
 

 

 



 

 

วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาร 
และการเชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั) การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที่ 2 เวียนนา–ริงสตราเซ่–พระราชวังเชงิบรุนน์–คาร์ทเนอร์สตราเซ่-หมู่บ้านกรีนซิ่ง เสาร์ 
01.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบนิไทยเที่ยวบนิที่  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถงึสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

น าท่านเท่ียวชมเมือง ได้รับการกลา่วขานวา่เป็นเมืองโรแมนติกท่ีสดุเมืองหนึง่ของยโุรป
ตะวนัออก เร่ิมจาก “ริงสตราเซ”่ Ringstrasse ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วย
สถานท่ีส าคญัอาทิ โรงละครโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุอีกแห่งของโลก สถาปัตยกรรม
แบบเรอเนสซองส์ เปิดในปี 1869 บนัทกึภาพสวยของจตัรัุสมาเรีย เทเรซา ท่ีมีรูปปัน้
ของจกัรพรรดินีท่ีโดง่ดงั ขนาบไปด้วยอาคาร 2 แห่งคือ พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 
และพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา ด้านตรงข้ามเป็นพระราชวงัฮอฟบวร์ค อดีตพระราชวงั
หลวงตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 ปัจจบุนัเป็นท่ีพ านกัและท าเนียบของประธานาธิบดี จากนัน้
ผ่านชมสถานท่ีส าคญัอาทิ  ซิตีฮ้อลล์, รัฐสภา, ผ่านปราเตอร์ (Prater) สวนสนกุท่ีถือวา่
เป็นแลนด์มาร์คของท่ีน่ี แล้วข้ามแมน่ า้ดานบูสูเ่ขตเมืองใหม ่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังาน
สหประชาชาติแห่งท่ีสองของยโุรป ให้ท่านได้ชมสายแมน่ า้ดานบูใหมแ่ละเก่า ท่ีมีความ 
ส าคญัตอ่หลายประเทศในยโุรป 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. เดินทางสูเ่ชิงบรุนน์ น าคณะเข้าชมความงามของพระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ ท่ีถกูสร้างขึน้ให้

มีความงดงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายใน Imperial Tour 22 ห้องท่ีจดั
แสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great 
Hall) สิ่งท่ีแสดงให้เหน็ถงึความย่ิงใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก 

 

 น าท่านสูส่วนสาธารณะชตทัปาร์ค ท่ีมีรูปปัน้ของโยฮนัสเตร้าส์ จเูนียร์ เจ้าของบท
ประพนัธ์เพลง เดอะ บล ู ดานบู แล้วเดินเข้าสูเ่ขตโอลด์ทาวน์ ท่ีตัง้ของมหาวิหารเซนต์
สตีเฟน (St. Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีเก่าแก่ จดุตดัของถนนคาร์ท
เนอร์ Karntnerstrasse และถนน Graben แหลง่ช้อปปิง้สดุหรูหราในกรุงเวียนนา สอง
ข้างทางเตม็ไปด้วยร้านอาหาร,  คาเฟ่ และร้านขายสนิค้าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย ท่ี
มีนกัท่องเท่ียวนิยมในการนัง่จิบกาแฟต้นต ารับแท้ และซคัเกอร์เค้กท่ีมีช่ือเสียง แล้ว
เดินทางสูห่มูบ้่านกรีนซิ่ง หมูบ้่านพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการท าไวน์สด ร้านอาหาร
ท่ีเรียกวา่ ฮอยริเก้  (Heuriger) ต้นต ารับขนานแท้พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสานและขบั
กลอ่มด้วยดนตรีพืน้เมืองสร้างบรรยากาศให้ร่ืนรมย์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร local 



 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Park Royal Palace Hotel **** หรือเทยีบเท่า
ในระดับเดียวกัน 

www.radissonblu.com 
 

วันที่ 3 กรุงเวียนนา-บูดาเปสต์ (ฮังการี)-เที่ยวชมเมือง-ล่องแม่น า้ดานูบ อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
09.00 น. เดินทางสูน่ครบดูาเปสต์ เมืองหลวงของฮงัการี สถาปัตยกรรมอนัแสนคลาสสิคตัง้อยู่

ริมสองฝ่ังแมน่ า้ดานบูแยกเป็นเมืองเก่าและใหม ่ อนัได้แก่เมืองบดูา และเปสต์ เป็น
ท่ีมาของค าวา่บดูาเปสต์ นครท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่ ประดจุหนึง่อญั
มณีล า้คา่แห่งแมน่ า้ดานบู 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เท่ียวชมนครบดูาเปสต์ น าชมจตรัุสฮีโร่ ท่ีร าลกึถงึการสร้างชาติ และการรอดพ้นจาก

การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสตัว์ และสวนสาธารณะอนัเป็นท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ท่ีอาบน า้สาธารณะแบบโรมนั ผ่านชมอาคารรัฐสภาท่ี
สร้างในสไตล์แบบกอธิค กลา่วกนัวา่งดงามท่ีสดุแห่งหนึง่ของยโุรป ให้ท่านเก็บภาพ
ประทบัใจ น าคณะข้ามสูฝ่ั่งบดูา เพ่ือขึน้ชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) 
และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสูค่าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของเมืองท่ีถกูแยกออกเป็น
สองฝ่ัง น าท่านสมัผสักบับรรยากาศแห่งการลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ังแมน่ า้ มนต์เสน่ห์ท่ีไมเ่สื่อมคลาย และรับการ
ยกย่องวา่เป็นเมืองโรแมนติก บนสายน า้แห่งหนึง่ของโลก 

 
 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Beke Budapest **** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.radisonblubekebu

dapest.com 
วันที่ 4 บูดาเปสต์-บราตสิลาวา (สโลวัก)-กรุงปร๊าก-(สาธารณรัฐเชค) จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวกั เป็นเมืองหลวงและ

เมืองท่ีใหญ่สดุของสโลวกั น าท่านขึน้สูป่ราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัง้อยู่บนเนินเขา
คาร์เบเธียนเหนือลุม่แมน่ า้ดานบู บนัทกึภาพสวยจากด้านนอกของตวัปราสาท ตวั
อาคารมีหอคอยสงู 80 เมตรทัง้ 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนส
ซองส์ และบาร็อค ด้านข้างเป็นอาคารรัฐสภา แล้วเข้าสูจ่ตัรัุสย่านโอลด์ทาวน์ ท่ีถกู
พฒันาให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวสดุชิค ร้านค้า ไอสครีม ร้านอาหาร ให้บริการนกัท่องเท่ียว
รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั, พิพิธภณัฑ์ รวมทัง้โรงละคร และโบสถ์กลางใจเมือง 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสูก่รุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองสดุโรแมนติกอีกเมือง

หนึง่ของโลก 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Corinthia Hotel Prague ***** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com/en 
วันที่ 5 ปร๊าก-มาเรียนสเก้ ลาซเน่-เมืองน า้แร่ คาร์โลวี วารี-กรุงปร๊าก อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มืองมาเรียนสเก้ ลาสเน่ เมืองเลก็ๆ เมืองแห่งสปาน า้พรุ้อน เพ่ือ

สขุภาพท่ีไมแ่พ้ไปกวา่เมืองคาร์โลวีวาร่ี เมืองมาเรียนส์เก้ ลาสเน่ (Marianske lazne) 
เป็นอีกหนึง่เมืองท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงทางด้านบ่อน า้แร่ น า้พรุ้อน ระดบัโลกอีกแห่ง
หนึง่ของสาธารณรัฐเช็ก อีกทัง้ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็น "เมืองแห่งสปา" ท่ีถกู

 

http://www.radissonblu.com/
http://www.corinthia.com/en


 

 

ล้อมรอบด้วยภเูขาและผืนป่าอนัสีเขียวขจี นบัวา่เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศแสนโรแมนติก
ไมแ่พ้เมืองแห่งการท่องเท่ียวอื่น ๆ เลยทีเดียว ไปเย่ียมชมบ่อน า้พรุ้อนตา่ง ๆ รอบ ๆ ตวั
เมือง โดยบ่อแรกท่ีอยากแนะน าให้ไปเยือน คือ บ่อน า้พรุ้อนครีโซวี (Křížový pramen) 
หรือ ครอสสปริง เป็นบ่อน า้พ ุร้อนท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสดุท่ีสดุของเมืองมาเรียนสเก้ 
ลาซเน โดยบ่อน า้พุ้ ร้อนครีโซวี เป็นบ่อน า้พรุ้อนท่ีมีธาตเุหล็กในปริมาณสงู อีกทัง้ยงัมี
ความเช่ือวา่น า้ในบ่อน า้พรุ้อนยงัมีสรรพคณุในเร่ืองของการรักษา โดยเฉพาะโรคท่ี
เก่ียว กบัระบบทางเดินอาหารรวมไปถงึโรคภมูิแพ้อีกด้วย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร local 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองน า้แร่แสนสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ในหบุ

เขาสองฝ่ังแมน่ า้เทปลา ดินแดนแห่งนีเ้ป็นท่ีค้นพบแหลง่น า้แร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อ
น า้พรุ้อนถงึ 12 แห่ง ท่ีร้อนท่ีสดุอยู่ในศนูย์นิทรรศการที่มีความร้อนถงึ 72 องศา
เซลเซียส ภายในจดัแสดงสายน า้แร่ นกัท่องเท่ียวสามารถชิมน า้แร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะ
พิเศษท่ีท าจากพอร์ซเลนในเมืองนีเ้ท่านัน้ เมืองนีเ้ป็นท่ีนิยมในการเข้าคอร์สสปาเพ่ือ
รักษาสขุภาพ เดินเท่ียวชมเมืองตกึอาคารเรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะ
แก่การเดินเท่ียวชมเมืองเป็นอย่างย่ิง ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่าน
ซือ้ของท่ีระลกึหรือหาซือ้เหล้าพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียง Becherovka โดยมีโรงงานผลิตจาก
สมนุไพรเป็นของท่ีระลกึ จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสูก่รุงปร๊าก 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Corinthia Hotel Prague ***** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com/en 
วันที่ 6 ปราสาทปร๊าก-เที่ยวชมเขตเมืองเก่า-สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์ พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.30 น. น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ด้วยศิลปะแบบ

กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก วา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
ปัจจบุนัได้เป็นท่ีพ านกัของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญ่โตโออ่า่ของตวั
ปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตสั ท่ีเดน่เป็นสง่า แตล่ะลานกว้างประดบัประดาไปด้วย
น า้พ ุ รูปปัน้นกับญุ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทัง้โอลด์รอยลัพาเลซ และ
โกลเด้นเลน ซึง่เคยใช้เป็นท่ีพ านกัของช่างฝีมือในยคุสมยัก่อน เพ่ือเลน่แร่แปรธาตตุา่ง 
ๆ ให้เป็นทองค า ท่ีจะท าให้ท่านย้อนไปถงึความย่ิงใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. น าท่านเดินสูส่ะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ 

ประดบัด้วยรูปปัน้ของนกับญุถงึ 28 องค์ ชาวคริสต์เช่ือวา่ หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้
ต้องขอพรจากนกับญุจอห์นแหง่เนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของ
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสทิธ์ิ ริมฝ่ังแมน่ า้วลัตวาท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 
อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ์, หอคอยดินปืนท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีเย่ียม 
จนเข้าสูจ่ตรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองแก้ว
โบฮีเมียท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก และชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เม่ือตีบอกเวลา
จะมีหุ่นออกมาเต้นร าให้นกัท่องเท่ียวได้ชม เป็นโบราณคูบ้่านคูเ่มืองของกรุงปร๊าก  

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Corinthia Hotel Prague ***** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com/en 
วันที่ 7 ปร๊าก-เชสกี ้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก-ซาลส์กัมเมอร์กูท-ทะเลสาบวูลฟ์กัง พฤหสับดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
buffet 

http://www.corinthia.com/en
http://www.corinthia.com/en


 

 

08.00 น. น าท่านเดินทางโดยสูเ่มืองมรดกโลก World Heritage เพชรน า้งามแห่งโบฮีเมียท่ีเมือง
เชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโก้
ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของแมน่ า้วลัตาวา ความ
โดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 หลงั ได้รับการอนรัุกษ์และ
ขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหนึง่ของโลก ไปชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบ  
พาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร local 
บ่าย เดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทู ประตสููเ่ขตเทือกเขาแอลป์ ภมูิทศัน์อนังดงามของ

เทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลมุในฤดหูนาว และสีฟ้าใสของทะเลสาบหลายแห่ง ความ
หนาแน่นของป่าสน ท าให้ซลัทส์กมัเมอร์กทู เป็นแหลง่ท่องเท่ียวและพกัผ่อนตาม
ธรรมชาติ ครอบคลมุพืน้ท่ีจรดหบุเขาดคัชไตน์ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกปี
ค.ศ. 1997 พาท่านสูท่ะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสนห์่อนัน่าตดิตรึง อิสระให้เดินเลน่ชม
เมืองท่ีแสนโรแมนติก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Scalaria event Resort am Wolfgangsee **** หรือเทยีบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.scalaria.com 

วันที่ 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-ฮัลล์ชตัทท์-มิวนิก-ช้อปป้ิง-จัตุรัสมาเรียน ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัล์ชตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เดิน

เท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราว
กบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพั
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุ
แห่งออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียง
เท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย คณะออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ซึง่ถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิกหลากหลาย

ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย น าท่านเข้าสู่
จตัรัุสเรสซิเด้นท์ อดีตวงัหลวงของอาณาจกัรบาวาเรีย, โรงละครแห่งชาติ เป็น
จดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่
เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ
เป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้
กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก เข้าสูจ่ตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า 
นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นร า ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก Maritim Hotel München ****  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.maritim.com 
วันที่ 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบร์ิก-เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมเมืองมิวนิค ท่ีมีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรม ผ่านชมประตชูยัซีเกส

ตอร์ “Siegestor” สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1850 เพ่ือร าลกึถงึทหารที่เสียสละชีพในสงคราม 
นโปเลียน เลียบไปบนถนนลคุวิกสตราสเซ ่ “Ludwigstrasse” ถนนสายประวตัิศาสตร์ 

 

http://www.scalaria.com/
http://www.maritim.com/


 

 

ถนนสายนีเ้ตม็ไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีงดงามสองฟากฝ่ังถนน รวมถงึมหาวิทยา 
ลยัประจ าเมืองอีกด้วย ผ่านชมพิพิธภณัฑ์ยนตร์กรรมของ BMW สนามกีฬาโอลิมปิค 
แล้วน าท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์ก หรือพระราชวงัฤดรู้อน ก่อนจะเดิน 
ทางสูส่นามบิน 

11.00 น. ถงึสนามบินนครมิวนิก เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX  
REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

14.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่  TG 925  
วันที่ 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.10 น. สายการบนิไทยน าท่านเดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 
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13-22 กรกฎาคม 2561 
20-29 กรกฎาคม 2561 
27 ก.ค. - 5 ส.ค. 2561 
3-12 สิงหาคม 2561 
10-19 สิงหาคม 2561 
17-26 สิงหาคม 2561 
24 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561 
31 ส.ค. - 9 ก.ย. 2561 
7-16 กนัยายน 2561 
14-23 กนัยายน 2561 
21-30 กนัยายน 2561 

คา่ทวัร์รวม : คา่ทวัร์ไมร่วม 
1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี+ภาษีน า้มนั 
2.คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ

 10-14 ท่าน ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 32 ท่ีนัง่ 
 15-30 ท่าน ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 49-53 ท่ีนัง่ 

3.หวัหน้าทวัร์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง (ผู้น าเท่ียว) 
4.คา่เข้าชมสถานท่ีดงันี ้

 ปราสาทกรุงปร๊าก 
 คา่เรือลอ่งแมน่ า้ดานบู 
 คา่เข้าพระราชวงัเชิงบรุนน์ 

5.คา่ไกด์ท้องถ่ิน (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่โมง 

1.คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2.คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ (ผู้น าเท่ียว) 
3.คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
4.คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มใน
ห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ี
สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้น
จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 



 

 

 ปร๊าก 
 บดูาเปสต์ 
 เวียนนา 

6.โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัราคา
เดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) 
7.คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ (4 Farewell dinner) 

 Bohemian dinner in Cesky Krumlov 
 Goulash party in Budapest 
 Heuriger Grinzing dinner in Vienna 
 Brewery Bavarian dinner in Munich 

8.คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการ
เดินทาง 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
9.คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกั
ในสาธารณรัฐเชค 3 คืน** 
10.คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง
การสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยั
อายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และ
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระใน
การเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทวัร์ 
11.คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กก. 
สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กก. 
การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน 
ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่
ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัท
ฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสุราบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจา
หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรม



 

 

ทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   
การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ

ย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ 
และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่าน
ไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซา่แบบ
เด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ท่ีระบคุวามรับผิดชอบ
ไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และ
ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิ
ของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 



 

 

 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ 

ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหวา่ง
การเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบิน
ท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่า
กวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 



 

 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ 
ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนด

ท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาท าการประมาณ 14 วันท าการ 

(ลกูค้าทกุท่านต้องมาโชว์ตวัเพ่ือท าการสแกนลายนิว้มือท่ี VFS เชค) 
 พาสปอร์ตท่ียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ -สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือก
เลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า 
ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั***  
(วนัท่ีไปแสดงตนท่ีสถานทตูรบกวนทกุท่านเตรียมสมดุบญัชีเงินฝากเลม่จริงไปด้วย) 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  –6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ช่ือผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธ
วีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 



 

 

เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็

ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆอนัเกิดจากการปฏิเสธวีซา่ของทางสถานทตู ตามข้อตกลงของ
สนธิสญัญาเชงเก้น ในกรณีย่ืนวีซา่ผิดประเภทหรือผิดจากเง่ือนไขท่ีสถานทตูระบไุว้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


