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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร ์

22.00 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร ์D16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการเช็คอิน 

หมายเหตุ • ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์อ่น 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน,เชา่รถโคช้,จองท่ีพกั, รา้นอาหาร สถานท่ี

เขา้ชมตา่งๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ 

• กรณีท่ีเกิดเหตุการณ ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน,การลา่ชา้ของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน(ข้ึนเคร่ืองไมท่นั) การนัดหยุด
งาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ไมส่ามารถเดินทางไป

ยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ 

• หัวหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯไดช้ าระ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆลว่งหนา้แลว้ หากมีคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะ

เป็นส่ิงท่ีทางบริษทัฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

วนัท่ี 2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวงัเชินบรุนน์ - คารท์เนอรส์ตราเซ่ - หมู่บา้นกรีนซ่ิง เสาร ์

01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG936 

07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านเท่ียวชมเมือง ไดร้ับการ

กลา่วขานวา่เป็น “เมืองโรแมนติกท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรปตะวนัออก” เร่ิมจาก “ริงสตราเซ”่ Ringstrasse ถนนสายวง

แหวนท่ีรายลอ้มไปดว้ยสถานท่ีส าคญัอาทิ โรงละครโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแหง่ของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส ์

เปิดในปี 1869 บนัทึกภาพสวยของจัตุรสัมาเรีย เทเรซา ท่ีมี

รูปปัน้ของจักรพรรดินีท่ีโดง่ดัง ขนาบไปดว้ยอาคาร 2 แห่งคือ 

พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา 

ดา้นตรงขา้มเป็นพระราชวงัฮอฟบวรค์ อดีตพระราชวงัหลวง

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบนัเป็นท่ีพ านัก และ ท าเนียบของ

ประธานาธิบดี จากน้ัน ผา่นชมสถานท่ีส าคญั อาทิ  ซิต้ีฮอลล,์ 

รัฐสภา, ผ่าน ปราเตอร์ (Prater) สวนสนุกท่ีถือว่าเป็นแลนด ์

มาร์คของท่ีน่ี แลว้ขา้มแมน่ ้าดานูบสู่เขตเมืองใหม ่อนัเป็นท่ีตั้ง

ของส านักงานสหประชาชาติแห่งท่ีสองของยุโรป ใหท้่านไดช้ม

สายแมน่ ้าดานูบใหมแ่ละเกา่ ท่ีมีความส าคญัตอ่หลายประเทศใน

ยุโรป 

12.00 น. บริการ  อาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Chinese 

14.00 น. เดินทางสู่ พระราชวงัเชิงบรุนน์ (Schonbrunn Palace) น าคณะเขา้ชมความงามของพระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ ท่ีถูกสรา้งข้ึน

ใหมี้ความงดงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายส ์ เขา้ชมภายใน Imperial Tour 22 หอ้งท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม ผา่นหอ้งทรง

งาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอร่ี หอ้งรับรอง(GreatHall) ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญแ่ห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ยุโรป ออสเตรีย ฮงัการี สโลวาเกีย เชค เยอรมนี Insight Grand Eastern Europe10D8N_TGdsEur12_Sep-Dec2019_MZ 

 • น าทา่นสู่ สวนสาธารณะชตทัปารค์ ท่ีมีรูปป้ันของโยฮนัสเต

รา้ส ์จูเนียร ์เจา้ของบทประพนัธเ์พลง เดอะ บลู ดานูบ  

• เดินทางเขา้สู่ เขตโอลดท์าวน์ ท่ีตัง้ของ มหาวิหารเซนตส์ตี

เฟน (St.Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตล ์โกธิค ท่ี

เกา่แก ่จุดตดัของถนนคาร์ทเนอร ์Karntnerstrasse และ ถนน 

Graben แหลง่   ชอ้ปป้ิงสุดหรูหราในกรุงเวียนนา สองขา้งทาง

เต็มไปดว้ยรา้นอ าหาร,คาเฟ่ และรา้นขายสินคา้แบรนดเ์นม

หรูๆ มากมาย ท่ีมีนักทอ่งเท่ียวนิยมในการน่ังจิบกาแฟตน้ต ารับ

แท ้และซคัเกอรเ์คก้ท่ีมีช่ือเสียง  

• เดินทางสู่ หมู่บา้นกรีนซ่ิง หมูบ่า้นพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ือง

การท าไวน์สด รา้นอาหารท่ีเรียกว่าฮอยริเก ้(Heuriger) ตน้

ต ารับขนานแทพ้รอ้มไวน์เลิศรส ผสมผสานและขบักลอ่มดว้ย

ดนตรีพ้ืนเมืองสรา้งบรรยากาศใหร่ื้นรมย ์

19.00 น. บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 ท่ีพกั COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 

วนัท่ี 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต ์(ฮงัการี) - เท่ียวชมเมือง - ล่องแม่น ้าดานูบ อาทิตย ์

08.00 น. บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 

09.00 น. เดินทางสู่ นครบดูาเปสต ์เมืองหลวงของฮงัการี สถาปตัยกรรมอนัแสนคลาสสิคตัง้อยูริ่มสองฝั่งแมน่ ้าดานูบแยกเป็นเมือง

เกา่และใหม ่อนัไดแ้กเ่มืองบูดาและเปสต ์เป็นท่ีมาของค าวา่บูดาเปสต ์นครท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่ ประดุจ

หน่ึงอญัมณีล า้คา่แห่งแมน่ ้าดานูบ 

12.00 น. บริการ  อาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เท่ียวชมนครบูดาเปสต ์น าชม HERO SQUARE...จตุรสัวีรบุรุษ 

ท่ีร าลึกถึงการสรา้งชาติ และการรอดพน้จากการปกครองแบบ

คอมมิวนิสต ์ เลาะเลียบผา่นสวนสัตว ์ และสวนส  าธารณะอนัเป็นท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมือง ท่ีอาบน ้าสาธารณะแบบโรมนั ผา่นชม

อาคารรัฐสภาท่ีสรา้งในสไตลแ์บบกอธิค กลา่วกนัวา่งดงามท่ีสุดแหง่

หน่ึงของยุโรป ใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ  

น าคณะขา้มสู่ฝั่งบูดา เพ่ือข้ึนชม ป้อมชาวประมง (Fisherman’s 

Bastion) 

และ 

โบสถแ์มทเธียส เลาะเลียบสู่ คาสเซิลฮิลล ์ชมทิวทศันข์องเมือง

ท่ีถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง  

น าทา่นสัมผสักบับรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความ

งดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝัง่แมน่ ้า 

มนตเ์สน่หท่ี์ไมเ่ส่ือมคลาย และรับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมน

ติก บนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก 

19.30 น. บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 ท่ีพกั THE AQUINCUM HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.aquincumhote

l.com 

http://www.marriott.com/
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วนัท่ี 4 บูดาเปสต ์- บราติสลาวา (สโลวกั) - กรุงปรา๊ก - (สาธารณรฐัเชค) จนัทร ์

07.00 น. บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวกั เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญสุ่ดของสโลวกั น าทา่นข้ึนสู่ 

ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัง้อยูบ่นเนินเขาคารเ์บเธียนเหนือลุม่แมน่ ้าดานูบ บนัทึกภาพสวยจากดา้นนอกของตวั

ปราสาท ตวัอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส ์และบาร็อค ดา้นขา้ง

เป็นอาคารรัฐสภา แลว้เขา้สู่ จตัรุสัย่านโอลดท์าวน์ ท่ีถูกพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวสุดชิค รา้นคา้ ไอสครีม รา้นอาหาร 

ใหบ้ริการนักทอ่งเท่ียวรวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั, พิพิธภณัฑ ์รวมทัง้โรงละคร และโบสถก์ลางใจเมือง 

13.00 น. บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เดินทางสู่กรุงปรา๊ก เมืองแหง่ปราสาทรอ้ยยอดข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงของโลก  

19.00 น. บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 ท่ีพกั CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.corinthia.com 

วนัท่ี 5 ปรา๊ก - มาเรียนสเก ้ลาซเน่ - เมืองน ้าแร่ คารโ์ลวี วารี - กรงุปรา๊ก องัคาร 

07.00 น. บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาเรียนสเก ้ลาสเน่ (Marianske lazne)  

เมืองเล็กๆ เมืองแห่งสปาน ้าพุรอ้น เพ่ือสุขภาพท่ีไมแ่พไ้ปกวา่เมือง

คารโ์ลวีวาร่ี มีช่ือเสียงทางดา้นบอ่น ้าแร่ น ้าพุรอ้น ระดบัโลกอีกแห่ง

หน่ึงของสาธารณรัฐเช็ก อีกทัง้ยงัไดร้ับการขนานนามวา่เป็น "เมือง

แห่งสปา" ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและผืนป่าอนัสีเขียวขจี นับวา่เป็น

เมือ  งท่ีมีบรรยากาศแสนโรแมนติกไมแ่พเ้มืองแห่งการทอ่งเท่ียว

อ่ืนๆ เลยทีเดียว ไปเย่ียมชมบอ่น ้าพุรอ้นตา่งๆ รอบๆ ตวัเมือง โดย

บอ่แรกท่ี

อยาก

แนะน าใหไ้ปเยือน คือ บ่อน ้าพรุอ้นครีโซวี (Křížový pramen ) 

หรือ ครอสสปริง เป็นบอ่น ้าพุ รอ้นท่ีมีช่ือเสียงและเกา่แกท่ี่สุดท่ีสุด

ของเมืองมาเรียนสเก ้ลาซเน โดยบอ่น ้าพุร้อ้นครีโซวี เป็นบอ่น ้าพุ

รอ้นท่ีมีธาตุเหล็กในปริมาณสูง อีกทัง้ยงัมีความเช่ือวา่น ้าในบอ่น ้าพุ

รอ้นยงัมีสรรพคุณในเร่ืองของการรักษา โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียว กบั

ระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพอี้กดว้ย 

12.30 น. บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าทา่นเท่ียวชมเมืองน ้าแร่แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยูใ่นหุบเขาสองฝั่งแมน่ ้า

เทปลา ดินแดนแห่งน้ีเป็นท่ีคน้พบแหลง่น ้าแรร่อ้นธรรมชาติ และมีบอ่น ้าพุรอ้นถึง 12 แหง่ ท่ีรอ้นท่ีสุด

อยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการท่ีมีความรอ้นถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดงสายน ้าแร่ นักทอ่งเท่ียว

สามารถชิมน ้าแร่ดว้ยถว้ยชิมเฉพาะพิเศษท่ีท าจากพอรซ์เลนในเมืองน้ีเทา่น้ัน เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมในการ

เขา้คอรส์สปาเพ่ือรักษาสุขภาพ เดินเท่ียวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 

เหมาะแกก่ารเดินเท่ียวชมเมืองเป็นอยา่งย่ิง รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง อิสระใหท้า่นซ้ือของท่ี   

ระลึกหรือหาซ้ือเหลา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียง Becherovka โดยมีโรงงานผลิตจากสมุนไพรเป็นของท่ี

ระลึก จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่ กรุงปรา๊ก 

 

http://www.corinthia.com/en
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19.00 น. บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.corinthia.com 

วนัท่ี 6 ปราสาทปรา๊ก - เท่ียวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชารล์ - นาฬิกาดาราศาสตร ์ พุธ 

07.30 น. บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 

08.30 น. น าทา่นเขา้ชม ปราสาทแห่งกรงุปรา๊ก Prague Castle สรา้ง
ข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ดว้ยศิลปะแบบกอธิค เคยไดร้ับการ

รับรองจากกินเนสสบุ์ก๊วา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญท่ี่สุดในโลก

ปัจจุบนัไดเ้ป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความ

ใหญโ่ตโออ่า่ของตวัปราสาทและ โบสถเ์ซนตไ์วตสั ท่ีเดน่เป็นสงา่ 

แตล่ะลานกวา้งประดบัประดาไปดว้ยน ้าพุ รูปป้ันนักบุญ โบสถ ์

เซนตจ์อรจ์ และคอนแวนต ์รวมทัง้โอลดร์อยลัพาเลซ และโกลเดน้

เลน ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีพ านักของชา่งฝีมือในยุคสมยักอ่น เพ่ือเลน่แร่

แปรธาตุตา่ง ๆ ใหเ้ป็นทองค า ท่ีจะท าใหท้า่นยอ้นไปถึงความย่ิงใหญข่องโบฮีเมียในอดีต 

12.00 น. บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

13.00 น. น าทา่นเดินสู่ สะพานชารล์ สะพานเกา่แกส่ัญลกัษณข์องเมือง 

สรา้งดว้ยหินขนาดใหญ ่ประดบัดว้ยรูปป้ันของนักบุญถึง 28 องค ์

ชาวคริสตเ์ช่ือวา่ หากเดินผา่นสะพานแหง่น้ี ตอ้งขอพรจากนักบุญ

จอหน์แห่งเนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของ

จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ริมฝัง่แมน่ ้าวลัตวาทา่นจะไดเ้ห็น

สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ โรงละครโอเปรา่, พิพิธภณัฑ,์ 

หอคอยดินปืนท่ีไดร้ับการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีเย่ียม จนเขา้สู่ 

จตุรัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของวิหารตินส ์ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ

เคร่ืองแกว้โบฮีเมียท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก และ ชมนาฬิกา

ดาราศาสตรโ์บราณ เม่ือตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเตน้ร าใหนั้กทอ่งเท่ียวไดช้ม เป็นโบราณคูบ่า้นคูเ่มืองของกรุงปร๊าก  

19.00 น. บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.corinthia.com 

วนัท่ี 7 ปรา๊ก - เชสก้ี ครุมลอฟ - ซาลสก์มัเมอรก์ทู - ทะเลสาบวูลฟ์กงั พฤหสับดี 

07.00 น. บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 

08.00 น. น าทา่นเดินทางโดยสู่ เมืองมรดกโลก World Heritage 

เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ี เมืองเชสก้ีครมุลอฟ (Cesky 

Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนส

โกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992  เมืองน้ีตัง้อยูริ่มสอง

ฝั่งของแมน่ ้าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเกา่แก่

ตัง้แตยุ่คกลางกวา่ 300 หลงั ไดร้ับการอนุรักษแ์ละข้ึนทะเบียน

ไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก ไปชมวิวทิวทศันข์อง

เมืองแบบ  พาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ี

ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก 

อิสระใหท้า่นเดินเท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

http://www.corinthia.com/en
http://www.corinthia.com/en
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12.30 น. บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เดินทางสู่ ภูมิภาคซาลสซ์มัเมอกทู ประตูสู่เขตเทือกเขาแอลป์ ภูมิทศัน์อนังดงามของเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุมในฤดูหนาว 

และสีฟ้าใสของทะเลสาบหลายแห่ง ความหนาแน่นของป่าสน ท าใหซ้ลัทสก์มัเมอรกู์ท เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและพกัผอ่นตาม

ธรรมชาติ ครอบคลุมพ้ืนท่ีจ  รดหุบเขาดคัชไตน์ ไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1997 พาทา่นสู่ ทะเลสาบเซนต์

วูลฟ์กงั เป็นเสน่หอ์นัน่าติดตรึง อิสระใหเ้ดินเลน่ชมเมืองท่ีแสนโรแมนติก 

19.00 น. บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 ท่ีพกั SCALARIA Europe’s Superior event-Resort หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.scalaria.com 

วนัท่ี 8 ทะเลสาบเซนตว์ูลฟ์กงั - ฮลัลช์ตทัท ์- มิวนิค - ชอ้ปป้ิง - จตัรุสัมาเรียน ศุกร ์

07.00 น. บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮลัลช์ตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสน

สวย อายุกวา่ 4,500 ปี เดินเท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบ 

โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด 

กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ี

อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ 

ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่กแห่งออสเตรียและเป็นพ้ืนท่ี

มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียงเท่ียว

ชมเมืองเสมือนหน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝนั  

12.00 น. บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย คณะออกเดินทางสู่ นครมิวนิค ซ่ึงถือไดว้า่เป็นประตูของยุโรป 

เมืองมิวนิกหลากหลายดว้ยสถาปตัยกรรมท่ีแตกตา่ง อีกทัง้ยงั

เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย  น าทา่นเขา้สู่ ลุกวิสสตรเซ่ 

จตัุรสัเรสซิเดน้ท ์อดีตวงัหลวงของอาณาจกัรบาวาเรีย, โรง

ละครแห่งชาติ เป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมก

ซิมิเลียน สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อว ่ าเป็นถนนท่ีสวยอีก

แห่งหน่ึงของเมืองน้ี เป็นท่ีตัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง 

และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นักทอ่งเท่ียวมาเดินเลน่

บนถนนสายน้ีอาจไดก้ระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก 

เขา้สู่ จตุัรสัมาเรียนใจกลางเมืองเกา่ นักทอ่งเท่ียวพลาดไมไ่ดท่ี้

จะชม ตุก๊ตาเตน้ร า ท่ีประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั ไดร้บัความสนใจจาก

นักทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน 

19.00 น. บริการ  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เลิศรสกบัขาหมูเยอรมนั

ตน้ต ารบัแท ้

Local 

 

  ท่ีพกั MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 

วนัท่ี 9 เท่ียวชมเมืองมิวนิค - พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ - เดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ เสาร ์

07.00 น. บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Buffet 

08.00 น. เท่ียวชมเมืองมิวนิคท่ีมีความหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมน าทา่นบนัทึกภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิรก์ หรือพระราชวงัฤดู
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รอ้น  ผา่นชมพิพิธภณัฑย์นตรก์รรมของ BMW สนามกี ฬาโอลิมปิค กอ่นจะเดิน ทางสู่สนามบิน 

10.30 น. ถึงสนามบินนครมิวนิค เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ มีเวลาใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND  คืนภาษีกอ่นการเช็คอิน 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG925 

วนัท่ี 10 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ อาทิตย ์

06.10 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

 

(หมายเหตุ  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้  

โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีนักทอ่งเท่ียวไดร้ับเป็นหลกัฯ) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD   

2-11 ส.ค. 2562 

9988,,000000..--  8888,,000000..--   7878,,000000..--  2020,,000000..--  1515,,000000..--  
--3434,,000000..--  

--2277,,000000..--  

**10-19 ส.ค. 2562** 

16-25 ส.ค. 2562 

23 ส.ค.-1 ก.ย. 2562 

30 ส.ค.-8 ก.ย. 2562 

6-15 ก.ย. 2562 9988,,000000..--  8888,,000000..--   7878,,000000..--  2020,,000000..--  1515,,000000..--  
--3434,,000000..--  

--2277,,000000..--  

**12-21 ต.ค. 2562** 9966,,000000..--  8877,,000000..--  7777,,000000..--  2200,,000000..--  1155,,000000..--  
--3311,,000000..--  

--2255,,000000..--  

**19-28 ต.ค. 2562** 9944,,000000..--  8855,,000000..--  7755,,000000..--  2200,,000000..--  1155,,000000..--  
--2299,,000000..--  

--2233,,000000..--  

25 ต.ค.-3 พ.ย. 2562 9988,,000000..--   8888,,000000..--  7788,,000000..--  2200,,000000..--  1155,,000000..--  
--3344,,000000..--  

--2277,,000000..--  

8-17 พ.ย. 2562 
8585,,000000..--  7777,,000000..--  6688,,000000..--  1155,,000000..--  1111,,000000..--  

--2288,,000000..--  

--2233,,000000..--  15-24 พ.ย. 2562 

**30 พ.ย.- 9 ธ.ค. 

2562** 
8833,,000000..--  7755,,000000..--  6666,,000000..--  1155,,000000..--  1111,,000000..--  

--2266,,000000..--  

--2211,,000000..--  

**4-13 ธ.ค. 2562** 8855,,000000..--  7777,,000000..--  6688,,000000..--  1155,,000000..--  1111,,000000..--  
--2288,,000000..--  

--2233,,000000..--  

**29 ธ.ค 62 - 7 ม.ค. 

63** 
9595,,000000..--  8866,,000000..--  7766,,000000..--  1177,,000000..--  1133,,000000..--  

--3344,,000000..--  

--2244,,000000..--  

ค่าทวัรร์วม : 

 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2562 

✓ คา่รถโคช้มาตรฐานยุโรป ทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

• 10-14 ทา่น ใชร้ถโคช้มาตรฐาน 32 ท่ีน่ัง 

• 15-30 ทา่น ใชร้ถโคช้มาตรฐาน 49-53 ท่ีน่ัง 

✓ หัวหนา้ทวัรน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง (ผูน้ าเท่ียว) 
✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีดงัน้ี 
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• ปราสาทกรุงปร๊าก 

• คา่เรือลอ่งแมน่ ้าดานูบ 

• คา่เขา้พระราชวงัเชิงบรุนน ์

✓ คา่ไกดท์อ้งถ่ิน (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่โมง 

• ปร๊าก 

• บูดาเปสต ์

• เวียนนา 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ (4 Farewell dinner) 

• Bohemian dinner in Cesky Krumlov 

• Goulash party in Budapest 

• Heuriger Grinzing dinner in Vienna 

• Brewery Bavarian dinner in Munich 

✓ คา่ทิปพนักงานขบัรถทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยูโร/ทา่น/วนั 

✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชค (เชงเกน้) **โปรแกรมทวัรพ์กัในสาธารณรัฐเชค 3 คืน** 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี 

จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ือง

หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้น้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ1ใบ นน.ไมเ่กิน 20 กก.ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของทา่นเองไมเ่กิน7 กก. 

ค่าทวัรไ์ม่รวม :  

  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 • กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำลว่งหนำ้ 40,000 บำทตอ่ผูเ้ดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำก

วันท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น  

• และกรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัรส์ าหรับลูกคา้ดงัตอ่ไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

2. ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดินทางท่ีบง่บอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง บุคคลท่ีมีความ

ประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์อาทิเชน่ ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย สรา้ง

ความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท่ี้ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร ์ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท่ี้กอ่

หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซ่ึงบางครั้งอาจจะ
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มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั กอ่นวนัท่ีน า

เท่ียวใหคื้น 100% ของเงินค่าบริการ 

    1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบหา้วนั กอ่นวนัท่ีน า

เท่ียวใหคื้น 50% ของเงินค่าบริการ 

    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบนอ้ยกว่าสิบหา้วนั กอ่นวนัท่ีน าเท่ียว  

ไม่ตอ้งคืนเงินค่าบริการ 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ้า่ยจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปน้ี ใหน้ ามาหักจากเงิน  

    คา่บริการท่ีตอ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสูงกวา่เงินคา่บริการท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียก   

    จากนักทอ่งเท่ียวไมไ่ด ้ทัง้น้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปน้ี 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่น้ัน และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดินทาง

ดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไมก่อ่นท่ี

ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ส่วน

สายการบิน ออสเตรียนแอรไ์ลน,์ ฟินแอร,์ ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน์, สิงคโปรแ์อรไ์ลน์  ข้ึนอยูก่บั

เง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบนิน้ัน ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการ

บินเทา่น้ัน 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบิน

ในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส์่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ทา่น (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Usedคือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดQueen Sizeขนาด5ฟตุ1เตียง/ส าหรับพกั1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมี



 

ทวัร์ยุโรป ออสเตรีย ฮงัการี สโลวาเกีย เชค เยอรมนี Insight Grand Eastern Europe10D8N_TGdsEur12_Sep-Dec2019_MZ 

ความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่น้ัน   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และ

ไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่ง

กนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ท่านสามารถจา่ยเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 

SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมน้ัน ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่

สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ 

หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ แตห่ากมีการลา่ชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการ

เดินทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดใหแ้กท่า่น เน่ืองจาก

ไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในชว่งวนัเดินทางของ

ทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 ▪ คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋า
เพ่ิมเติม ทา่นจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้ริการใน

การยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ ทา่นสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี

ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 

46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซ่ึงจะ

รับผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญใ่นวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

 ในประเทศตา่งๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family)  

 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครวัใหญห่รือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) ,เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมง

ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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ตามกฎระเบียบการย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศเชค  ใชเ้วลาท าการประมาณ 14 วนัท าการ 

(ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือท่ี VFS เชค) 

 พาสปอรต์ท่ียังไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอ่ืน กรุณาแนบมาดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

 รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน 

 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / ส าเนาสูติบตัร 

ในกรณีอายุไมถึ่ง 20 ปีบริบูรณ ์ 

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท / สังกดัท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ันโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วัน

เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้มวตัถุประสงค ์

หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรัพย ์ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้

ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดร ้อน

เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา่ ตอ้งออกหนังสือรับรองคา่ ใชจ้า่ยในครอบครวั

ดว้ย ***สถานทูตไมร่ับบญัชีกระแสรายวนั***  

(วนัท่ีไปแสดงตนท่ีสถานทูตรบกวนทุกทา่นเตรียมสมุดบญัชีเงินฝากเลม่จริงไปดว้ย ) 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ ทางบริษัทจะตอ้ง

ออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการ

เดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   

 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา จะตอ้งไปย่ืน

เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขต

ลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กาย

สุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ 

ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวี

ซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ทา่นไม่

สามารถเรียกรอ้งคืนคา่วีซา่ได ้

บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆอนัเกิดจากการปฏิเสธวีซา่ของทางสถานทูต ตามขอ้ตกลงของสนธิสัญญาเชงเกน้ 

ในกรณีย่ืนวีซา่ผิดประเภทหรือผิดจากเง่ือนไขท่ีสถานทูตระบุไว ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเง่ือนไขท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


