
 

 

 

 

ไฮไลทโ์ปรแกรมทวัร ์

บนิตรง กรงุเทพฯ - มวินคิ/ เวยีนนา-กรงุเทพฯ พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

พกัโรงแรม 4 ดาว มาตรฐานยโุรป(พกัเชค 2 คนื/สโลวคั 1 คนื / ฮงัการ ี1 คนื /ออสเตรยี1 คนื) 

พลิเซน่ : มหาวหิารเซนต ์บารโ์ธโลมวิ, อาคารศาลากลาง 

ปราก : ปราสาทปรา๊ก มหาวหิารเซนตว์ติสุ สะพานชารล์ส ์เขตเมอืงเกา่ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ 

เชสกีค้รมุลอฟ : ปราสาทครมุลอฟ 

ฮลัสส์ตทั : หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวยรมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่า 

สโลวคั : ปราสาทบราตสิลาวา่ 

ฮงัการ ี: บดูาเปสต ์ฮโีรส่แควร ์ป้อมปราการชาวประมง, ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

เวยีนนา : เขา้ชมพระราชวงัเชริน์บรุนน,์ ถนนรงิสตาเซ ่ชอ้ปป้ิงจใุจ พารน์ดอฟเอาทเ์ล็ท 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

25 Jan - 01 Feb 2019  49,999  49,999 48,999 17,000 9,900 

15 - 22 Feb 2019  52,999  52,999 51,999 17,000 9,900 

08 - 15 Mar 2019  52,999  52,999 51,999 17,000 9,900 

22 - 29 Mar 2019  52,999  52,999 51,999 17,000 9,900 

17 - 24 May 2019  54,999  54,999 53,999 17,000 9,900 

14 - 21 Jun 2019  54,999  54,999 53,999 17,000 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

 
วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
 
 

22.00 น.  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู2-3สาย

การบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง 

 

 

วนัที ่2   มวินคิ - พลิเซน่ - ปราก - ยา่นเมอืงเกา่ - หอนาฬกิาดาราศาสตร-์ ชอ้ปป้ิง 

 

 

00.50 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 924 

06.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพลิเซน่ (PLZEN) (ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรม์ากแหง่หนึง่ของภมูภิาค อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในเวสต์โบฮีเมียอีกดว้ย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองบา้นเกิดของเบียร์ยี่หอ้พิลส์เนอร์อูร์เควลล ์



 

 

(PilsenerUrquell) เบยีร์ชือ่ดัง / นําท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซนต ์บารโ์ธโลมวิ (ST. 

BARTHOLOMEW CATHEDRAL) อกีหนึง่มหาวหิารสไตลโ์กธคิทีต่ัง้อยู่บนจัตุรัสกลางเมอืง 

คาดว่าสรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษที1่3 โดยสิง่ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของตัวมหาวหิารคอืหลังคาปลาย

ยอดแหลม ซึง่ไดรั้บการยอมรับว่ามคีวามสงูทีส่ดุในสาธารณรัฐเช็กคอื สงูประมาณ 102.26 เมตร / 

335 ฟตุ / นําท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารศาลากลาง (TOWN HALL)อกีหนึง่อาคารทีถู่กสรา้งขึน้ใน

สไตลเ์รเนสซองส ์สรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี1554-1559 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติา

เลยีน ปัจจบุนั เป็นอกีหนึง่อาคารทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วหลักของเมอืง 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 

บา่ย  นําท่านออกเดนิทางสู ่กรุงปราก(PRAGUE)(ประมาณ 1.15 ช.ม.) เจา้ของฉายาเมอืงแห่งปราสาท

รอ้ยยอด ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็นศนูยก์ลางแห่งอาณาจักรโรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์ 

 นําท่านเดนิต่อไปยัง เขตเมอืงเกา่ (OLD TOWN SQUARE) ทีต่ัง้ของหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ี่

เกา่แก่ทีสุ่ดในโลกทีย่ังใชง้านไดอ้ยู่จรงิ ใหท้่านเดนิเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามบรเิวณจัตุรัสทีม่ี

รา้นคา้แบรนดเ์นม รา้นเครือ่งแกว้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมีมากมาย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่3 ปราก - มหาวหิารเซนตว์ติสุ - สะพานชารล์ส ์- เชสกีค้รมุลอฟ - ปราสาทครมุลอฟ - เชส

กีบ้เูดโจวชิ 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 นําทา่นสูบ่รเิวณเขตปราสาทแหง่กรงุปราก อดตีทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงแหง่กษัตรยิโ์บฮเีมยี ตัง้อยู่

บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น้ําวัลตาวา ปัจจุบันใชเ้ป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล และประธานาธบิดี ของ

สาธารณรัฐเชค็ นําทา่นถา่ยรปูกบัทหารรักษาการณ์  

 ผ่านชมบรเิวณดา้นหนา้ของ มหาวหิารเซนตว์ติุส ทีส่วยงามดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ชมบรเิวณลาน

กวา้งของอดตีพระราชวังหลวงและเก็บภาพววิอันสวยงามของกรุงปราก จากจุดชมววิบนปราสาท

ปราก จากนัน้นําทา่นเดนิลงจากตัวปราสาทสู ่สะพานชาลส ์ทีส่รา้งทอดขา้มแมน้ํ่าวัลตาวา สรา้งขึน้

ในศตวรรษที ่14 ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของกรงุปรากทีนั่กทอ่งเทีย่วจดจําไดม้ากทีส่ดุ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (CESKYKRUMLOV) (ประมาณ 2 ช.ม.) ในสาธารณรัฐเชค็ 

เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับสองของประเทศ ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นคุง้ 



 

 

 แมน้ํ่าวัลตาวา เมอืงเชสกี ้คลมุลอฟ ไดรั้บการบนัทกึจากยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกดว้ย 

 นําท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1250 สิง่ทีทํ่าให ้

ปราสาทโดดเดน่คอื หอคอยทรงกลม ทีส่รา้งขึน้จากหนิออ่นสชีมพ ูมกีลิน่อายของศลิปะแบบไบเซน

ไทน ์ทีม่องเห็นไดจ้ากทั่วเมอืง ใหท้า่นไดช้มววิของเมอืงแบบพาโนรามาทีท่่านจะไดภ้าพประทับใจ

กบัเมอืงสดุสวยแหง่นี ้

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกีบ้เูดโจวชิ (CESKE BUDEJOVICE)(ประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีไ่ดช้ ือ่

วา่เป็นแหลง่ผลติเบยีรท์ีสํ่าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ของสาธารณรัฐเชก็ ตัง้แตปี่ 1895 ภายใตย้ีห่อ้ Budvar

และเป็นถิน่กําเนดิของเบยีรย์ีห่อ้Budweiser ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังทั่วโลก 

 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SPA HOTEL VITA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่5 บราตสิลาวา่ - บดูาเปสต ์- ฮโีรส่แควร ์- ป้อมปราการชาวประมง - ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงบดูาเปสต ์(BUDAPEST) (ประมาณ 2.15 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐ

ฮังการ ีดนิแดนแห่งความภาคภูมใิจของชนเผ่าแม็กยาร ์ทีม่อีารยธรรมอันยิง่ใหญ่ตัง้แต่สมัยโรมัน 

โดยตัวเมอืงมแีมน้ํ่าดานูบไหลผ่าน ทําใหถู้กแบง่ออกเป็นสองฝ่ัง คอืฝ่ังปราสาท ทีเ่รยีกว่า “บดูา” 

และฝ่ังเมอืงใหมท่ีข่ยายออกมา เรยีกว่า “เปสต”์ ซึง่เป็นทีม่าของคําว่า “บดูาเปสต”์  ในปัจจุบันมี

ประชากรอยูห่นาแน่นมากกวา่ 3 ลา้นคน 

  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ฮโีรส่แควร(์HERO SQUARE) สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นลานโลง่กวา้งขนาดใหญ ่ 

 ทีม่อีนุสาวรยีแ์ห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางลานฮโีร่สแควร ์

อนุสาวรีย์แห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองการก่อตัง้อาณาจักรฮังการีครบรอบ หนึ่งพันปี เสาสูง

ตระหง่านของอนุสาวรีย ์เป็นที่ตัง้ของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของครสิตจักร

โรมนัคาทอลกิทีเ่ป็นดั่งหลักของอาณาจักร ฮงัการ ีเชญิทา่นถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 นําทา่นสูป้่อมปราการชาวประมง จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูาทีท่า่นสามารถชมความงามแบบพาโนรามา

ของแม่น้ําดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงแม็กยาร์ ที่

ชว่ยกันต่อสูป้้องกันขา้ศกึทีเ่ขา้มารุกราน จากนัน้ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นนอกศาสนสถานคาธอลคิ

เกา่แก ่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของประเทศ 



 

 

 นําท่าน ล่องเรอืแม่น า้ดานูบ แม่น้ําสายสําคัญของทวีปยุโรป ที่มีความยาวมากกว่า 2,800 

กโิลเมตร ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ทีเ่รยีงรายรมิสองฝ่ังแม่น้ํา ชมความ

สวยงามของ สะพานเชนบรดิจ ์หนึง่ในแลนดม์ารค์ทีสํ่าคัญของบดูาเปสต ์ รวมถงึอาคารรัฐสภา ที่

ย ิง่ใหญท่ีท่กุคนยกยอ่งวา่เป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุในโลก  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กAUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่4 เชสกีบ้เูดโจวชิ - ฮลัสส์ตทั - บราตสิลาวา่ - ปราสาทบราตสิลาวา 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสส์ตทั (HALLSTATT)(ประมาณ 3 ช.ม.)  

 เมอืงรมิทะเลสาบฮลัสตดัด ์ทีส่วยงามและไดรั้บการบนัทกึจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็น 1 ในเมอืง

มรดกโลก 

 นําทา่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศทีส่วยงามของซสีตรที ถนนเลยีบทะเลสาบสูจ่ดุถา่ยรปูมมุมหาชนที่

นักทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิขึน้ไปเก็บภาพทีม่มุโคง้สวยของฮลัสส์ตทั อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ดืม่ดํา่กบั

บรรยากาศและเพลดิเพลนิกบัการเก็บภาพสวยๆตามอธัยาศัย 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงเมนปูลาเทราตย์า่ง 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่กรงุบราตสิลาวา (BRATISLAVA) (ประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแหง่

สาธารณรัฐสโลวคั ทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าดานูบ 

 นําทา่นขึน้ชมววิสวยบน ปราสาทบราตสิลาวา ทีท่า่นจะไดเ้ห็นตวัเมอืงบราตสิลาวาทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ัง

แมน้ํ่าดานูบกอ่น 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

วนัที ่6 บดูาเปสต ์- พารน์ดอฟเอาทเ์ล็ท - เวยีนนา - พระราชวงัเชริน์บรนุน ์
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่พารน์ดอรฟ์เอา้ทเ์ลท (ประมาณ 3 ช.ม.) เอา้ทเ์ลททีใ่หญท่ีส่ดุในออสเตรยี 

ตัง้อยูบ่นรอยตอ่ของ 3 ประเทศ คอื ออสเตรยี สโลวคัและฮงัการ ีใหเ้วลาทา่นเดนิเลอืกซือ้สนิคา้แบ

รนดเ์นมตามอธัยาศัย 

  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

เย็น  เดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา (ประมาณ 45 นาท)ี นําทา่น เขา้ชมภายในพระราชวังเชรนินบ์รนุน์ พระราชวัง

ฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ทีส่รา้งมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่17 ดว้ยศลิปะสไตลบ์าร็อก นําทา่นเก็บ

ภาพสวยๆของ พระราชวังเบลลว์าแดร ์อดตีทีป่ระทับของเจา้ชายยจูนี แหง่ซาวอย นายทหารชาว

ฝร่ังเศสผูม้ารับใชร้าชวงศฮ์ปัสบ์วรก์ แหง่ออสเตรยี 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก AUSTRIA TREND HOTEL BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่7 เวยีนนา - น ัง่รถชมเมอืง - กรงุเทพฯ 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นน่ังรถผา่นชมอาคารเกา่แกบ่รเิวณโดยรอบของ ถนนรงิสตาเซ ่อาท ิศาลาวา่การเมอืง, อาคาร

รัฐสภา,โรงโอเปรา่ พระราชวังหลวงฮอฟบวรก์ จัตรัุสมาเรยีเทเรซา่ แวะถา่ยภาพสวยๆกบั บดิาแหง่

เพลงวอลทซใ์นสวนสตรัทพ์ารค์ 

 เดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา เพือ่ผา่นขัน้ตอนการทําคนืภาษี - เชค็บตัรโดยสารตรวจหนังสอืเดนิทาง 

12.30 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 937 

 
 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
 

 

05.20 น.  ถงึทา่อากาศยานสรุรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 



 

 

หมายเหต ุ

(ไมร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาท และคา่ทปิ 2,500 บาท) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัจงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double)หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และโรงแรมไม่มหีอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ท่าน มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจัดหาได ้

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่งกนั 

  

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทวัรโ์ดยคํานึงถงึความ

สะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป- กลบัสายการบนิไทยชัน้ประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

- คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถรับ - สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่

วัน) 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์

  

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,500 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บพรอ้มกบัคา่

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

- คา่ธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้ 4,000 บาท 

- คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศพัทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุว ้

ในรายการเป็นตน้ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกัณทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

- คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

 

 



 

 

การจองและช าระเงนิ 

                ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัตชิาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะ

ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันหกัคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44วันหกัคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วันคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

 

-บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วันซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้

อยา่งนอ้ย 20 ท่านหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผ่านไม่ครบจํานวน 20 ท่านและ/หรอืมผีูร้่วมเดนิทางในคณะไม่

ถงึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วันหรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที่

สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัตวิีซ่าขึน้อยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พรอ้มส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

-ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิีซ่าของท่านได ้และท่าน

จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากตอ้งการขอยื่นคํารอ้งใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคนื

ค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่

สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้  

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยัง

ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่คืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด (การบดิเบือน

ขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏว่า ผลวซี่าของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 

วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตัว๋กบัสายการบนิ

หรอืหากทางบรษัิทฯไดด้ําเนนิการออกตั๋วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนื

ใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บางสายการบนิไม่สามารถ

คนืค่าตั๋วเครือ่งบนิไดท้่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง ค่าธรรมเนียมวซีา่ทีท่างสถานทูต

เรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วัน 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสารปลอมใน

การเดนิทางและสาํหรับท่านทีถู่กปฏเิสธวซีา่อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางทุจรติ หรอืจะหลบหนี

เขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิทัง้หมดทีท่่านไดช้ําระคา่ทัวร์

มาแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตามกฎหมาย 

สําหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอดําเนนิการ

แจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกบัทางสถานทตู 

 

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การ

ประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบนิหรือการยกเลกิเที่ยวบนิรวมถงึในกรณีที่ทรัพย์สนิสูญหาย 

สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยทางบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ข

ใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 



 

 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะ

คา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามนัเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิเพิม่เตมิจากราคาที่

กําหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจากทางสายการบนิและทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะคํานึงถงึ

ผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 

3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. หลังจากการจองและชําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

หลกัฐานการยืน่วซีา่เชค 

**การเตรยีมเอกสารถอืวา่เป็นข ัน้ตอนส าคญัทีส่ดุส าหรบัการขอวซีา่เชงเกน้ของประเทศเชค 

  

1.พาสปอรต์ตวัจรงิ มหีนา้วา่งทีเ่หลอืสาํหรับตราประทบัมากกวา่ 2 หนา้ เหลอือายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับ

จากวันยืน่ขอ และเลม่เกา่(หากม)ี  พรอ้มสาํเนาและทกุหนา้ทีม่ตีราประทับ และลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

2.รปูถา่ยสขีนาด 3.5 x 4.5 ซม.จํานวน 2 รปู  ขนาดของใบหนา้วัดจากศรษีะถงึคาง 3 ซม. (ตวัอยา่งขนาด

รปูดา้นขวามอื) และฉากหลงัตอ้งเป็นสขีาวเทา่นัน้ (ไมส่วมแวน่ตา) 

3.บตัรประชาชนตวัจรงิและสาํเนา ลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

        3.1  กรณีผูเ้ยาวอ์ายตุํา่กวา่ 20 ปี ใชส้าํเนาสตูบิตัร 

        3.2  กรณีผูเ้ยาวอ์ายตุํา่กวา่ 20 ปีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและหรอืมารดา ตอ้งทําหนังสอืยนิยอมให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มลงลายมอืชือ่บดิาและหรอืมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย โดยตอ้งเป็น

เอกสารทีอ่อกใหโ้ดยสาํนักงานเขตหรอืทีว่า่การอําเภอ พรอ้มแนบหลกัฐานแสดงฐานะทางการเงนิ พรอ้ม

สาํเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง หรอืผูส้นับสนุนคา่เดนิทาง และลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4.กรณีผูเ้ยาวอ์ายตุํา่กวา่ 20 ปีทีเ่ดนิทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงทา่นใดทา่นหนึง่ ตอ้งมเีอกสารการยนิยอม

และหลกัฐานรับรองวา่มอีาํนาจในการปกครองผูเ้ยาวผ์ูนั้น้ จากทีว่า่การเขต/อาํเภอ 

5.ทะเบยีนบา้นตวัจรงิและสาํเนา ลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

6.ทะเบยีนสมรส, ทะเบยีนหยา่, ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ (หากม)ี ทัง้ตวัจรงิและพรอ้มสาํเนา แปลเป็น

ภาษาองักฤษ ลงนามสาํเนาถกูตอ้ง โดยไมต่อ้งรับรองคําแปล 

7.หนังสอืรับรองการทํางานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจรงิ) ระบ ุชือ่ นามสกลุ ตามพาสปอรต์ ตําแหน่ง วนัเริม่ทํา

งาน วนัทีไ่ดร้ับอนุมตัใิหล้า (เพือ่ประกนัวา่ เราจะกลบัมาทํางานแน่นอน จะไมห่ลบหนีเขา้ประเทศ) ไมต่อ้ง

รับรองคําแปลจากกรมการกงสลุ 

      7.1. กรณีทีผู่ย้ ืน่ประกอบธรุกจิสว่นตวั ใหค้ดัหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิท หรอืจดทะเบยีนการคา้จาก

กระทรวง   พาณชิย ์อายไุมต่ํา่กวา่ 3 เดอืน แปลเป็นภาษาองักฤษ 

       7.2. กรณีเกษียณอาย ุตอ้งแสดงบตัรขา้ราชการบําเหน็จบํานาญ 

       7.3. กรณีนักเรยีน นักศกึษา แสดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนักเรยีน นักศกึษาจาก

สถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ 

8.ใชห้นังสอืรับรองธนาคารตวัจรงิ คูก่บั สาํเนาสมดุธนาคารบญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืนอดัเดรตเป็น

ปัจจบุนั ถา่ยสาํเนาทกุหนา้ตัง้แตห่นา้แรกจนถงึหนา้ปัจจบุนั พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง ซึง่จะแสดง

ใหเ้ห็นการหมนุเวยีนของเงนิในบญัช ีเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดอืน วา่เรามเีงนิเพยีงพอสาํหรับการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วตามระยะเวลาทีข่อไว ้หากเดนิทางเป็นครอบครัว และตอ้งการใชบ้ญัชรัีบรองสมาชกิใน

ครอบครัวทา่นอืน่ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย(สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีาก

ประจํา) 



 

 

***หมายเหต ุ กรณีมผีูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยใหต้อ้งม ีหนังสอืรับรองธนาคารตวัจรงิ คูก่บั สาํเนาสมดุบญัชอีอม

ทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืนของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยดว้ย 

        8.1. กรณีเป็นคูส่มรส สามารถใชบ้ญัชขีองสาม ีหรอืภรรยาได ้แตต่อ้งมทีะเบยีนสมรสยนืยัน กรณีที่

ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ใหทํ้าจดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ และลงนามรับรองทัง้สองทา่น กรณีคูส่มรส

เสยีชวีติ ใหแ้นบสาํเนาใบมรณะบตัร กรณีทีคู่ส่มรสไมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย ใหแ้นบบตัรประชาชน สาํเนา

ทะเบยีนบา้น และหลกัฐานการทํางานของคูส่มรสประกอบ 

        8.2. กรณีรับรองญาตพิีน่อ้ง ตอ้งแนบจดหมายภาษาองักฤษรับรองแสดงความเกีย่วขอ้งกนัจากผู ้

รับรอง พรอ้มเซน็รับรองโดยเจา้ของบญัช ีซึง่สามารถพมิพไ์ดเ้อง พรอ้มแนบสมดุบญัชเีลม่ทีใ่ชรั้บรอง 

        8.3. กรณีมผีูส้นับสนุนคา่เดนิทาง ตอ้งมจีดหมายภาษาองักฤษจากผูรั้บรอง สาํเนาพาสพอรต์หรอื

สาํเนาบตัรประชาชน หลกัฐานการทํางานและรายได ้พรอ้มดว้ยหลกัฐานบญัชธีนาคารแสดงยอด 3 เดอืน 

ของผูส้นับสนุนคา่เดนิทาง (ผูส้นับสนุน ไมจํ่าเป็นตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูเชค็) 

  

ขอ้มลูจองควิวซีา่กลุม่ประเทศเชงเกน้(ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

***หมายเหต*ุ** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 


