ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็ นปราสาท
ต้นแบบของปราสาทดิ สนี ยแ์ ลนด์ “ปราสาทปร๊าก” ยิ่ งใหญ่อลังการเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัย
ต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจาก
ปราสาทปร๊าก“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่ งของกรุงบูดาเปสต์

กําหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้ น

( กรุ ณาสํารองที่น่ ังล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันแรก
18.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้ าที่ คอยดูแล
เช็คสัมภาระและบัตรที่นัง่ บนเครื่อง

21.00 น.

ออกเดิ น ทางสู่ ก รุง โดฮาร์ ประเทศการ์ต าร์...โดยสายการบิ น QATAR AIRWAYS
เที่ยวบินที่ QR835

วันที่สอง

มิ วนิ ค – จัตรุ สั มาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น

00.05 น.
02.10 น.

เดิ น ทางถึ ง ประเทศการ์ต าร์ ให้ ท่ า นแวะพัก เปลี่ ย นเครื่ อ ง (ในเวลาเปลี่ ย นเครื่ อ ง
ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ออกเดิ น ทางสู่กรุงมิ วนิ ค...โดยสายการบิ น

06.30 น.

QATAR AIRWAYS เที่ยวบิ นที่ QR059
เดิ น ทางถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติ มิ วนิ ค
ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิ ธีการตรวจคน
เข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํา
ท่ า นออกเดิน ทางสู่ เมื อ งมิ ว นิ ค ชมอดีต นครหลวงแห่ ง อาณาจัก รบาวาเรีย ที่ย ิ่ง ใหญ่

เที่ยง
บ่าย

โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 ก่อนขับรถพาชมสถานทีส่ ําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง
เรสซิเด้นท์ ฯลฯ นํ าท่านสู่บริเวณ “จัตุรสั มาเรียนพลัทซ์” ย่านเมืองเก่าทีม่ สี ถาปั ตยกรรม
อันเป็ นสัญลักษณ์ ทส่ี ําคัญของมิวนิคเซ่นศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของ
โบสถ์แม่พระทีม่ รี ปู แบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระกับการเทีย่ วชมเมืองตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งฟุ ส เซ่ น -โฮเฮน
ชวานเกา” เมืองชนบทเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่สุดถนน
สายโรแมนติก เมืองตัง้ อยู่ทางแคว้นบาวาเรีย
ตอนใต้ ข องเยอรมนี ติ ด ชายแดน ชมกั บ
ทิว ทัศ น์ ร ิม สองข้า งทางที่เต็ ม ไปด้ ว ยความ
เขีย วขจี ข องขุ น เขา จากนั น่ นํ า คณ ะท่ า น
เปลีย่ นการเดินทางโดย นัง่ รถมินิบสั ขึน้ สู่ยอดเขา (ในกรณีทอ่ี ากาศไม่เอือ้ อํานวย รถมินิบสั
อาจปิ ดบริการเพือ่ ความปลอดภัย ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการนํ
าท่านเดินเท้าขึน้ แทน) นํา
์
ท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” ปราสาททีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นต้นแบบการสร้าง
ปราสาทเทพนิ ยายของเจ้าหญิงนิ ท ราแห่งดีสนี ย์แ ลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อ ย่างอลังการ
ตัง้ อยู่ในเทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2
แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตัง้ อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า
200 เมตรจากนัน้ นําท่านเดินทางสูท่ พ่ี กั

คํา่

บริ การอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พกั : EURO PARK HOTEL ทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่สาม

ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิ ราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ บูเดอโจวิ ช

เช้า

บริ การอาหารมือ้ เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ “เมื อ งซาลส์ บ วร์ก ” เมือ งอนุ ร กั ษ์ ท่ีต ัง้ อยู่ ส องฝั ง่ ของแม่ น้ํ า ซาลซัค
ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็ นฉากถ่ายทําตอนหนึ่งในภาพยนตร์
่
ชม “อุทยานมิ ราเบลล์” อุทยานของปราสาทที่
“เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
ใช้เป็ นสถานที่แต่งงานที่จดั ได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์
เท่น” และทิวทัศน์ ของ “ป้ อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็ นฉากหลังเพิม่ ความมีเสน่ ห์ให้กบั สวน
แห่ ง นี้ จ า กนั น้ ถ่ า ยภาพที่ร ะลึก หน้ า “บ้ า นพัก โมสาร์ท ” ซึ่ง เป็ นนั ก ดนตรีเอก ที่ช าว
ออสเตรียภาคภูมใิ จ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรสั โมซาร์ท” ชม อนุ สาวรีย์ของโมสาร์ท มหา
วิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น…ข้ามสูฝ่ ั ง่ เมืองเก่าทีถ่ นนเกรไทเดร้ ถนนช้
อปปิ้ งทีม่ กี ารตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก
บริ การอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่สี่

เดินทางสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสาบทีส่ วย
ทีส่ ดุ ในโลก ตัง้ อยูท่ างฝั ง่ ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบ
ฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสาบในเขตภูมภิ าคซาลซ์คมั เมอร์กุท
และยังเป็ นหนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย
โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นัน้ อยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย
ดินแดนซึ่งมีวฒ
ั นธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เดิน เล่นชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชม
สถาปั ตยกรรมที่มเี สน่ ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จาก
จารีตประเพณีทย่ี งั คงมีชวี ติ ชีวา ได้เวลาอันควร นําท่านเดิ นทางสู่เมืองเชสกี้ บูเดอโจวิ ช
เมืองใหญ่ทส่ี ุดในเขตเซาท์โบฮีเมีย ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ แม่น้ํ าวัลตาวา เมืองนี้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อราว ค.ศ.
1265 เป็ นเมืองต้นกําเนิดของเบียร์บดั ไวเซอร์
บริการอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พกั : SPA HOTEL VISTA / CLARION CONGRESS HOTEL ทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง
เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี

- มาเรียนสเก้ ลาสเน่

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

บริ การอาหารมือ้ เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดก
โลก)” เป็ นเมือ งขนาดเล็ ก ในภู ม ิภ าคโบฮีเมีย ใต้ ข อง
สาธารณรัฐเช็กมีชอ่ื เสียงจากสถาปั ตยกรรมและศิลปะของ
เขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซึง่ เขตเมืองเก่านี้ ได้รบั การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลกด้วยทําเลทีต่ งั ้ ของตัวเมืองทีม่ นี ้ํ าล้อมรอบทําให้กลายเป็ นปราการทีส่ ําคัญใน
การป้ องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บ
ภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รบั การประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์และภายหลัง
จากมีการเปลี่ย นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้ม ีการบู รณะ
อาคารและปราสาทครัง้ ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่ าชื่นชม จากประวัตศิ าสตร์
ที่ยาวนาน มีค วามสําคัญ และโดดเด่น ในการอนุ รกั ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมอัน ทรงคุ ณ ค่า ทําให้
องค์การยูเนสโก้ได้ขน้ึ ทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร “เมนูเป็ ด สไตล์โบฮีเมียน”
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “คาร์โลวีวารี่” เมืองตากอากาศทีน่ ่ารัก มีบ่อนํ้าพุรอ้ นทีม่ ชี อ่ื เสียงเป็ น
ทีร่ จู้ กั กันดี สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมความสวยงามของเมือง และความสวยงาม
ของ “แม่น้ําเทปลา” ทีไ่ หลผ่านใจกลางเมืองซึง่ ช่วยเพิม่ ความงดงามให้แก่ตวั เมืองแห่งนี้มาก
ยิง่ ขึน้ ชมโบสถ์ประจําเมืองเล็กๆ ที่มสี ญ
ั ลักษณ์ ของเมืองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ แล้วเดินลัด
เลาะไปตามลํานํ้ าเทปลาท่ามกลางหุบเขาคล้ายสวิตเซอร์แลนด์เป็ นอย่างมาก และมีเวลาให้
ท่านเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกมากมายตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มือง“มาเรียนสเก้
ลาสเน่ ”
บริ การอาหารมือ้ คํา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พกั : OREA SPA HOTEL PALACE ZVON ทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่ห้า

เอดิ นเบิ รก์ – ล่องเรือวิ นเดอร์เมียร์– สนามแมนเชสเตอร์(เข้าชม)

เช้า

บริ การอาหารมือ้ เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นํ าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตัง้ อยู่รมิ สองฟากฝั ง่
แม่น้ํ าวัลตาวานํ าคณะท่านเข้าชมความยิง่ ใหญ่ตระการตาของ “ปราสาทปร๊าก” ปราสาทนี้
ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.885เป็ นศิลปะสไตล์โกธิค สร้างขึน้ โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลาง
เคยเป็ นที่ประทับของกษัต ริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับ เป็ น ศูน ย์กลาง
อํานาจทางการเมืองของกรุงปร๊ากมาตัง้ แต่ ศตวรรษที่12 ปั จจุบนั นี้ได้ถูกใช้เป็ นทําเนียบ

เที่ยง
บ่าย

คํา่

รัฐบาล และเป็ น ที่พํานักของประธานาธิบ ดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค จากนัน้ นํ าคณะท่านเดิน
ทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาททีแ่ วดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี เข้าชม
ความใหญ่ โตโอ่อ่าของ “ มหาวิ ห ารเซนต์วิตสั ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1929 เป็ นมหาวิห ารอัน ศัก ดิส์ ิท ธิแ์ ละทรงคุ ณ ค่ า ที่สุ ด อย่ า งยิ่ง ของชาวเช็ค ทุ ก คน
เนื่องจากใช้เป็ นทีเ่ ก็บพระศพของกษัตริยพ์ ระองค์ต่างๆ อีกทัง้ ยังเป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรทีท่ ํา
ขึน้ ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 กษัตริย์ผู้สร้างความ
เจริญสูงสุดทีท่ าํ ให้กรุงปร๊ากกลายเป็ นเมืองหลวงอัน
ยิง่ ใหญ่ ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิสิ์ ทธิ ์ ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอนั
งดงามเป็ นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ
บริ การอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า นํ าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญ ลักษณ์ ของกรุงปร๊าก ที่
สร้างข้ามแม่น้ําวัลตาวาในช่วงศตวรรษที1่ 4 ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพาน
มีป ระติม ากรรมหินทรายรูปปั ้น ของนักบุ ญ ต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรสั เมือ งเก่าสตาเร
เมสโต” บริเวณโดยรอบ ล้วนเป็ นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ทีม่ คี วาม
งดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรียย์ านฮุส” ผูน้ ํ าฝ่ ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวก
่
ตุ๊กตาสาวก
นอกรีตและถูกเผาทัง้ เป็ นชม “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชัวโมงจะมี
พระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนจากนัน้ อิสระกับการเดินเล่น
หรือช้อปปิ้ งสินค้าทีร่ ะลึกพืน้ เมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ตุ๊กตา
หุน่ กระบอก ฯลฯ
อิ สระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
ที่พกั : DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL ทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่ หก

ปร๊าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตี เฟ่ น – ฮี

โร่ สแควร์
เช้า

บริ การอาหารมือ้ เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทาง “กรุงบราติ สลาวา” เมืองหลวงและเมืองที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ
สโลวัค รวมทัง้ เป็ น เมือ งที่ม ีป ระชากรหนาแน่ น ที่สุด ในภู ม ิภ าคยุโรปกลาง มีป ระชากร
ประมาณ 450,000 คน กรุงบราติส ลาวาตัง้ อยู่บ นสองฝั ง่ แม่น้ํ าดานู บ ที่บ ริเวณพรมแดน

ของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตงั ้ อยูห่ า่ งจาก
กรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็ นนครสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม
ของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และสถานทีส่ ําคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาททีเ่ คยใช้เป็ นป้ อมปราการ
สมัยโบราณ นํ าท่านสมาชิกผ่านชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง
ผ่านชมย่านเมืองเก่า อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็ นสถาปั ตยกกรมบา รอก
และถนนหนทางปูหนิ แบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบ
ราติสลาวา” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริม่ ต้นในบริเวณเมืองนี้ดว้ ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เป

เที่ยง
บ่าย

เทียน (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่ง
เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, เครือ่ งกระเบือ้ ง ฯลฯ
บริ การอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ นทางสู่ “กรุ ง บู ด าเปสต์ ” เมื อ งหลวงของ
ประเทศฮังการี เมืองทีม่ แี ม่น้ําดานูบไหลผ่านกลางเมือง นํ า
คณะเข้าชมความยิ่ งใหญ่ อลังการของ “มหาวิ หารเซนต์

คํา่

สตี เฟ่ น” สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์ เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปี ในการ
ก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็ นอาคารที่มคี วามสูงที่สุดในบูดาเปสต์ ชม “ฮีโร่ส
แควร์” ซึ่งเป็ นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรียแ์ ห่ งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึน้
เพือ่ เฉลิมฉลองการก่อตัง้ อาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี
บริ ก ารอาหารมื้อ คํ่า ณ ภัต ตาคาร “เมนู พิ เศษกูล าส ฮังกาเรี ย น พร้ อ มฟั งดนตรี
พืน้ เมือง”
ที่พกั : MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วัน ที่ เจ็ด

คาสเซิ่ ล ฮิ ล ล์ – ป้ อมฟิ ชเชอร์แ มน – ล่ อ งเรื อ ชมแม่ นํ้ าดานู บ - Outlet Parndorf –

เวียนนา
เช้า

บริการอาหารมือ้ เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นํ าท่านขึ้นสู่ “คาสเซิ่ ลฮิ ลล์” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์แมนบา
สเตี ยน ” ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความกล้ า หาญ ของ
ชาวประมงผู้เสียสละชีวติ เพื่อปกป้ องบ้านเมืองในช่วงที่ถูก
มองโกลรุ กรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรียข์ องพระเจ้าสตี เฟ่ น” ปฐมกษัตริย์
ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็ นสง่าอยู่หน้าป้ อมปราการ ผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพาน
โซ่ ” สัญ ลักษณ์ ข องกรุงบู ด าเปสต์ นํ าคณะ “ล่ อ งเรือ ชมวิว ทิ ว ทัศ น์ ส องฝากฝั ง่ แม่ นํ้ า

ดานูบ” แม่น้ํ านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคาร

เที่ยง
บ่าย

คํา่

รัฐสภาที่ สวยที่ สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ นีโอโกธิคอัน
โดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปั ตยกรรมเก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มือง
บริ การอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นออกเดิน ทางเข้า สู่ “Outlet Parndorf” ให้ท่ า นได้มี
เวลาเลือ กซื้อ สิน ค้า แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่ น
Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, G aastra, Hallhuber, Guess, Polo
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel,
Nike, Adidas ฯลฯ จากนัน้ เดินทางสูก่ รุงเวียนนา
อิ สระอาหารมือ้ คํา่ เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
ที่พกั : FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที่ แปด พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตี เฟน - ช้อปปิ้งย่าน
ถนนคาร์ทเนอร์
เช้า

บริการอาหารมือ้ เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นํ าท่ า น “เข้ า ชมพระราชวัง เชิ น บรุน น์ ” Schonbrunn
Palace พระราชวังฤดูร้อนอัน ยิง่ ใหญ่ ของราชวงศ์ฮปั สบ
วร์กทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์
ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของพระราชวังใน
อดีตในอดีตนัน้ พระราชินีฝรังเศส
่ มารีองั ตัวเนต ได้เคยใช้ชวี ติ ช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่ง
นี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กบั พระ
ราชโอรสของพระองค์ เข้าชมความงดงามอันวิจติ รตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน
ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนี สรูม ห้องบอลลูม ใช้จดั งานเต้นรํา หรือ
แสดงดนตรี ปั จจุบนั ยังมีการใช้ งานอยู่เป็ นครัง้ คราว ฯลฯ จากนัน้ นํ าท่านชม “กรุง
เวียนนา” ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์),
พระราชวัง ฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา, ศาลาว่ าการ, มหาวิ ท ยาลัย เวี ย นนา,โบสถ์
ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่ม
รื่น ใจกลางเมือ ง ชม “อนุ ส าวรี ย์ โยฮัน สเตร้ า ส์ จู เ นี ยร์” Johann Strauss ศิล ปิ นที่ม ี
ชือ่ เสียงก้องโลก จากนัน้ นําคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าทีต่ งั ้ อยูใ่ จ
กลางเมือง มีหา้ งสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซือ้ หาของฝากจากออ

16.30
23.25

สเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของทีร่ ะลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของ
ยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตี เฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างใน
ศิล ปะโกธิก ตัง้ แต่ ค ริส ต์ศ ตวรรษที่ 13 ถือ เป็ นโบสถ์คู่บ้า นคู่เมือ งของประเทศออสเตรีย
สมควรแก่เวลา เดินทางสูส่ นามบิน
เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิ น QATAR AIRWAYS เที่ยวบิ นที่ QR184
เดิ นทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เก้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

02.15 เหิ นฟ้ าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิ น QATAR AIRWAYS เที่ยวบิ นที่ QR980
12.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,
ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน เนื่ อ งมาจากสายการบิ น และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ ท างคณะ
เดิ นทางในขณะนัน้ เพื่อความปลอดภัยในการเดิ นทาง โดย เวิ ลด์ คอนเน็ คชันส์
่ ได้มอบหมายให้
หัวหน้ าทัวร์ผ้นู ําทัวร์ มีอาํ นาจตัดสินใจ ณ ขณะนัน้ ทัง้ นี้ การตัดสินใจ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของ
หมู่คณะเป็ นสําคัญ
อัตราค่าเดินทาง
ออกเดินทางช่วง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้อง
จ่ายเพิ่ ม

6-14 พ.ย.61

49,900

49,900

49,900

15,900

6-14 ธ.ค.61

51,900

51,900

51,900

15,900

29 ม.ค.-6 ก.พ.62

51,900

51,900

51,900

15,900

25 ก.พ.-5 มี.ค.62

49,900

49,900

49,900

15,900

21-29 มี.ค.62
49,900
49,900
49,900
15,900
ต้องการเดินทางโดยชัน้ ธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่
อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่ พ ั ก ตามระบุ ห รื อ เที ย บเท่ า ในระดั บ เดี ย วกั น โรงแรมส่ ว นใหญ่ ในยุ โ รปจะไม่ ม ี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวัน
เข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารทีร่ ะบุในรายการ ให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
ค่าบริการนํ าทัวร์โดยหัวหน้ าทัวร์ผู้มีป ระสบการณ์ นํ าเที่ยวให้ค วามรู้ และคอยดูแ ลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์) ** หากท่าน
อายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซือ้ ประกันเดีย่ วเพิม่ **
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครือ่ งดืม่ และอาหารนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ํามันทีท่ างสายการบินแจ้งเปลีย่ นแปลงกะทันหัน
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า 4,000 บาท
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (ทางบริษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหาย
จากมิจฉาชีพทีแ่ ฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมทีพ่ กั และเพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)
ค่าทิ ปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริ การแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ และการชําระเงิ น
กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง Passport มายังบริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14
วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ ไม่สามารถทํากรุ๊ป
ได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน
ซึง่ ในกรณีน้ี ทางบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ ถ้าท่าน
ต้องการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิที์ ่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็ น สุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิด ชอบใดๆ ในกรณี ท่ีสูญ หาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บ ที่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆตามรายการ หรือ
์
ถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุ
ไว้โดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
ทางบริษทั จะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมือ่ ในคณะมีผสู้ าํ รองที่นัง่ ครบ 20 ท่าน และได้รบั คิว
การตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเ่ ป็ นกรุป๊ ในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตั ๋วเค
รีอ่ งบิน , ห้องพักทีค่ อนเฟิ รม์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20
ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
หากในช่วงที่ท่านเดิ นทางคิ ววีซ่ากรุป๊ ในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทั ต้องขอสงวนสิทธิในการยื
น่ วีซ่า
์
เดีย่ ว ซึง่ ทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริษทั
ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านทีม่ คี วามประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ วทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามทีส่ ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียง
ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านัน้ มิได้เป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณี วีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมใดๆทัง้ สิน้ แม้วา่ จะ
ผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน หรือตั ๋วเครื่องบิ นที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึง่ ตั ๋วเป็ นเอกสารทีส่ าํ คัญใน
การยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั ๋วเครือ่ งบินถ้าออกตั ๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมี
ค่าธรรมเนียมทีท่ า่ นต้องถูกหักบางส่วน และส่วนทีเ่ หลือจะคืนให้ทา่ นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั ๋วท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตั ๋วตามจริงเท่านัน้
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง
โดนค่ามัดจําห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึด
ค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษทั จะแจ้งให้ทา่ นทราบ และมีเอกสารชีแ้ จงให้ทา่ นเข้าใจ

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการยึด
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100%
ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั ๋วเครื่องบิ น หรือพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดิ นทางมา
สนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนัน้ ท่านควรจะให้กรุป๊ FINAL 100% ก่อนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดิน ทาง 45 วัน - คืน ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ยกเว้น กรุ๊ป ที่ เดิ น ทางช่ วงวัน หยุด หรือ
เทศกาลที่ต้องการันตี มดั จํากับสายการบิน หรือ กรุป๊ ที่ มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึน้ ไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึน้ ไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้ วมือทุกท่าน)
o หนังสือเดิ นทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
o รูปถ่ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่เกิ น 6 เดื อน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั น้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ ว จํานวน 3 รูป
ขึน้ อยูก่ บั ประเทศทีจ่ ะเดินทาง
o หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าทีม่ ชี อ่ื ผู้
เดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนทีจ่ ะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุ้น หนังสือรับรอง
การทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชอ่ื แต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
o หลักฐานแสดงฐานะการเงิ นท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน้ ส่วนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทัง้ นี้
เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สดุ )
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชอ่ื แต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงิ นฝาก ออมทรัพย์
โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชือ่ ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชี
เล่มเดียวกับสําเนาทีท่ า่ นจะใช้ยน่ื วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

o

o
o
o
o
o

o

o

o

*สามี-ภรรยาทีม่ กี ารจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด
กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา
มารดาไม่ได้เดินทางทัง้ สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา
ซึง่ จดหมายต้องออกโดยทีว่ า่ การอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบตั ร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว
และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่วมมือในการเชิ ญท่ านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ิ ในการแจ้ง
สถานทูตยกเลิ กวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิ จารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดิ นทางไป
ท่ องเที่ ยวยังประเทศตามที่ ระบุเท่ านั น้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่า
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะ
์
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดิน ทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็ นหลัก

