า คาร์โลวี วาร่ี  (เชค) – ปราก (เชค) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมือง คาร์โลวี วาร่ี  ซ่ึงเป็นเมืองที่ตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่นํ้ าวลัตาวา้ เป็นเมืองที่

สวยงามเตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเร่ืองราวของนํ้ าแร่ร้อน หรือที่รู้จกัในนาม “เมืองนํ้ าแร่” 

เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึของโบฮีเมีย 

นาํท่านชมเมือง ที่อยูใ่นหุบเขาสองฝ่ังแม่นํ้ าเทปรา ดินแดนแห่งน้ีเป็นที่คน้พบแหล่งนํ้ าแร่ร้อน

ธรรมชาติ และมีบ่อนํ้ าพรุ้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศา

เซลเซียส ภายในจดัแสดงสายนํ้ าแร่ นกัท่องเที่ยวสามารถชิมนํ้ าแร่ดว้ยถว้ยชิมเฉพาะพเิศษ ที่ทาํจาก

พอร์ซเลนในเมืองน้ีเท่านั้น เมืองน้ีเป็นที่นิยมในการเขา้คอร์สสปา เพือ่รักษาสุขภาพ และยงัมี

สถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอยา่งยิง่ อาทิ โบสถข์องแมร่ี เมดิลีน และ

โบสถส์ไตลรั์สเซียนออร์ธอดอกซ์วหิารของเซนตปี์เตอร์ และเซนตป์อล อาคารก่อสร้างใน

สถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซ้ือเหลา้พื้นเมืองที่มีช่ือเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของท่ีระลึก  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  

บ่าย จากนั้นนาํท่าน เดินทางสู่ กรุงปรากนครหลวงแห่งอาณาจกัรโบฮีเมียท่ีในอดีตเมืองหลวงแห่

สาธารณรัฐเชก ที่ยงัคงความงามของโบราณสถาน ,ปราสาทราชวงั ซ่ึงใชส้ถาปัตยกรรมการก่อสร้าง

ในยคุศตวรรษที่ 18 เป็นเอกลกัษณ์ และเป็นยคุทองของกรุงปราก เหมือนกบัไดย้อ้นเวลากลบัไปสู่

สมยั 200 ปีก่อน เป็นบรรยากาศท่ีท่านไม่สามารถสมัผสัไดจ้ากท่ีใดอีก 

นาํท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ต ั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่นํ้ าวลัตาวา อดีตที่

ประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นที่ทาํการของคณะรัฐบาล นาํท่านชมววิสวยบนเนิน

เขาที่สามารถมองเห็นตวัเมืองปราก ที่อยูค่นละฝ่ังแม่นํ้ า ที่ท่านจะเห็นถึงช่ือที่มาของเมืองแห่ง
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ปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถต่์างๆอีกดว้ย

เดินผา่นเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสาํคญัๆมากมาย  

จากนั้นนาํท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาท ท่ีมี มหาวิหารเซนต์วิตัส วหิารประจาํราชวงศซ่ึ์งสร้าง

ดว้ยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดบัดว้ยกระจกสีสแตนกลาสอยา่งสวยงาม  

นาํท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีสวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอดขา้มแม่นํ้ าวลัตาวา สญัลกัษณ์ที่

สาํคญัของปราคที่สร้างขึ้นในยคุของกษตัริย ์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาํ

ผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ นาํท่านเดินเล่นยา่น จตุรัสเมืองเก่า ที่มี

บรรยากาศคกึคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึงโบฮีเมีย

คริสตลันั้นเป็นที่รู้จกัและใหก้ารยอมรับกนัทัว่ยโุรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆก็นิยมนาํไปเป็น

เคร่ืองประดบั หรือช่อโคมระยา้ที่งดงาม และทานจะไดพ้บกบันาฬิกาโบราณที่จะมีตวัตุก๊ตาโบราณ

ออกมาแสดงในทุกชัว่โมง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

เข้าสู่ที่พัก  HOTEL INTERNATION PRAGUE หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ปราก – เวียนนา(ออสเตรีย) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวยีนนา ประเทศออสเตรีย 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน   

เวยีนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย ที่ผสมผสานประเพณีของราชวงศต์ั้งแต่ยคุอดีตใหเ้ขา้กบั

ส่ิงก่อสร้างโมเดิร์นอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจไดอ้ยา่งลงตวั เมืองน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของวฒันธรรมแบบ

ตะวนัตก สถานที่ที่เก่ียวขอ้งกบัราชวงศ ์กล่ินหอมหวลของกาแฟเวยีนนาจากบรรดาร้านกาแฟต่างๆ 

ที่มีอยูท่ ัว่เมือง เวยีนนายงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีสีเขียวมากมาย แมก้ระทัง่ใจกลางเมืองซ่ึงหาไดย้าก

ในเมืองใหญ่อ่ืนๆของโลก  

จากนั้นนาํท่านชมความงามของอาคารสาํคญัๆ รอบถนนวงแหวนหรือริงสตราสเซ่ อาทิ อาคาร 

รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาวา่การนครเวยีนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ และนาํท่านถ่ายรูปกบั 

พระราชวงัเบลเวเดียร์ พระราชวงัที่ตั้งอยูบ่นลาดเชิงเขา สร้างขึ้นตามศิลปะบาร็อกในปี ค.ศ.1715-

1723 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อนของเจา้ชายยจีูนแห่งซาวอย ถูกออกแบบใหส้ร้างเป็นสองส่วน 

คือ Lower Belvedere และ Upper Belvedere 

นาํท่านเดินเล่นยา่นใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ท่ีมีร้านคา้นานาชนิด  

อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่น ช๊อปป้ิง และยงัเป็นที่ตั้งของ วหิารเซนต ์สตีเฟ่นโบสถใ์หญ่ในศิลปะแบบ

โกธิค หรือท่านอาจใชเ้วลาวา่งซ้ือซคัเคอร์เคก้ เคก้ช็อคโกแล็ต ช่ือดงัของเวยีนนา มาทดลองชิมหรือ

จะซ้ือเป็นของฝาก และยงัเป็นที่ตั้งของ วหิารเซนต ์สตีเฟ่น เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิก

ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13 กล่าวขวญักนัวา่เป็นโบสถส์ไลตก์อทิกที่เป็นที่สวยที่สุด ถือเป็นสถานที่

โด่งดงัคู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย และที่น่ียงัเป็นที่โมสาร์ทเขา้พธีิแต่งงาน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมืองซ่ีโครงหมูเวียนนา  
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เข้าสู่ที่พัก HOTEL EVENTHOTEL PYRAMIDE หรือเทียบเท่า  
 

วันที่เจ็ด พระราชวังเชรินบรุนน์ – ช้อปป้ิง parndorf outlet - บูดาเปสต์ – ล่องแม่นํ้าดานูบ (ฮังการี) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชรินนบรุนน์ พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กที่

มีความสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ที่มีการตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลาย

รูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือ ศิลปะประยกุตจ์ากทางเอเซียและยงัมีเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชต่้างๆ

ประดบัอยูอ่ยา่งสวยงาม 

นําท่านเดนิทางสู่ parndorf outlet ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่าง  ๆ

เที่ยง             อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปป้ิงให้มากขึน้ 

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

45 นาที)เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองที่ทนัสมยัและสวยงามดว้ย

ศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรรุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํ้ าดานูบ้”  ชมเมืองที่ไดช่ื้อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ย ทศันียภาพ

บนสองฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ้ หรือที่ชาวฮงักาเรียนเรียกขานวา่ ”ดูนา” แม่นํ้ าสายสาํคญัท่ีไหลผา่นกลาง

เมือง เมืองบูดาเปสต ์แบ่งเป็นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เตม็ไปดว้ยส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ 

และศิลปวฒันธรรมอนัเก่าแก่ และเมืองเปสต ์ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ 

จากนั้นนาํท่าน ล่องแม่นํ้าดานูบ แม่นํ้ าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮงัการี ชมความงดงามของ

อาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ 

มนตเ์สน่ห์ที่ไม่เส่ือมคลาย และรับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนติกบนสายนํ้ าแห่งหน่ึงของโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง   

เข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE BUDA BUDAPEST หรือเทียบเท่า  
 

วันที่แปด  บูดาเปสต์ – สนามบิน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

 นาํท่านชม ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ซ่ึงเป็นอนุเสาวรียท์ี่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพือ่

เป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1 ,000 ปี แห่งชยัชนะของฮงักาเรียน  เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ป็นที่ตั้ง

ของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อนัเป็นสญัลกัษณ์ของคริสตจกัรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูป

หล่อผูน้าํของชนเผา่ทั้ง 7 ที่ร่วมกนัก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีขึ้นเม่ือคริสตศ์ตวรรษที่ 9  

จากนั้นนาํท่านชม ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion เพือ่ชมจุดชมววิที่สวยงามริมฝ่ังแม่นํ้ า  ซ่ึง

สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน สร้างขึ้นไวเ้พือ่ราํลึกถึงความกลา้หาญของ

ชาวประมงผูเ้สียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นจุดชมววิรอบเมืองบู

ดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่นํ้ าดานูบไดแ้บบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และ

อาคารรัฐสภาฮงัการีริมแม่นํ้ าดานูบท่ีงดงามตรึงตาตรึงใจ จากนั้นนาํท่านชม โบสถ์ แมทธิอัส 

Matthias Church ซ่ึงโบสถน้ี์เคยใชจ้ดัพธีิสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ช่ือโบสถม์า
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จากช่ือกษตัริยแ์มทธิอสั ซ่ึงพระองคท์รงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของ

พระองคถื์อวา่เป็นสมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาอยา่งแทจ้ริง ส่ิงก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและ

เมืองอ่ืนๆ ซ่ึงโบสถน้ี์ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเ้รียบร้อยแลว้  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

15.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112 / EK384  

(แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ) 
 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

12.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

*.*.*.*.*.*. 
อัตราค่าใช้จ่าย 
 

วันที่เดินทาง ผูใ้หญ ่
เด็กตํา่กว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กตํา่กว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มเีตยีงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

24 ก.พ. – 4 ม.ีค. 

3-11 มี.ค. / 17-25 มี.ค. 

24 ม.ีค. – 1 เม.ย. 

56,900.- 55,900.- 54,900.- 9,500.- 

8-16 เม.ย. 66,900.- 65,900.- 64,900.- 9,500.- 
 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีนํ้ามัน 

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่น

ภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพิม่ค่าทวัร์ในกรณีพกัที่

เมืองเดิม โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 

6. ค่าวซ่ีาท่องเที่ยวยโุรปแบบ Schengen 

7. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
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8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ค่ารักษาพยาบาล

สาํหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ

,บริการพเิศษต่างๆ 

4. ค่าทิปคนขบัรถยโุรป ท่านละ 14 ยโูร 

5. ค่าทิปหวัหนา้ท่านละ 20 ยโูร 
  

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินค่ามัดจํา ท่านละ 20,000- บาท 

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 

ชําระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะน้ันขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่ามัดจําทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 20,000 บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา ส่วนที่

เหลือชาํระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้

จาํนวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง  

• กรณีจองทวัร์แลว้ยกเลิกหกัค่าบริการทนัที 2,000 บาทต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

8 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทัวร์  **ลูกค้าโชว์ตัวทุกโปรแกรม** 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สาํหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมา

ประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพือ่ความรวดเร็วในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับ

ประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าขนาด 35mm*45mm นิ้ว 3 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูป

ที่ถ่ายเอง ใชรู้ปสีพื้นหลงัขาว) ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงขยายจากฟิลม์เท่านั้น

รูปโพลาลอยด/์สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลไวด้า้นหลงัรูป   
  หลักฐานการเงิน (**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**) 

- สาํเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมทั้ง

อพัเดทเป็นยอดปัจจุบนั  

- หนังสือรับรองบัญชีเงนิฝากธนาคาร (แบงค์การันตี) **เฉพาะเคสยื่นวีซ่าอิตาลี** 

  หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

-  กรณเีป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยดุ  

-  กรณเีป็นเจ้าของกิจการ 

- สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายุสําเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

-  กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือ

รับรองสําเนา 

 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร และสําเนาใบเปลีย่นช่ือ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นช่ือ

รับรองสาํเนาเอกสารทุกฉบบั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-  กรณทีี่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี   

-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งไปทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ
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จากอาํเภอ หรือเขตที่ท่านอยู ่โดยระบุช่ือผูท้ี่เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชนของ  บิดา/มารดา 

พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของผูน้ั้น เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่น

ความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือ

รับรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณสีมรสแล้ว  สาํเนาทะเบียนสมรส , สาํเนาใบหยา่ หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส

เสียชีวติ) พร้อม ทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี

ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่

อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ที่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยูใ่น 

ดุลพนิิจของสถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือ

ชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวี

ซ่า 

• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํ

ร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตาม

นดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าว

เช่นกนั 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยูใ่น

ดุลพนิิจของทางสถานทูตเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษทัฯเม่ือท่านได ้ชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข

ต่างๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
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• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า  แต่ในการพจิารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยู่

ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา 

ณ ที่น้ี 

• ** บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับลูกคา้ที่ตอ้งใชร้ถเขน็  

• ** บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่ขายแก่ลูกคา้ที่เคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารัก เช่น ไม่รักษาเวลา พดูจา

หยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง ชกัชวนผูอ่ื้นใหก่้อความวุน่วายในทวัร์ 

ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทาง) และลูกคา้ที่ไดท้าํการจองแลว้ถือวา่ยอมรับในเง่ือนไข 

 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ที่เคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง 

หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทาง

เป็นส่วนใหญ่)  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทวัร์แก่ท่านที่มีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มี

ใบรับรองแพทย)์  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ 

ก่อนจองทวัร์เพือ่หาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพือ่หา

ขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธท์ี่จะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 

เล่มสีเลือดหมู 

- ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นั้นๆ ยนืยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้นได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และ

ชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 

 

 

 

 

 

11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทัวร์ 
 

รายการทวัร์...................................................................วนัเดินทาง....................................................................  

ช่ือผูติ้ดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................  

ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร...................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน)  

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด.......................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.............หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........)  

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น  

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต  

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด.........................  

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผูจ้อง  

(.......................................................)      
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