ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี สโลวัค ออสเตรีย เชค 10 วัน 8 คืน

“ชมความงดงามของอัญมณีแห่งยุโรปตะวันออก ตามรอยความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ฮับส์บรูก
เยี่ยมชมมรดกโลกกับ 4 เมืองหลวงแห่งลุ่มน้ําดานูบ เอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย สนุกสนานกับ
การช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจ เพราะที่นี่คือ ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย และสาธารณรัฐเช็ก”
กําหนดการเดินทาง วันที่ 11-20 ส.ค. // 22ก.ย.-1ต.ค. // 6-15 / 13-22 ต.ค. 60

ราคา 85,000.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ล่องเรือชมสองฝัง่ แม่น้ําดานูบ - บูดาเปสต์

วันที่3

เอสตาร์กอม - วิเซกราด - เซนเทนเดอร์ - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ

วันที่4

สโลวัค - จัตุรัสใจกลางเมือง - ช้อปปิ้งที่พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท

วันที่5

พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงเวียนนา - สวนสาธารณะสตัดต์ - จัตุรัสสเตฟาน - ถนนคาร์ทเนอร์

วันที่6

เมืองเมลค์ - เชสกี้ครุมลอฟ

วันที่7

กรุงปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า

วันที่8

เมืองคาโลวี วารี - มาเรียนสกี ลาสนี - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น - กรุงปราก

วันที่9

ปราสาทคาร์ลชไตน์ - กรุงปราก - สนามบินเมืองปราก - เดินทางกลับ

วันที่10

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

วันที่หนึ่ง |

กรุงเทพมหานคร - ดูไบ - บูดาเปสต์
นัดพบพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก,
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้ กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
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ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

วันที่สอง |

Budapest, Hungary
เยี่ยมชมกรุงบูดาเปสต์, ฮังการี - โบสถ์เอสตาร์กอม - ปราสาทวิเซกราด - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ” โดยไฟลท์ EK385 เวลา
02.25 – 05.35 (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) รอต่อเครื่องไปยังเมือง “บูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี
โดย EK111 เวลา 08.50 – 12.45 (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)
เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงแห่งประเทศฮังการี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย
จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ เมืองบูดาเปสต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เยี่ยมชมความงดงามของแม่น้ําดานูบผ่าน 3 มุมมองจาก 3 ตําบลชนบท โดยเดินทางไปชมโบสถ์ เอสตาร์กอม
ณ ตําบลเอสตาร์กอม (Esztergom) โบสถ์เก่าแก่ในรูปแบบนีโอคลาสสิก ซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณ์ของเมือง รวมไปถึง
จุดชมวิวแม่น้ําดานูบที่งดงาม
จากนั้นเดินทางต่อไปยังปราสาทวิเซกราด ณ ตําบลวิเซกราด (Visegrad) ชมวิวของแม่น้ําจากปออมปราการเก่าแก่
บนเนินเขากับสุดยอดวิวทิวทัศน์
และสุดท้ายเดินทางไปชมหมู่บ้านเซนเทนเดอร์ ณ ตําบลเซนเทนเดอร์ (Szentendre) มีกลิ่นอายความเป็นเมือง
แห่งศิลปะ มีถนนคนเดินกับร้านค้าขายสินค้าท้องถิ่นเล็ก ๆ ถ่ายภาพสวยงามเก็บเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
เข้าพักโรงแรม Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่สาม |

วันที่สี่ |

เอสตาร์กอม – วิเซกราด - เซนเทนเดอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวชมเมืองฝั่ง “บูดา” เพือ่ เข้าชม “ปออมชาวประมง” (Fisherman’s Bastion) โดยสามารถมองเห็นวิวเมือง
บูดาเปสต์ได้อย่างงดงาม ใกล้กันนั้นมีทําเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์แมธเธียส ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า
700 ปี
นําท่านกลับไปยังฝั่ง “เปสต์” เพื่อถ่ายรูปบริเวณลาน “จัตรุ ัสวีรบุรุษ” มีรูปหล่อบรอนซ์ของบรรพบุรุษชาว
แมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า ที่รวมตัวกันสร้างประเทศส่งต่อมายังรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน สร้างไว้ระลึกถึงการสร้างชาติของ
ชนชาติชาวฮังกาเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
จากนั้นล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ําดานูบ ของตัวเมืองฝั่งบูดาและเปสต์ (Budapest Legenda
Cruise) โดยจะผ่านจุดที่น่าสนใจของตัวเมือง อาทิ อาคารรัฐสภา ปราสาทบูดา สะพานโซ่ เกาะมาร์กาเร็ต เป็นต้น
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดิน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
เข้าพักโรงแรม Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Bratislava
บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - เวียนนา
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเข้าสู่เมืองหลวงบราติสลาวาประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 200 กิโลเมตร)ชมปราสาทแห่งกรุง
บราติสลาวา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือลุ่มแม่น้ําดานูบ โดยรอบจะมี ศาลาว่าการเมือง ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 17 โดยสิ่งก่อสร้างที่มีอายุมากที่สุด คือ ประตูเมือง ที่เป็นส่วนหนึ่งของกําแพงเมืองเก่าในยุคกลาง
จากนั้นเดินเที่ยวชมบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง เป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดีและเป็นย่านการค้าที่คึกคักของ
เมือง ซึ่งแม้แต่ จิอาโคโม่ จิโลแลร์โม่ คาสโนวา ยังชื่นชอบ ถึงกับกล่าวไว้ว่า “บลาติสลาวา” เป็นเมืองหนึ่งที่สวย
ที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นําท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท (Designer Outlet Parndorf) โดยเป็นแหล่ง
ช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย อยู่ในเครือของ McArthur Glen ทีม่ ีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน รวมสินค้า
แบรนด์ชื่อดังต่าง ๆ จากทุกมุมโลกมาให้เลือกสรรอย่างจุใจ โดยที่นี่อยู่ห่างจากเวียนนาแค่ 47 กิโลเมตร เท่านั้น
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(นักท่องเที่ยวมีสิทธิ์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT Refund)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เข้าพักโรงแรม Hotel Austria Trend Hotel Ananas Wien หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า |

Schoenbrunn Palace
พระราชวังเชินบรุนน์ - เยี่ยมชมเวียนนา - ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
พาท่านเข้าเยี่ยมชมมรดกโลก “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์
ฮับส์บูรก์ สร้างในปลายศตวรรษที่ 17 ตามพระราชประสงค์ของพระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังเชินบรุนน์ ตัววังทาด้วยสีเหลืองทอง ด้านในวังมีห้องจํานวน 1,441 ห้อง แต่เปิดให้
เข้าชมเพียง 40 ห้อง อาทิ ห้องทรงพระอักษร ห้องพระราชพิธี ห้องทรงพระสําราญ ท้องพระโรง ห้องบรรทม โดย
ทุกห้องล้วนตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความสวยงามอลังการ ด้านนอกจัดสวนในรูปแบบบาโรก และประดับด้วยรูป
แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
เดินทางเยี่ยมชมกรุงเวียนนา โดยเริ่มจากศาลาว่าการกรุงเวียนนา สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1872 มียอดแหลมสูงเด่นที่
เรียกว่า Rathausmann ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเวียนนา จากนั้นผ่านชมพิพิธภัณฑ์นิวบูร์ก และ
สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ก (Stadtpark) สวนสาธารณะประจําเมืองเวียนนา ที่มีรูปหล่อบรอนซ์ของนักดนตรีเอก
ของโลกมากมาย เช่น Johann Strauss เป็นต้น
จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสสเตฟาน (Stephansplatz) เป็นที่ตงั้ ของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen) โบสถ์ที่
สําคัญที่สุดของออสเตรีย โดยใกล้กันนั้นมีถนนคาร์ทเนอร์ (Karntnerstrasse) เป็นถนนช้อปปิ้งสายสําคัญ อาทิ
เสื้อผ้าแบรนด์ยอดนิยม เครือ่ งแก้วคริสตัลเจียระไน ของที่ระลึกต่าง ๆ เป็นต้น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เข้าพักโรงแรม Hotel Austria Trend Hotel Ananas Wien หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่หก |

วันที่เจ็ด |

เวียนนา - เมลค์ - เชสกี้ครุมลอฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางต่อไปที่ เมืองเมลค์ (Melk) ในประเทศออสเตรีย เพื่อเยี่ยมชมโบสถ์เมลค์ ลัทธิเบเนดิคทีนของนิกาย
โรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ําดานูบ โดยพระเจ้าลีโอโพลด์ที่ 2 แห่งออสเตรีย ถวายปราสาทหลัง
หนึ่งของตนเองให้แก่นักบวชเบเนดิคทีน ในศตวรรษที่ 15 เมลค์กลายเป็นศูนย์กลางของขบวนการ “การปฏิรูป
เมลค์” ซึ่งเป็นขบวนการที่พยายามฟื้นฟูระบบสํานักสงฆ์ในออสเตรียและเยอรมนีตอนใต้ ตัวอาคารมีลักษณะแบบ
บาโรก สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1702 มีหนังสือวิจิตรของยุคกลางจํานวนมากมาย รวมทั้งมีการสะสมงานต้นฉบับ
ดนตรีที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เดินทางต่อไปเมืองที่แสนโรแมนติค “เชสกีค้ รุมลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองเล็ก ๆ ในแคว้นโบฮีเมียตอนใต้
ของสาธารณรัฐเช็ก เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยเมืองและปราสาทเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 13
บริเวณริมฝั่งแม่น้ําวัลตาวา ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมืองนี้โครงสร้าง
ของเมืองเป็นส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบโกธิค, เรเนซองค์ และบาโรก ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟถือเป็นปราสาทที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเชค ภายในมีสวนโรโคโคที่มีขนาดใหญ่กว้างขวาง เหมาะแก่การเก็บภาพเป็น
อย่างยิ่ง
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
เข้าพักโรงแรม Hotel Mlyn หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Prague
ปราก - ปราสาทปราก - สะพานชาร์ล - เมืองเก่าปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางต่อไปยัง กรุงปราก (ระยะทาง 170 กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่งสาธารณะรัฐเช็ก เมืองปรากเป็นเมืองที่น่า
หลงใหลและมีมนต์เสน่ห์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่โดดเด่น รวมไป
ถึงประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกกับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น เริ่มต้นที่การเข้าชม “ปราสาทปราก” (Prague castle) เป็น
พระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย สร้างปี ค.ศ.870 และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาโรก นอกจากนี้
ภายในปราสาทยังมีมหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลวงเก่าแก่ สร้างปี ค.ศ.930 สร้าง
ในรูปแบบแบบโกธิก ภายในประดับด้วยกระจกสี (stain glass) อย่างงดงาม
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จากนั้นเดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ อาทิ ที่ทําการรัฐบาล ชุมชนเล่นแร่แปรธาตุ เป็นต้น และสุดท้ายเก็บภาพวิว
ทิวทัศน์ที่ล้ําค่าบนเนินปราสาทปราก จากนั้นเดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกย่านเมืองเก่ากรุงปราก ซึ่งประกอบไป
ด้วย สะพานชาร์ล สะพานหินเก่าแก่ที่ข้ามแม่น้ํา “วัลตาวา” มีรูปหล่อบรอนซ์สวยงาม จากนั้นเดินต่อไปยังจัตุรัส
เมืองเก่าเพื่อชมนาฬิกาดาราศาสตร์ชื่อก้องโลก โดยเมื่อเวลาครบทุก ๆ ชั่วโมง จะมีเสียงบรรเลงและตุ๊กตาออกมา
เริงระบําสวยงาม จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า อาทิ ชวาลอฟสกี้ อัญมณี เครื่องพอร์ซเลน เป็นต้น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
เข้าพักโรงแรม NH Prague City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่แปด |

Karlovy vary
ปราก – คาร์โลวี วารี - มาเรียนสกี ลาสนี - ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางไปยังเมืองคาโลวี วารี (Karlovy vary) (ระยะทาง 127 กิโลเมตร) เมืองพักตากอากาศชื่อดัง มีชื่อเสียง
เรือ่ งน้ําแร่และสปา โดยแวะเปลี่ยนอิริยาบถและเก็บภาพที่เมือง “มาเรียนสกี ลาสนี” (Mariensky Lazny) มี
บรรยากาศที่สวยงาม และมีอาคารรูปแบบนีโอคลาสสิค เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
จากนั้นเดินเยี่ยมชมเมืองคาโลวีวารี เพื่อชมความงดงามของเมืองแห่งการตากอากาศและการทําสปา เมืองแห่ง
น้ําแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศเช็ก ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ําเทปลา (Tepla River) ไหลอยู่
รอบเมือง ปัจจุบันมีน้ําพุ น้ําแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง
นําท่านเดินสํารวจและชิมน้ําแร่ธรรมชาติ 3 จุด ที่มรี ะดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ถ่ายภาพกับอาคารทิสนีโค
โลนาด อาคารูปแบบวิคตอเรียนที่แปลกตา และอิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น เช่น แก้วพอร์ซเลน เหล้าเบ
เชอลอฟก้า เป็นต้น และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับกรุงปราก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เข้าพักโรงแรม NH Prague City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่เก้า |

วันที่สิบ |

ปราก - ปราสาทคาร์ลสตีน - ดูไบ - กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “คาร์ลชไตน์” (Karlštejn Castle) สร้างเสร็จปี ค.ศ.1348 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก-เรเนซองส์ โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 (หรือชาร์ลในภาษาอังกฤษ) แห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตัง้ อยู่บนเนินเขาคาร์ลสตีน โดยสร้างเพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์และของราชวงศ์สืบมา รวมถึงมี
การเก็บเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของกษัตริย์ไว้ที่นี่ด้วย ด้านบนมีวิวทิวทัศที่งดงามเหมาะแก่การเก็บภาพพาโนรามา
จากนั้นเดินทางกลับเข้ากรุงปราก เพื่อเยี่ยมชมเมืองมรดกโลก
และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินฮัมบูร์ก เพื่อทําการเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับการช้อปปิ้ง และ
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK140 และ EK384 เวลา 15.55 - 23.55 และ 03.00 - 12.30 น. (ณ
เวลาท้องถิ่นปลายทาง)
กรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยไฟลท์ EK384 ณ เวลา 12.30 น.
(เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่ 11-20 ส.ค. // 22ก.ย.-1ต.ค. // 6-15 / 13-22 ต.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple)
เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง
เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่ม
พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่ม
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หัก
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหัก
ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

85,000.76,500.68,000.16,500.สอบถาม.30,900สอบถาม.สอบถาม.-

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
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อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 ค่าเข้าชมสถานที่ ล่องเรือแม่น้ําดานูบ, ปออมชาวประมง, พระราชวังเชินบรุนน์ ,โบสถ์เมลค์, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์
วิตุส, ปราสาทคาร์ลชไตน์
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจากัด
ในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเช็ก (เชงเก้น) **พักในประเทศเช็ก 3 คืน**
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรค
ประจําตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้น จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์
*กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ เงินมัดจํา
ดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
*ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคมและเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการ
บินเร่งออกบัตรโดยสาร) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนดทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สําหรับบุคคลดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร้าง
ความรําคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง
ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทั วร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะ
ท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย.-15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1-31 ต.ค.) /
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค.-31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วันทําการ
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วันทําการ
หัก 50% ของค่าทัวร์
•ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วันทําการ หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซ่าได้ทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NONCHANGE NAME & NON-REFUND)
• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการ
พิจารณาของสถานทูตทุกประการ ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้
ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
การเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจํานวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
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• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วันทําการ โดยไม่เสียค่าใช้
จ่า
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
•ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กําหนด และทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
•กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครือ่ งบินไปแล้วนัน้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้น
สามารถทํา REFUND ได้หรือไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) :
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate Skywards ได้ โดยขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด
ล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) :
ตามที่สายการบินได้แจ้งยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) :
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน และอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่
เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม
ให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
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การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :
• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) :
• หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเช็ก ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ
(ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ทีศ่ ูนย์รบั คําร้องขอวีซ่า VFS
ของสาธารณรัฐเช็ก)ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 15
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า
ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องนําไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส
, หย่า / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดย
ระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทาง
ไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแต่ละ
ประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
6. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือนที่ออกโดยธนาคาร โดยต้องอัพเดทถึง
เดือนปัจจุบันและควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการ
อนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
7. กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีก หนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการ
กลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
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8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดิ นทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่ าง
ถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามวัน
และเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผู้ร้องขอทุกกรณี
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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