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8 วนั คลาสสิคยุโรปตะวนัออก 
(3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก) 

 

 
 
 
 
 
 

มถุินายน – ตุลาคม 2562 

เร่ิมต้นที่... 62,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น...แต่รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 

มิวนิค – พพิธิภณัฑ์ BMW Welt  - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ 
เบิร์ชเทสกาเด้น (ล่องเรือทะเลสาบโคนิค) –  ซาลส์บวร์ก  

 ฮอลสตรัท (ขึน้กระเช้าสู่สกายวอล์ค) - ลินซ์ – เชสกี ้ครุมลอฟ – คาร์โลววีารี – ปราก 
 

8-15 ม.ิย./ 25 ม.ิย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค. 
 

 (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมและเมืองที่พัก เพ่ือเล่ียง Trade Fair ต่างๆที่ส่งผลกับราคาทัวร์) 
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เส้นทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

19.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชค็อินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

วนัที่สอง มวินิค – ฟุสเซ่น 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1629 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินมิวนิค (MUC) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการ
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อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.40 ชม.) 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน มิวนิค นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 นาํท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมอืงมิวนิค (Munich) เมืองทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวา

เรีย (Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) เป็นเมืองท่ีมี
เศรษฐกิจเขม้แข็งท่ีสุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรป และยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บ
ความนิยมในการท่องเท่ียวมากท่ีสุด นับเป็นเมืองแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค สัมผสักล่ินอาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆ  นาํท่านเท่ียวชมประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรือน ท่ีเรียงรายอยู่
บนถนนอนัสวยงาม ถนนเม็กซิมิลเล่ียน โอเปร่าเฮา้ซ์ และเขตพระราชวงัเก่ า นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ BMW 
WELT  พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ยานยนตท่ี์มีกว่า 100 ปี ของค่ายใบพดัสีฟ้า บีเอ็มดบัเบ้ิลยูว ทุกท่านจะไดเ้ปิด
โลกทัศน์ใหม่ในโลกของ นวตักรรมยานยนต์ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี อิสระให้ท่านชมรถท่ีนํามาจดัแสดงตาม
อธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกภายในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี (***หากพิพิธภัณฑ์ปิดท าการ จะน าท่านเท่ียว
ชมเมืองมิวนิคแทน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถพ์ระแม่มารี (Frauenkirche) ยอดโบสถเ์ป็นทรงหัวหอมคู่ เป็นศิลปะแบบโกธิค ทาํ
จากอิฐแดง ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมิวนิคท่ีเรารู้จกักนัดีตามหนังสือท่องเท่ียวต่างๆ มีความสูงประมาณ 99 
เมตร ตวัโบสถส์ร้างข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกทาํลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และไดรั้บการ
บูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1953 นาํท่านชม จตุรัสมาเรียนพลสั (Marianplatz Square) ชมศาลาว่าการเมือง ซ่ึงทุกเวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกๆวนัจะมีเสียงนาฬิกาตีบอกจงัหวะและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบาํ เป็นท่ีน่าสนใจของ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมย่านการคา้โดยรอบจตุรัสมาเรียนพลสั ทั้งร้านคา้พ้ืนเมืองและตลาดสินคา้การเกษตร 
นอกจากน้ียงัเต็มไปดว้ยร้านจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของยโุรปทั้งหลายตั้งเรียงรายกนัเต็มไปหมด ไม่ว่า
จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระในช่วงบ่ายให้ท่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั (***ร้านค้าในประเทศเยอรมนีส่วนมากปิดบริการในวันอาทิตย์ / กรุ๊ปเดินทาง 8-15 มิ.ย.) ท่านสามารถ
เลือกนัง่จิบกาแฟ, ทานไอศครีม, หรือด่ืมเบียร์เยอรมนัท่ีข้ึนช่ือไดต้ามร้านคา้บริเวณรอบๆ จตุัรัสแห่งน้ี  ไดเ้วลา
สมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 129 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แควน้บา
วาเรียซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องเยอรมนั ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั BEST WESTERN HOTEL FUSSEN หรือเทยีบเท่า 
***หากโรงแรมทีเ่มืองฟุสเซ่นไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนําท่านเข้าพกัทีโ่รงแรมในเมืองการ์มชิแทน*** 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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วนัที่สาม ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – อูบาอามาเกา – มวินิค / ซาลส์บวร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีอยู่ถดัลงมาจาก

ปราสาทนอยชวานชไตน์ จุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีคือภาพวาดเร่ืองราวอศัวินแห่งหงส์ในนิยายพ้ืนบา้นอนัเล่ือง
ช่ือ  จากนั้นนาํท่านนั่งรถมินิบสัเพ่ือเขา้ชม ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) หรือท่านจะ
เลือกเดินออกกาํลงักายเพ่ือข้ึนชมปราสาทแห่งน้ีก็ได ้ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็นหน่ึงในปราสาทราชวงัท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ืองลือ สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18–19 รัชสมยัของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 ตามจินตนาการของกวีเอก
ชาวเยอรมนั ริชาร์ด วากเนอร์ ตวัปราสาทมีท่ีตั้งอนัน่าท่ึงบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกว่า 200 เมตร เหนือแม่นํ้ า
พอลลทั พร้อมช่ืนชมธรรมชาติและทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ท่านจะประทบัใจไปกบัความงามและบรรยากาศท่ีแสน
จะโรแมนติกดงัเทพนิยาย ซ่ึง วอลซ์ ดิสนีย ์ไดจ้าํลองแบบไปสร้างปราสาทไวใ้นดิสนียแ์ลนด์ทุกแห่งในโลก   
จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ (หากปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ปิดให้บริการ จะนําท่านถ่ายรูป
ภายนอกและพาเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน / หรือคืนเงินค่าเข้าชมในกรณีท่ีปราสาททั้งสองปิด
ใหบ้ริการ)  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูขาหมูเยอรมนั) 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอูบาอามาเกา (Oberammergau) (ระยะทาง 49 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 
หมู่บา้นเลก็ๆทางตอนใตสุ้ดของเยอรมนัซ่ึงใกลก้บัพรมแดนประเทศออสเตรีย มีช่ือเสียงดา้นการเพน้ท์กาํแพง
บา้นใหส้วยงาม ทาํใหบ้า้นเรือนในเมืองน้ีรวมถึงร้านคา้แทบทุกหลงัมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวชม นาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถค์าทอลิชเคอเช่ (Katholische Kirche) ดา้นบนมีหอคอยเด่ียว ยอดหอคอยมีลกัษณะ
คลา้ยหวัหอมสีเขียวสวยงามลงตวั จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมเมืองอูบาอามาเกา ซ่ึงถือเป็นศูนยก์ลางการเพน้ท์ท่ี
เรียกว่า ลุฟเท้ิลมาลเลอไร (Luftlmalerei) โดยมีการเพน้ทผ์นงับา้นดว้ยลวดลายน่ารักๆ คลา้ยมีคนยนือยูต่รงหนา้
ต่าง ไปจนถึงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัศาสนา อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปกบัสีสนัลวดลายการเพน้ทผ์นงับา้นในเมือง
น่ารักแห่งน้ีตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3)  
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมทีเ่มืองซาลส์บวร์กไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนําท่านเข้าพกัที่โรงแรมในเมืองใกล้เคยีง*** 

 

 

วนัที่ส่ี เบิร์ชเทสกาเด้น - ซาลส์บวร์ก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  เมืองท่องเท่ียวท่ี
สาํคญั 1 ใน 6 เสน้ทางของเยอรมนี ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เส้นทางดิอลัไพน์โร้ด”  ในอดีตเมืองน้ียงั
เป็นท่ีตั้ งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ นําท่านล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบโคนิก 
(Konigsee Lake) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม  “ทะเลสาบกษตัริย”์ ทะเลสาบแสนสวยท่ีมีนํ้ าใสราวกบัมรกต ดินแดน 
ฟยอร์ดในเขตเทือกเขาแอลป์ท่ีงดงามท่ีสุดในเยอรมนั โดยเกิดจากการละลายของธารนํ้ าแข็งบนยอดเขาตั้งแต่ยุค
นํ้ าแข็ง ก่อเกิดเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิง่ และความมหัศจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก 
และ ชมความสวยงามของโบสถ ์เซ็นต์บาร์โทโลมิว (St. Bartholomae) ซ่ึงเป็นโบสถต์ั้งอยู่กลางทะเลสาบโอบ
ลอ้มดว้ยขุนเขา และฟยอร์ดเลก็ๆ อิสระใหท่้านเก็บภาพสวยงามตามอธัยาศยั (***การล่องเรือในทะเลสาบโคนิค 
ข้ึนกับสภาพอากาศและนํ้ าในทะเลสาบ หากไม่สามารถล่องเรือได ้จะนาํท่านเท่ียวชมเมืองเบิร์ชเทสกาเด้น
แทน)   
 

 
   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองแสน
สวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ซ่ึงตั้งอยู่ในออ้มกอดของขุนเขาทุ่งหญา้เขียวขจี 
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และทะเลสาบมองตเ์ซ ซ่ึงเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้งโลก The Sound of Music นอกจากน้ีท่าน
ยงัสามารถพบเห็นศิลปะแบบโมเดิร์นในเมืองซาร์ลบวร์ก (Modern Art in Salzburg) โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2002 มูลนิธิซาร์ลบวร์ก (Salzburg Foundation) ไดม้อบหมายให้ศิลปินร่วมสมยัท่ีมีผลงานโดดเด่นมาร่วม
สร้างสรรคช้ิ์นงานสาํหรับวางโชวใ์นท่ีสาธารณะกลางแจง้ในจุดต่างๆ ของซาร์ลบวร์ก นาํท่านชมและถ่ายรูปกบั
สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอนัสวยงามท่ีตั้งอยูภ่ายในพระราชวงัเดิม ตกแต่งพนัธุ์ไมห้ลากหลายสีสัน 
จากนั้นขา้มฝ่ังสู่เมืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา นาํท่านแวะชมบา้นเกิด
ของศิลปินเอกผูแ้ต่งเพลงคลาสสิคช่ือก้องโลกชาวออสเตรียนนามว่าโมสาร์ท (Mozart) ผูซ่ึ้งสร้างผลงาน
ทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเลก็ๆ ท่ีคึกคกัมากเพราะเป็นย่านธุรกิจ
สาํคญั ซ่ึงเต็มไปดว้ย ร้านขายเส้ือผา้ ร้านขายหนงัสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระใหท่้านเดิน
เล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมทีเ่มืองซาลส์บวร์กไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนําท่านเข้าพกัที่โรงแรมในเมืองใกล้เคยีง*** 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า ฮอล์สตรัท - ลนิซ์ – เชสกี ้ครุมลอฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่เมืองฮอลส์ตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 75 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองมรดก

โลกเก่าแก่อายกุว่า 4,000 ปี ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายงัเมืองแห่งน้ี เมืองฮอล์
สตรัทเป็นเมืองเลก็ๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมือง
น้ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสร้างลดหลัน่เป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวน
ลอยฟ้า จนผูค้นท่ีเคยไดม้าเยอืนถึงกบัขนานนามกนัว่าเมืองน้ีสวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์ นาํ
ท่านนั่งกระเชา้สู่ยอดเขาจุดชมวิวเมืองมรดกโลกฮอลสตรัทสกายวอลก์ (World Heritage  Skywalk) ท่ีระดบั
ความสูง 350 เมตร ท่านจะไดส้ัมผสัวิวอนังดงามของเมืองมรดกโลกเบ้ืองล่าง รวมถึงทะเลาสาบฮอลสตรัท ท่ี
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โอบลอ้มดว้ยขุนเขา แบบ 360 องศา สวยงามและประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ อิสระใหท่้านถ่ายภาพตามอธัยาศยั  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ ์(Linz) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 3 ของออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ อดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมยัการปกครองของเยอรมนั โดย
อดอลฟ์ ฮิตเลอร์ นบัเป็นเมืองท่ีแฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอค และรอคโคโค  นาํ
ท่านชม จตุัรัสกลางเฮาพทพ์ลทัซ ์(Haupt Platz Square) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจาํเมืองท่ีสร้างข้ึนใน
ปี ค.ศ.1513 ในนิกายเยซูอิตท่ีมีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 
หน่ึงในเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็ก เพชรนํ้ างามแห่งโบฮีเมีย (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.15 ชม.) ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992  ตวัเมืองตั้งอยู่ริมสอง
ฝ่ังของแม่นํ้ าวลัตาวา มีความโดดเด่นดว้ยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกว่า 300 หลงั จึงไดรั้บการอนุรักษ์และข้ึน
ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov castle) 
สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา จะเป็นรองก็แต่ปราสาท
ปรากเท่านั้น มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าวลัตาวา ตรงบริเวณคุง้นํ้ าพอดี ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่า
คลาสสิคบริเวณจตุรัสกลางเมือง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท ท่านจะไดเ้ห็นวิวเมืองเชสก้ี คลุมลอฟ ในมุมสูง ซ่ึง
สวยงามตะการตา  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ZLATY ANDEL / OR MLYN HOTEL /OR BELLEVUE/ OR GRAND ZVON หรือเทียบเท่า 
***หากเมืองเชสกีค้รุมลอฟไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจดัหาโรงแรมทีเ่มืองเชสเก้ บูเดโจวชิให้แทน*** 

 

 
 

วนัที่หก คาร์โลว ีวารี - ปราก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (ระยะทาง 236 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง) อีกเมืองสวยของ

สาธารณรัฐเช็ก หรืออีกช่ือหน่ึงคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองท่ีมีการคน้พบนํ้ าแร่ โดยพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ท่ีดาํรง
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ตาํแหน่งเป็นพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชม “เมืองนํ้ าแร่” ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของแควน้โบฮีเมีย เป็นเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝ่ังแม่นํ้ าเทบลา 
ดินแดนแห่งน้ีเป็นท่ีคน้พบแหล่งนํ้ าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อนํ้ าพุร้อนถึง 12 แห่ง นํ้ าพุท่ีร้อนท่ีสุด อยู่ในศูนย์
นิทรรศการท่ีมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดงสายนํ้ าแร่ เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์สสปา
เพ่ือรักษาสุขภาพและยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมืองเป็นอยา่งยิง่ อาทิ โบสถข์องแมร่ี
เมดิลีน, โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์ , วิหารของเซนต์ปีเตอร์ , และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างใน
สถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นแหล่งกาํเนิดของเหลา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียง BECHEROVKA ซ่ึง
เพาะบ่มแอลกอฮอลร่์วมกบัสมุนไพรชั้นดี ชาวเช็กในโบราณกาลมีความเช่ือว่าเป็นเหลา้สมุนไพรดงักล่าวน้ี เป็น
ยารักษาโรคท่ีเก่ียวกบัทางเดินอาหารชั้นยอดเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซ้ือของ
ฝากตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "นครร้อยยอด" (ระยะทาง 127 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NH PRAGUE / OR DON GIOVANNI / OR HOLIDAY INN CONGRESS หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 

วนัที่เจด็ ปราก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านเท่ียว ชมกรุงปราก ดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก  เป็นท่ีเล่ืองลือและมีผูค้นเดินทางไปชมเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรม
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แบบ โรมนัเนสก ์โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทาํใหก้รุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก
ดา้นวฒันธรรม  นาํท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทอศัวินโบราณท่ีสร้างข้ึนในแบบศิลปะโกธิคท่ีสง่างามซ่ึงใน
ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีพาํนกัของประธานาธิบดีเช็ก นาํท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท เขา้ชมโบสถเ์ซนต์
ไวตสั (Saint Vitus Cathedral) ท่ีเด่นเป็นสง่า เขตโกลเดน้เลน ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีพาํนกัของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน 
โบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเร่ือยมาเป็นเวลาหลาย
ร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่างกระจกสีท่ีงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญและเร่ืองราว
เก่ียวกบัคริสตศ์าสนา แลว้ยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีทาํข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญ
สูงสุดจนทาํใหก้รุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นนาํ
ท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลกัษณ์ของเมือง สร้างดว้ยหินขนาดใหญ่ ถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองปรากสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ช่ือเดิมเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้
เปล่ียนช่ือ ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล  อยู่ย่านจตุรัสและตัวเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ีคลาสสิก
โดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก บนสะพานประดบัดว้ยรูปป้ันของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เช่ือว่า 
หากเดินผา่นสะพานแห่งน้ี ตอ้งขอพรจากนกับุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชม จตุัรัสเวนเทสลาสสแควร์ (Wenceslas Square) ท่ีอยู่หน้าพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติตกแต่งแบบ
บารอค เป็นท่ีเก็บรูปภาพโบราณวตัถุมากมาย และบริเวณดา้นหนา้ยงัเป็นท่ีประดิษฐานรูปหล่อของกษตัริยเ์วเท
สลาส ผูเ้ป็นผูน้าํและองคอุ์ปถมัภศ์าสนาคริสตน์าํสู่ภูมิภาคน้ี  นาํท่านเดินตดัผ่านสู่ย่านตลาดกลางแจง้ท่ีมีสินคา้
ของเล่นท่ีทาํจากไมส้นผลไมแ้ละสินคา้ทอ้งถ่ิน มีเวลาอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้ทอ้งถ่ิน
ตามอธัยาศยั 

 

16.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินปราก มีเวลาใหท่้านดาํเนินการเร่ืองทาํคืนภาษี (TAX Refund) 
 

***หลงัเช็คอนิเรียบร้อยแล้ว อสิระให้ท่านรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย*** 
 

19.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1770 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
22.55 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
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วนัที่แปด  กรุงเทพฯ 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั คลาสสิคยุโรปตะวนัออก 
(3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก) 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น...แต่รวมทปิหัวหน้าทวัร์และคนขบัรถแล้ว) 
8-15 ม.ิย./ 25 ม.ิย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค. 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท) วนัหยดุวนัแรงงาน 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 62,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 8,500 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ตอ้งเสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 62,900 
เด็กอายตุ ํ่ากว่า 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) โปรดสอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) BKK - MUC // PRG – BKK หกัค่าตัว๋ 20,000 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ (ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน) 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 18 ม.ค.2562) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยว, (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางนํ้ าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ยืน่สถานทูตเยอรมนั/ออสเตรีย ซ่ึงตอ้งยืน่ดว้ยตวัเองเท่านั้น ประมาณ 3,500 บาท 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจาํนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจลาจล ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
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มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่สายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วนัทาํการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) 

ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมกีารเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมขีนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 



 

EHC-TK-8D-EE-JUN-OCT 

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการสํารองท่ีน่ัง 

8 วนั คลาสสิค ยุโรปตะวนัออก (TK) 

(3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก)  

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น...แต่รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว) 
 

ราคาทัวร์ 66,900 บาท :      8-15 มิ.ย./   25 มิ.ย.- 2 ก.ค./  11-18 ก.ย./  
   3-10 ต.ค./   10-17 ต.ค./   17-24 ต.ค. 

 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
       

       

       

       

       

       

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะค่ะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วนั นดัหมายเดนิทาง) 

ช่ือผู้สํารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 


