
 

 
 



 

 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย

การบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาร และการเช็คอิน  
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 

จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั) 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิ
ในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการ
ทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
 

 

วันท่ี 2 เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชงิบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่- 
หมู่บ้านกรีนซิ่ง 

เสาร์ 

01.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วน า

ท่านเที่ยวชมเมือง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป
ตะวันออก เร่ิมจาก “ริงสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถานที่
ส าคญัอาทิ โรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสยีงที่สดุอีกแห่งของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ 
เปิดในปี 1869 บันทึกภาพสวยของจัตุรัสมาเรีย เทเรซา ที่มีรูปปัน้ของจักรพรรดินีที่โด่งดัง 
ขนาบไปด้วยอาคาร 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา ด้านตรงข้ามเป็นพระราชวังฮอฟบวร์ค อดีตพระราชวังหลวงตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 
ปัจจบุนัเป็นที่พ านกัและท าเนียบของประธานาธิบดี จากนัน้ผ่านชมสถานที่ส าคัญ อาทิ  ซิตี ้
ฮอลล์, รัฐสภา, ผ่านปราเตอร์ (Prater) สวนสนุกที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ แล้วข้าม
แม่น า้ดานบูสูเ่ขตเมืองใหม่ อนัเป็นที่ตัง้ของส านักงานสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้
ท่านได้ชมสายแม่น า้ดานบูใหม่และเก่า ที่มีความ ส าคญัต่อหลายประเทศในยโุรป 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. เดินทางสูเ่ชิงบรุนน์ น าคณะเข้าชมความงามของพระราชวังอนัยิ่งใหญ่ ที่ถูกสร้างขึน้ให้มี

ความงดงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายใน Imperial Tour 22 ห้องที่จดัแสดงไว้
อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great Hall) สิง่ที่แสดง
ให้เห็นถงึความย่ิงใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก  

 น าท่านสู่สวนสาธารณะชตัทปาร์ค ที่มีรูปปัน้ของโยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทประพันธ์
เพลง เดอะ บล ูดานูบ แล้วเดินเข้าสู่เขตโอลด์ทาวน์ ที่ตัง้ของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. 
Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ เ ก่าแก่ จุดตัดของถนนคาร์ท เนอ ร์ 
Karntnerstrasse และถนน Graben แหลง่ช้อปปิง้สดุหรูหราในกรุงเวียนนา สองข้างทางเต็ม
ไปด้วยร้านอาหาร,  คาเฟ่ และร้านขายสนิค้าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย ที่มีนักท่องเที่ยวนิยม
ในการนั่งจิบกาแฟต้นต ารับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางสู่หมู่บ้านกรีนซิ่ง 
หมู่บ้านพืน้เมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองการท าไวน์สด ร้านอาหารที่เรียกว่าฮอยริเก้ (Heuriger) 
ต้นต ารับขนานแท้พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพืน้เมืองสร้าง
บรรยากาศให้ร่ืนรมย์ 
 

 



 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.radissonblu.com 

 
วันท่ี 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เท่ียวชมเมือง - ล่องแม่น า้ดานูบ อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
09.00 น. เดินทางสูน่ครบดูาเปสต์ เมืองหลวงของฮงัการี สถาปัตยกรรมอนัแสนคลาสสคิตัง้อยู่ริมสอง

ฝ่ังแม่น า้ดานบูแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อนัได้แก่เมืองบูดา และเปสต์ เป็นที่มาของค าว่า
บดูาเปสต์ นครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัล า้ค่า ประดจุหนึง่อญัมณีล า้ค่าแห่งแม่น า้
ดานบู 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เที่ยวชมนครบดูาเปสต์ น าชมจตรัุสฮีโร่ ที่ร าลกึถงึการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการ

ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลยีบผ่านสวนสตัว์ และสวนสาธารณะอนัเป็นที่พกัผ่อน
หย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน า้สาธารณะแบบโรมนั ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์
แบบกอธิค กล่าวกนัว่างดงามที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป ให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ น าคณะข้าม
สูฝ่ั่งบดูา เพื่อขึน้ชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลยีบ
สูค่าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของเมืองที่ถกูแยกออกเป็นสองฝ่ัง น าท่านสมัผสักบับรรยากาศแห่ง
การลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ัง
แม่น า้ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสือ่มคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน า้แห่ง
หนึง่ของโลก 
 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.radisonblubekebu

dapest.com 
วันท่ี 4 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวกั) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เป็นเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่สดุของสโลวกั น าท่านขึน้สู่ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัง้อยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน
เหนือลุม่แม่น า้ดานบู บนัทกึภาพสวยจากด้านนอกของตวัปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสงู 80 
เมตรทัง้ 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค ด้านข้างเป็น
อาคารรัฐสภา แล้วเข้าสู่จัตุรัสย่านโอลด์ทาวน์ ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิค 
ร้านค้า ไอสครีม ร้านอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยวรวมทัง้เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลัย , 
พิพิธภัณฑ์ รวมทัง้โรงละคร และโบสถ์กลางใจเมือง 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่กรุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองสดุโรแมนติกอีกเมืองหนึง่

ของโลก 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันท่ี 5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน า้แร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 

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


 

 

08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองมำเรียนสเก้ ลำสเน่ เมืองเลก็ๆ เมืองแห่งสปำน ำ้พรุ้อน เพื่อสขุภำพที่ไม่
แพ้ไปกว่ำเมืองคำร์โลวีวำร่ี เมืองมำเรียนส์เก้ ลำสเน่ (Marianske lazne) เป็นอีกหนึง่เมือง
ท่องเที่ยว ที่มีช่ือเสยีงทำงด้ำนบ่อน ำ้แร่ น ำ้พรุ้อน ระดบัโลกอีกแห่งหนึง่ของสำธำรณรัฐเช็ก 
อีกทัง้ยงัได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น "เมืองแห่งสปำ" ที่ถกูล้อมรอบด้วยภูเขำและผืนป่ำอนัสี
เขียวขจี นบัว่ำเป็นเมืองที่มีบรรยำกำศแสนโรแมนติกไม่แพ้เมืองแห่งกำรท่องเที่ยวอื่น ๆ เลย
ทีเดียว ไปเย่ียมชมบ่อน ำ้พุร้อนต่ำง ๆ รอบ ๆ ตวัเมือง โดยบ่อแรกที่อยำกแนะน ำให้ไปเยือน 
คือ บ่อน ำ้พรุ้อนครีโซวี (Křížový pramen) หรือ ครอสสปริง เป็นบ่อน ำ้พ ุร้อนที่มีช่ือเสียงและ
เก่ำแก่ที่สดุที่สดุของเมืองมำเรียนสเก้ ลำซเน โดยบ่อน ำ้พุ้ ร้อนครีโซวี เป็นบ่อน ำ้พรุ้อนที่มีธำตุ
เหลก็ในปริมำณสงู อีกทัง้ยงัมีควำมเชื่อว่ำน ำ้ในบ่อน ำ้พรุ้อนยงัมีสรรพคุณในเร่ืองของกำร
รักษำ โดยเฉพำะโรคที่เก่ียว กบัระบบทำงเดินอำหำรรวมไปถึงโรคภูมิแพ้อีกด้วย 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร local 
บ่ำย น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองน ำ้แร่แสนสวยที่สดุแห่งหนึง่ของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ในหุบเขำสอง

ฝ่ังแม่น ำ้เทปลำ ดินแดนแห่งนีเ้ป็นที่ค้นพบแหลง่น ำ้แร่ร้อนธรรมชำติ และมีบ่อน ำ้พุร้อนถึง 12 
แห่ง ที่ร้อนที่สดุอยู่ในศูนย์นิทรรศกำรที่มีควำมร้อนถึง 72 องศำเซลเซียส ภำยในจัดแสดง
สำยน ำ้แร่ นกัท่องเที่ยวสำมำรถชิมน ำ้แร่ด้วยถ้วยชิมเฉพำะพิเศษที่ท ำจำกพอร์ซเลนในเมือง
นีเ้ท่ำนัน้ เมืองนีเ้ป็นที่นิยมในกำรเข้ำคอร์สสปำเพื่อรักษำสขุภำพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอำคำร
เรียงรำยด้วยสถำปัตยกรรมที่งดงำม เหมำะแก่กำรเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่ำงย่ิง ร้ำนค้ำเรียง
รำยตลอดสองข้ำงทำง อิสระให้ท่ำนซือ้ของที่ระลึกหรือหำซื อ้เหล้ำพืน้เมืองที่มีชื่อเสียง 
Becherovka โดยมีโรงงำนผลิตจำกสมุนไพรเป็นของที่ระลกึ จนได้เวลำอันสมควร น ำคณะ
เดินทำงกลบัสูก่รุงปร๊ำก 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันท่ี 6 ปราสาทปร๊าก - เท่ียวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.30 น. น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค 

เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปัจจบุนัได้เป็น
ที่พ านกัของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และโบสถ์
เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดบัประดาไปด้วยน า้พ ุ รูปปัน้นกับุญ โบสถ์
เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทัง้โอลด์รอยัลพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึง่เคยใช้เป็นที่พ านัก
ของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน เพื่อเลน่แร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้เป็นทองค า ที่จะท าให้ท่านย้อนไป
ถงึความย่ิงใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต  

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

ประดบัด้วยรูปปัน้ของนกับญุถงึ 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้ต้องขอ
พรจากนักบญุจอห์นแห่งเนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิโรมนั
อนัศกัด์ิสทิธ์ิ ริมฝ่ังแม่น า้วลัตวาท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, 
พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีเย่ียม จนเข้าสูจ่ตุรัสใจกลางเมือง
อนัเป็นที่ตัง้ของวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลอืกซือ้เคร่ืองแก้วโบฮีเมียที่มีช่ือเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 
และชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เม่ือตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นร าให้นกัท่องเที่ยวได้
ชม เป็นโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 

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


 

 

วันท่ี 7 ปร๊าก - เชสกี ้ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยสูเ่มืองมรดกโลก World Heritage เพชรน า้งามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี ้

ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่
มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ได้รับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็น
สถานที่ส าคัญแห่งหนึง่ของโลก ไปชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบ  พาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระ
ให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร local 
บ่าย เดินทางสูภู่มิภาคซาลส์ซัมเมอกทู ประตูสูเ่ขตเทือกเขาแอลป์ ภูมิทศัน์อนังดงามของเทือกเขา

ที่มีหิมะปกคลมุในฤดหูนาว และสฟ้ีาใสของทะเลสาบหลายแห่ง ความหนาแน่นของป่าสน 
ท าให้ซลัทส์กัมเมอร์กทู เป็นแหลง่ท่องเที่ยวและพักผ่อนตามธรรมชาติ ครอบคลมุพืน้ที่จรด
หบุเขาดคัชไตน์ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1997 พาท่านสูท่ะเลสาบเซนต์
วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่าติดตรึง อิสระให้เดินเลน่ชมเมืองที่แสนโรแมนติก  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก SCALARIA Europe’s superior event-resort หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.scalaria.com 

วันท่ี 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปป้ิง - จัตุรัสมาเรียน ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ฮลัล์ชตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เดิน

เที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจสีวย งามราว
กบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพั
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุ
แหง่ออสเตรียและเป็นพืน้ที่มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียง
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย คณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึง่ถือได้วา่เป็นประตขูองยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลาย

ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกตา่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแหง่แคว้นบาวาเรีย น าทา่นเข้าสู่
จัตุรัสเรสซิเด้นท์ อดีตวังหลวงของอาณาจักรบาวาเรีย, โรงละครแห่งชาติ เป็น
จดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่า
เป็นถนนที่สวยอีกแหง่หนึง่ของเมืองนี ้เป็นที่ตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ
เป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจได้
กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก เข้าสู่จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า 
นกัทอ่งเที่ยวพลาดไมไ่ด้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นร า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัทอ่งเที่ยวที่มาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกบัขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

วันท่ี 9 เท่ียวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 



 

 

09.00 น. เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรม ผ่านชมประตชูยัซีเกสตอร์ 
“Siegestor” สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1850 เพื่อร าลกึถงึทหารที่เสยีสละชีพในสงคราม นโปเลยีน 
เลยีบไปบนถนนลคุวิกสตราสเซ่ “Ludwigstrasse” ถนนสายประวัติศาสตร์ ถนนสายนีเ้ต็มไป
ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามสองฟากฝ่ังถนน รวมถงึมหาวิทยา ลยัประจ าเมืองอีกด้วย 
ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ยนตร์กรรมของ BMW สนามกีฬาโอลิมปิค แล้วน าท่านบนัทกึภาพกบั
พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก หรือพระราชวงัฤดรู้อน ก่อนจะเดิน ทางสู่สนามบิน 
 

 

11.00 น. ถงึสนามบินนครมิวนิค เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX  
REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG925 
 

 

วันท่ี 10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.10 น. สำยกำรบินไทยน ำท่ำนเดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  

(หมำยเหต ุ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ  
โดยจะค ำนงึถงึผลประโยชน์ที่นกัท่องเที่ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
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NNoo  BBeedd  
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SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

12 - 21 ต.ค. 2561 9988,,000000..--  8899,,000000..--  7799,,000000..--  2211,,000000..--  1199,,000000..--  --3311,,000000..--   
--2255,,000000..--   

9 - 18 พ.ย. 2561 
8383,,000000..--  7755,,000000..--  6677,,000000..--  1166,,000000..--  1133,,000000..--  --2244,,000000..--   

--1199,,000000..--   30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  
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4 - 13 ม.ค. 2562 

9911,,000000..--  8822,,000000..--  7733,,000000..--  1717,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--   
--2233,,550000..--  

11 - 20 ม.ค. 2562 
18 - 27 ม.ค. 2562 

25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 
1 - 10 ก.พ. 2562 
8 - 17 ก.พ. 2562 
15 - 24 ก.พ. 2562 

22 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 
1 - 10 มี.ค. 2562 
8 - 17 มี.ค. 2562 

15 - 24 มี.ค. 2562 



 

 

ค่ำทวัร์รวม : 
  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่ำภำษี และสว่นเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 ค่ำรถโค้ชมำตรฐำนยุโรป ท่องเที่ยวตำมโปรแกรมที่ระบุ 
 10-14 ท่ำน ใช้รถโค้ชมำตรฐำน 32 ที่นัง่ 
 15-30 ท่ำน ใช้รถโค้ชมำตรฐำน 49-53 ที่นัง่ 

 หวัหน้ำทวัร์น ำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง (ผู้น ำเที่ยว) 
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ดงันี ้
 ปรำสำทกรุงปร๊ำก 
 ค่ำเรือลอ่งแม่น ำ้ดำนบู 
 ค่ำเข้ำพระรำชวังเชิงบรุนน์ 

 ค่ำไกด์ท้องถ่ิน (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่โมง 
 ปร๊ำก 
 บดูำเปสต์ 
 เวียนนำ 

 โรงแรมที่พกัตำมระบใุนรำยกำร หรือเทียบเท่ำในระดบัรำคำเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่ำน) 
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร (4 Farewell dinner) 
 Bohemian dinner in Cesky Krumlov 
 Goulash party in Budapest 
 Heuriger Grinzing dinner in Vienna 
 Brewery Bavarian dinner in Munich 

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถท่องเที่ยวตำมโปรแกรมตลอดกำรเดินทำง 2 ยโูร/ท่ำน/วนั 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกัในสำธำรณรัฐเชค 3 คืน** 
 ค่ำประกนักำรเดินทำงของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองกำรสญูเสียชีวิต/อวยัวะจำกอบุติัเหต ุ ส ำหรับผู้ เอำประกนัภัยอำยมุำกกว่ำ 16 ปีน้อยกว่ำ 75 ปี ไม่เกิน 
3,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศไม่เกิน 2,000,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภำพ
ที่ไม่ได้เกิดจำกโรคประจ ำตวั 
 หำกมีควำมประสงค์จะเพิ่มควำมคุ้มครองในกรณีสมัภำระในกำรเดินทำงสญูหำยตลอดจนควำมลำ่ช้ำของ

สมัภำระและเที่ยวบินกรุณำสอบถำมและโปรดศกึษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำมเอกสำรแนบ ท้ำยใบ
จองทวัร์ 

 ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไม่เกิน 30 กก. สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 
7 กก. 

 
ค่ำทวัร์ไม่รวม : 
  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่ำท ำหนงัสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) 
 ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่ำอำหำรที่สัง่มำในห้องพกัค่ำอำหำร

และเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หำกท่ำนทำนได้เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 



 

 

กำรจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำงกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณำติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้ำนหรือที่ท่ำน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่ำนด้วยขัน้ตอนที่ง่ำย สะดวก และมีประสทิธิภำพ เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของ
ท่ำน กรุณำจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ี
จอง ซึ่งเงินมดัจ ำดงักล่ำวจะเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน และกรุณำช ำระค่ำทวัร์สว่นที่เหลอืลว่งหน้ำ 30 วนัก่อน
กำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ช ำระเงินสว่นที่เหลอืตำมวนัที่ก ำหนด ทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยไม่มี
เงื่อนไข 
 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจำกสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ ำนวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่รับจองทวัร์ส ำหรับลกูค้ำดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอำยุในระหว่ำงแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอำยทุี่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้ำ หรือเคร่ืองมือต่ำงๆ ในกำรพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทำงที่บ่งบอกกำรเป็นบคุคลไร้ควำมสำมำรถ 
4. ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะร่วมเดินทำงกบัทวัร์ หรือแยกจำกคณะทวัร์ระหว่ำงทำง/กลำงทำง บคุคลที่มีควำม

ประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงทวัร์ อำทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุำบนรถ, ไม่รักษำเวลำ, เสยีงดงั พดูจำหยำบคำย สร้ำง
ควำมร ำคำญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่ำงทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อ
หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทำงบงัคบัให้หวัหน้ำทวัร์ต้องท ำกำรนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บำงครัง้อำจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่ำนอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

5.  
กำรยกเลกิกำรจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลกิก่อนออกเดินทำง 60 วนั  คืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
 ยกเลกิก่อนออกเดินทำง 59-45 วนั  หกัมดัจ ำ 20,000 บำท/ท่ำน 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 44-30 วนั  หกัมดัจ ำ 30,000 บำท/ท่ำน 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 29-15 วนัก่อนกำรเดินทำง  หกั 50% ของค่ำทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 14-1 วนัก่อนกำรเดินทำง หกั 90% ของค่ำทวัร์ 
 ยกเลกิในวนัเดินทำง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่ำทวัร์ 
  หำกท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่ำนสำมำรถหำผู้ เดินทำงมำแทนได้ โดยสำมำรถย่ืนขอวี

ซ่ำได้ทนัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษัทฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มคือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปลีย่นชื่อตัว๋เท่ำนัน้ และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หำกท่ำนยกเลกิกำรเดินทำง อนัเนื่องมำจำกบคุคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของท่ำนไม่ได้รับกำรพิจำรณำอนมุติัวีซ่ำ ไม่
ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำของสถำนทตู  ซึ่งกำรยกเลกิเฉพำะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นกำรยกเลกิตำมเงื่อนไขของวนัเวลำที่ยกเลิกดงักลำ่วข้ำงต้น ในกรณีที่ท่ำนไม่แน่ใจว่ำจะได้รับกำรพิจำรณำ
อนมุติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู ทำงบริษัทขอแนะน ำให้ท่ำนย่ืนขอวีซ่ำแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่ำกำรย่ืนขอวีซ่ำแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ เดินทำง ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบ
ลว่งหน้ำก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงกำรท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สำมำรถรับผิดชอบจำกกรณีที่เกิด
เหตจุ ำเป็นสดุวิสยัดงันี ้ กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน, กำรนดัหยุดงำน, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ 
โดยสทิธิประโยชน์ของท่ำนจะได้รับจำกกำรซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ 
ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวำมรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่ำนัน้ ทัง้นีจ้ะค ำนึงถงึผลประโยชน์
และจะรักษำผลประโยชน์ของท่ำนไว้ให้ได้มำกที่สดุ และทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ หำกท่ำนถูก
ปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อนัเนื่องจำกกำรกระท ำที่สอ่ไปในทำงผิดกฎหมำยหรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่ำทวัร์ที่ท่ำนช ำระมำแล้ว 

 
 



 

 

กำรขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง (Revision Fees) 
 หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทำง สำมำรถท ำได้ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกต้องกำรเลือ่นวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะต้อง

ช ำระค่ำใช้จ่ำยสว่นต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด ซึง่ทำง
บริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทำงต้องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวนัเดินทำงดังกลำ่ว กรุณำ
ตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสำมำรถท ำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่ำนจะช ำระเงินค่ำทัวร์
สว่นที่เหลอื 

กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของกำรบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, สว่นสำย

กำรบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่ำ, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขกำรสะสม
ไมล์ของสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบำงส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสำยกำรบินเท่ำนัน้  

ค่ำธรรมเนียมประกนัภัยและค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตำมอตัรำที่ทำงสำยกำรบินปรับค่ำธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กำรเปลีย่นแปลงของสำยกำรบินใน

ภำยหลงั ถือเป็นค่ำทัวร์สว่นเพิ่มที่ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนำดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส ำหรับพกั 2 ท่ำน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส ำหรับพกั 2 ท่ำน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส ำหรับผู้พกั 3 ท่ำน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรวำงผงัมำตรำฐำนในแต่ละโรงแรมที่แตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนำดเลก็ขนำด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส ำหรับพกั 1 ท่ำน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส ำหรับพกั 1 

ท่ำน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ำกดัของห้องพัก และกำรวำงรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีควำม
แตกต่ำงกนั ซึง่อำจจะท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องติดกนัตำมที่ต้องกำร 

 โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศที่มีจะ
ให้บริกำรในช่วงฤดรู้อนเท่ำนัน้   

 ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
กำรปรับเปลีย่น หรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัด และไม่มี
อ่ำงอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนัด้วย หำก
ท่ำนต้องกำรควำมสะดวกสบำยและห้องใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมได้ 

สถำนที่เข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 กำรจัดโปรแกรมทวัร์เป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดินทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่สถำนที่เข้ำชมนัน้ ๆ ปิดท ำ

กำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำน
ระบบดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรของสถำนที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนที่ดงักลำ่วได้ แต่หำกมีกำรลำ่ช้ำ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นผลท ำให้ท่ำน
ไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะไม่มีกำรคืนเงินใดให้แก่ท่ำน เนื่องจำกได้ช ำระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนที่เข้ำชมจำกเจ้ำหน้ำที่ในช่วงวนัเดินทำงของท่ำนก่อนช ำระเงิน 
 
 
 



 

 

สมัภำระและค่ำพนักงำนยกสมัภำระ (Porter) 
  ค่ำทวัร์ได้รวมค่ำขนสมัภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ำเพิ่มเติม 

ท่ำนจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริกำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดงักล่ำวไม่สำมำรถให้บริกำรในกำรยกกระเป๋ำ
ขึน้ลงได้  ท่ำนสำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส ำหรับผู้ โดยสำร
ชัน้ประหยดั/Economy Class Passenger) กำรเรียกค่ำระวำงน ำ้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจ
ปฏิเสธได้ 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กว้ำง+ยำว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดให้ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภำระควำมรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในน ำ้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋ำและสมัภำระที่มีล้อเลือ่นและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกับกำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดินทำง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผู้ โดยสำร 

อนัเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บำท / ท่ำน 

กำรสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่ำงๆ ในยโุรป มีกำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนที่ต่ำง ๆ จะมีข้อก ำหนดที่ชัดเจน

ในเร่ืองกำรสบูบหุร่ี และมีสถำนที่โดยเฉพำะส ำหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 
กำรเดินทำงเป็นครอบครัว (Family)  
 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอำย ุ มีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาท าการประมาณ 14 วันท าการ 
(ลกูค้ำทกุท่ำนต้องมำโชว์ตวัเพ่ือท ำกำรสแกนลำยนิว้มือท่ี VFS เชค) 

 พำสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอำย ุและมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุหำกมีพำสปอร์ตเลม่เก่ำไม่ว่ำจะเคยมีวีซ่ำในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น กรุณำแนบมำด้วยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรอนมุัติวีซ่ำ 

 รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีำว (ไม่ใช่รูปขำวด ำและห้ำมสแกน) ควรมีอำยไุม่เกิน 6 เดือน 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน /ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร /ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส ำเนำทะเบียนสมรส , หย่ำ / ส ำเนำสติูบัตร 

ในกรณีอำยไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัท / สงักดัที่ท่ำนท ำงำนอยู่ต้องเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้โดยระบุต ำแหน่ง, อัตรำเงินเดือนในปัจจุบัน, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมท ำงำนกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเที่ยว หลงัจำกนัน้จะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบ
ก ำหนดลำ   

 กรณีที่เป็นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ำ ,ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภำษี และหลกัฐำนกำรเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจำกทำงธนำคำร  และแนบส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกย้อนหลงั 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีกำร
เข้ำออกของเงินสม ่ำเสมอ และมีจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล ำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็นครอบครัวหำกใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในกำรย่ืนขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยในครอบครัวด้วย ***สถำนทตูไม่รับบญัชีกระแสรำยวนั***  
(วนัที่ไปแสดงตนที่สถำนทตูรบกวนทกุท่ำนเตรียมสมุดบญัชีเงินฝำกเลม่จริงไปด้วย) 

 กรณีที่บริษัทของท่ำน เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับผู้ เดินทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรข้อ 1  –6แล้ว ทำงบริษัท
จะต้องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดยระบุชื่อผู้ เดินทำงและ
เหตผุลที่จดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษำจะต้องมี หนงัสอืรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ, มำรดำ จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือ
ผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูต้อง 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้เดินทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ 
สถำนทตูไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ง
กำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตู ยกเลกิวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้กับผู้ ร้องขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่ว่ำจะเป็นเหตุผลใดก็ตำม 
ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องคืนค่ำวีซ่ำได้ 

บริษัทขอสงวนสทิธิในกำรควำมรับผิดชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆอันเกิดจำกกำรปฏิเสธวีซ่ำของทำงสถำนทตู ตำมข้อตกลงของสนธิสญัญำ
เชงเก้น ในกรณีย่ืนวีซ่ำผิดประเภทหรือผิดจำกเงื่อนไขที่สถำนทูตระบไุว้ 
 
 
 

หลงัจำกกำรจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำแล้ว ทำงบริษัท ฯ ถือวำ่ทำ่นได้ยอมรบัในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้ำงต้นทกุประกำร 

 


