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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรีย) ศุกร ์
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ D16-19 สาย

การบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาร และการเช็คอิน  
หมายเหตุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดินทางของคณะทวัรก่์อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 

จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์
อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั) 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท  าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ 
หรอืเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสทิธ์ิ
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ 
ไดช้  าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการ
ทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษัิท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได้ 

 

วันที ่2 เวยีนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชงิบรุนน ์- คารท์เนอรส์ตราเซ่ - 
หมู่บ้านกรีนซิง่ 

เสาร ์

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

ท่านเที่ยวชมเมือง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป
ตะวันออก เริ่มจาก “ริงสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายลอ้มไปด้วยสถานที่
ส  าคญัอาทิ โรงละครโอเปรา่ที่มีช่ือเสียงที่สดุอีกแห่งของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส ์
เปิดในปี 1869 บันทึกภาพสวยของจัตุรสัมาเรีย เทเรซา ที่มีรูปป้ันของจักรพรรดินีที่ โด่งดัง 
ขนาบไปด้วยอาคาร 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา ด้านตรงข้ามเป็นพระราชวังฮอฟบวรค์ อดีตพระราชวังหลวงตั้งแต่ศตวรรษที่  13 
ปัจจบุันเป็นที่พ  านักและท าเนียบของประธานาธิบดี จากนัน้ผ่านชมสถานที่ส  าคญั อาทิ  ซิตี ้
ฮอลล,์ รฐัสภา, ผ่านปราเตอร ์(Prater) สวนสนุกที่ ถือว่าเป็นแลนด์มารค์ของที่นี่  แลว้ขา้ม
แม่น  า้ดานบูสู่เขตเมืองใหม่ อันเป็นที่ตั้งของส  านักงานสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้
ท่านไดช้มสายแม่น  า้ดานบูใหม่และเก่า ที่มีความ ส  าคญัต่อหลายประเทศในยโุรป 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. เดินทางสูเ่ชิงบรุนน ์ น  าคณะเขา้ชมความงามของพระราชวังอนัยิ่งใหญ่ ที่ถูกสรา้งขึน้ใหม้ี

ความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายส ์ เขา้ชมภายใน Imperial Tour 22 หอ้งที่จดัแสดงไว้
อย่างน่าชม ผ่านหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี่ หอ้งรบัรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดง
ใหเ้ห็นถงึความย่ิงใหญ่แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์  

 น าท่านสู่สวนสาธารณะชตัทปารค์ ที่มีรูปป้ันของโยฮันสเตรา้ส ์จูเนียร ์เจา้ของบทประพันธ์
เพลง เดอะ บล ูดานูบ แลว้เดินเขา้สู่เขตโอลดท์าวน ์ที่ตั้งของมหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St. 
Stephens Cathedral) ม หาวิห ารส ไตล์โก ธิ คที่ เ ก่ า แ ก่  จุดตัดขอ งถนนคาร์ท เน อ ร ์
Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งชอ้ปป้ิงสดุหรูหราในกรุงเวียนนา สองขา้งทางเต็ม
ไปดว้ยรา้นอาหาร,  คาเฟ่ และรา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมหรู ๆ มากมาย ที่มีนกัท่องเที่ยวนิยม
ในการนั่งจิบกาแฟต้นต ารบัแท ้และซัคเกอรเ์ค้กที่มีชื่อเสียง แลว้เดินทางสู่หมู่บ้านกรีนซิ่ ง 
หมู่บา้นพืน้เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท าไวนส์ด รา้นอาหารที่เรียกว่าฮอยริเก ้(Heuriger) 
ต้นต ารับขนานแท้พรอ้มไวน์เลิศรส ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพื ้นเมืองสรา้ง
บรรยากาศใหร้ื่นรมย ์

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN หรือ

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.marriott.com 

 
 
 
 

http://www.marriott.com/
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วันที ่3 กรุงเวยีนนา - บูดาเปสต ์(ฮังการี) - เทีย่วชมเมือง - ล่องแม่น า้ดานูบ อาทติย ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสูน่ครบดูาเปสต ์ เมืองหลวงของฮงัการ ี สถาปัตยกรรมอนัแสนคลาสสคิตัง้อยู่รมิสอง

ฝ่ังแม่น  า้ดานบูแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อนัไดแ้ก่เมืองบูดา และเปสต ์ เป็นที่มาของค าว่า
บดูาเปสต ์ นครที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล  า้ค่า ประดจุหนึ่งอญัมณีล  า้ค่าแห่งแม่น  า้
ดานบู 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เที่ยวชมนครบดูาเปสต ์ น  าชมจตรุสัฮีโร ่ ที่ร  าลกึถงึการสรา้งชาติ และการรอดพน้จากการ

ปกครองแบบคอมมิวนิสต ์ เลาะเลยีบผ่านสวนสตัว ์ และสวนสาธารณะอนัเป็นที่พกัผ่อน
หย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน า้สาธารณะแบบโรมนั ผ่านชมอาคารรฐัสภาที่สรา้งในสไตล์
แบบกอธิค กล่าวกนัว่างดงามที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป ใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ น  าคณะขา้ม
สูฝ่ั่งบดูา เพื่อขึน้ชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถแ์มทเธียส เลาะเลยีบ
สูค่าสเซิลฮิลล ์ชมทิวทศันข์องเมืองที่ถกูแยกออกเป็นสองฝ่ัง น  าท่านสมัผสักบับรรยากาศแห่ง
การลอ่งเรอืดานบู ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรยีงรายสองฝ่ัง
แม่น  า้ มนตเ์สน่หท์ี่ไม่เสื่อมคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน า้แห่ง
หนึ่งของโลก 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก THE AQUINCUM HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.aquincumhotel.co

m 
 
 

วันที ่4 บูดาเปสต ์- บราติสลาวา (สโลวกั) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวัก เป็นเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่สดุของสโลวกั น  าท่านขึน้สูป่ราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคารเ์บเธียน
เหนือลุม่แม่น  า้ดานูบ บันทกึภาพสวยจากดา้นนอกของตวัปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสงู 80 
เมตรทั้ง 4 ดา้น ผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส ์และบาร็อค ดา้นขา้งเป็น
อาคารรฐัสภา แลว้เข้าสู่จัตุรสัย่านโอลด์ทาวน์ ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิค 
รา้นค้า ไอสครีม รา้นอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย , 
พิพิธภัณฑ ์รวมทัง้โรงละคร และโบสถก์ลางใจเมือง 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่กรุงปรา๊ก เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอด ขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองสดุโรแมนติกอีกเมืองหนึ่ง

ของโลก 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aquincumhotel.com/
http://www.aquincumhotel.com/
http://www.corinthia.com/en
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วันที ่5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน า้แร่ คารโ์ลว ีวารี - กรุงปร๊าก อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองมำเรยีนสเก ้ลำสเน่ เมืองเลก็ๆ เมืองแห่งสปำน ำ้พรุอ้น เพื่อสขุภำพที่ไม่

แพไ้ปกว่ำเมืองคำรโ์ลวีวำรี่ เมืองมำเรียนสเ์ก ้ ลำสเน่ (Marianske lazne) เป็นอีกหนึ่งเมือง
ท่องเที่ยว ที่มีช่ือเสยีงทำงดำ้นบ่อน  ำ้แร ่ น  ำ้พรุอ้น ระดบัโลกอีกแห่งหนึ่งของสำธำรณรฐัเช็ก 
อีกทัง้ยงัไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น "เมืองแห่งสปำ" ที่ถกูลอ้มรอบดว้ยภูเขำและผืนป่ำอนัสี
เขียวขจี นบัว่ำเป็นเมืองที่มีบรรยำกำศแสนโรแมนติกไม่แพเ้มืองแห่งกำรท่องเที่ยวอื่น ๆ เลย
ทีเดียว ไปเย่ียมชมบ่อน ำ้พุรอ้นต่ำง ๆ รอบ ๆ ตวัเมือง โดยบ่อแรกที่อยำกแนะน ำใหไ้ปเยือน 
คือ บ่อน ำ้พรุอ้นครีโซวี (Křížový pramen) หรอื ครอสสปรงิ เป็นบ่อน  ำ้พ ุรอ้นที่มีช่ือเสียงและ
เก่ำแก่ที่สดุที่สดุของเมืองมำเรยีนสเก ้ลำซเน โดยบ่อน ำ้พุร้อ้นครโีซวี เป็นบ่อน  ำ้พรุอ้นที่มีธำตุ
เหลก็ในปรมิำณสงู อีกทัง้ยงัมีควำมเชื่อว่ำน  ำ้ในบ่อน  ำ้พรุอ้นยงัมีสรรพคุณในเรื่องของกำร
รกัษำ โดยเฉพำะโรคที่เก่ียว กบัระบบทำงเดินอำหำรรวมไปถึงโรคภูมิแพอ้ีกดว้ย 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่ำย น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองน ำ้แรแ่สนสวยที่สดุแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ในหบุเขำสอง

ฝ่ังแม่น  ำ้เทปลำ ดินแดนแห่งนีเ้ป็นที่คน้พบแหลง่น ำ้แรร่อ้นธรรมชำติ และมีบ่อน  ำ้พรุอ้นถงึ 12 
แห่ง ที่รอ้นที่สดุอยู่ในศูนย์นิทรรศกำรที่มีควำมรอ้นถึง 72 องศำเซลเซียส ภำยในจัดแสดง
สำยน ำ้แร่ นักท่องเที่ยวสำมำรถชิมน ำ้แรด่ว้ยถว้ยชิมเฉพำะพิเศษที่ท  ำจำกพอรซ์เลนในเมือง
นีเ้ท่ำนั้น เมืองนีเ้ป็นที่นิยมในกำรเขำ้คอรส์สปำเพื่อรกัษำสขุภำพ เดินเที่ยวชมเมืองตกึอำคำร
เรยีงรำยดว้ยสถำปัตยกรรมที่งดงำม เหมำะแก่กำรเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่ำงย่ิง รำ้นคำ้เรยีง
รำยตลอดสองข้ำงทำง อิสระให้ท่ำนซื ้อของที่ระลึกหรือหำซื ้อเหลำ้พื ้นเมืองที่มีชื่อเสียง 
Becherovka โดยมีโรงงำนผลิตจำกสมุนไพรเป็นของที่ระลกึ จนไดเ้วลำอันสมควร น  ำคณะ
เดินทำงกลบัสูก่รุงปรำ๊ก 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันที ่6 ปราสาทปร๊าก - เทีย่วชมเขตเมืองเก่า - สะพานชารล์ - นาฬิกาดาราศาสตร ์ พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก สรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 11 ดว้ยศิลปะแบบกอธิค 

เคยไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสบ์ุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปัจจบุนัไดเ้ป็น
ที่พ  านกัของประธานาธิบดีสาธารณรฐัเช็ก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และโบสถ์
เซนตไ์วตัส ที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกวา้งประดบัประดาไปดว้ยน า้พ ุ รูปป้ันนกับุญ โบสถ์
เซนตจ์อรจ์ และคอนแวนต ์ รวมทัง้โอลดร์อยัลพาเลซ และโกลเดน้เลน ซึ่งเคยใชเ้ป็นที่พ  านัก
ของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน เพื่อเลน่แรแ่ปรธาตุต่าง ๆ ใหเ้ป็นทองค า ที่จะท าใหท้่านยอ้นไป
ถงึความย่ิงใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. น าท่านเดินสู่สะพานชารล์ สะพานเก่าแก่สญัลกัษณข์องเมือง สรา้งดว้ยหินขนาดใหญ่ 

ประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับญุถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้ตอ้งขอ
พรจากนักบญุจอหน์แห่งเนโปมขุ กรุงปรา๊กในยคุกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิโรมนั
อนัศกัด์ิสทิธ์ิ รมิฝ่ังแม่น  า้วลัตวาท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, 
พิพิธภัณฑ,์ หอคอยดินปืนที่ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดีเย่ียม จนเขา้สูจ่ตุรสัใจกลางเมือง
อนัเป็นที่ตัง้ของวิหารตินส ์ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครื่องแกว้โบฮีเมียที่มีช่ือเสยีงโด่งดงัไปทั่วโลก 
และชมนาฬิกาดาราศาสตรโ์บราณ เม่ือตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเตน้ร  าใหน้กัท่องเที่ยวได้
ชม เป็นโบราณคู่บา้นคู่เมืองของกรุงปรา๊ก  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 

 

http://www.corinthia.com/en
http://www.corinthia.com/en
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วันที ่7 ปร๊าก - เชสกี ้ครุมลอฟ - ซาลสกั์มเมอรกู์ท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยสูเ่มืองมรดกโลก World Heritage เพชรน า้งามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้

ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น  า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่
มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ไดร้บัการอนุรกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็น
สถานที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของโลก ไปชมวิวทิวทศันข์องเมืองแบบ  พาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระ
ใหท้่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสูภู่มิภาคซาลสซ์ัมเมอกทู ประตูสูเ่ขตเทือกเขาแอลป์ ภูมิทศันอ์นังดงามของเทือกเขา

ที่มีหิมะปกคลมุในฤดหูนาว และสฟี้าใสของทะเลสาบหลายแห่ง ความหนาแน่นของป่าสน 
ท าใหซ้ลัทสก์ัมเมอรก์ทู เป็นแหลง่ท่องเที่ยวและพักผ่อนตามธรรมชาติ ครอบคลมุพืน้ที่จรด
หบุเขาดคัชไตน ์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1997 พาท่านสูท่ะเลสาบเซนต์
วลูฟ์กงัเป็นเสน่หอ์นัน่าติดตรงึ อิสระใหเ้ดินเลน่ชมเมืองที่แสนโรแมนติก  

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

เดียวกัน 
www.scalaria.com 

วันที ่8 ทะเลสาบเซนตวู์ลฟ์กัง - ฮลัลช์ตัทท ์- มิวนิค - ช้อปป้ิง - จัตุรัสมาเรียน ศุกร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ฮลัลช์ตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เดิน

เที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยูร่ิมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจสีวย งามราว
กบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่นอพั
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุ
แหง่ออสเตรียและเป็นพืน้ที่มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียง
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย คณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึง่ถือไดว้่าเป็นประตูของยโุรป เมืองมิวนิกหลากหลาย

ดว้ยสถาปัตยกรรมที่แตกตา่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแหง่แควน้บาวาเรีย  น าทา่นเขา้สู่
ลุกวิสสตรเซ่ จตัรุสัเรสซิเดน้ท ์อดีตวงัหลวงของอาณาจกัรบาวาเรีย, โรงละครแหง่ชาติ 
เป็นจุดเริ่มตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้
ชื่อวา่เป็นถนนที่สวยอกีแหง่หนึง่ของเมืองนี ้เป็นที่ตัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง 
และเป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัทอ่งเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจได้
กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก เข้าสู่จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า 
นกัทอ่งเที่ยวพลาดไมไ่ดท้ี่จะชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ไดร้บัความสนใจจากนกัทอ่งเที่ยวที่มาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกบัขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท ้ Local 
  น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือเทยีบเทา่ในระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.marriott.com/
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วันที ่9 เทีย่วชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองมิวนิคที่มีความหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมน าท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวัง

นิมเฟนเบิรก์ หรอืพระราชวงัฤดูรอ้น  ผ่านชมพิพิธภัณฑย์นตรก์รรมของ BMW สนามกีฬาโอ
ลมิปิค ก่อนจะเดิน ทางสู่สนามบิน 

 
10.30 น. ถงึสนามบินนครมิวนิค เพื่อเตรยีมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ มีเวลาใหท้่านไดท้  า TAX  

REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG925  
วันที ่10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย ์
06.10 น. สำยกำรบินไทยน ำท่ำนเดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  

 
(หมำยเหต ุ ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนำ้  

โดยจะค ำนงึถงึผลประโยชนท์ี่นกัท่องเที่ยวไดร้บัเป็นหลกัฯ) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

6-15 มี.ค. 2563 
8855,,000000..--  7777,,000000..--  6688,,000000..--  1155,,000000..--  1111,,000000..--  --2288,,000000..--  

--2233,,000000..--  13-22 มี.ค. 2563 

21-30 มี.ค. 2563 8855,,000000..--  7777,,000000..--  6688,,000000..--  1155,,000000..--  1111,,000000..--  --2244,,000000..--  
--1188,,000000..--  

**9-18 เม.ย. 2563** 9922,,000000..--  8833,,000000..--  7755,,000000..--  1155,,000000..--  1122,,000000..--  --3366,,000000..--  
--2288,,000000..--  

**2-11 พ.ค. 2563** 

  8866,,000000..--  7788,,000000..--  6699,,000000..--  1155,,000000..--  1122,,000000..--  --2288,,000000..--  
--2233,,000000..--  

15-24 พ.ค. 2563 
22-31 พ.ค. 2563 

29 พ.ค.- 7 มิ.ย. 2563 
5-14 มิ.ย. 2563 
12-21 มิ.ย. 2563 
19-28 มิ.ย. 2563 

ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่ำภำษี และสว่นเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

✓ ค่ำรถโคช้มำตรฐำนยุโรป ท่องเที่ยวตำมโปรแกรมที่ระบุ 
• 10-14 ท่ำน ใชร้ถโคช้มำตรฐำน 32 ที่นั่ง 
• 15-30 ท่ำน ใชร้ถโคช้มำตรฐำน 49-53 ที่นั่ง 

✓ หวัหนำ้ทวัรน์  ำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง (ผูน้  ำเที่ยว) 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ดงันี ้
• ปรำสำทกรุงปร๊ำก 
• ค่ำเรอืลอ่งแม่น  ำ้ดำนบู 
• ค่ำเขำ้พระรำชวังเชิงบรุนน ์

✓ ค่ำไกดท์อ้งถ่ิน (English Speaking Guide) 3-4 ชั่วโมง 
• ปรำ๊ก 
• บดูำเปสต ์



 

            7/9 

• เวียนนำ 
✓ โรงแรมที่พกัตำมระบใุนรำยกำร หรอืเทียบเท่ำในระดบัรำคำเดียวกัน (หอ้งละ 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 (เชงเกน้) **โปรแกรมทวัรพ์กัในสำธำรณรฐัเชค 3 คืน** 
✓ ค่ำประกนักำรเดินทำงของ บรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองกำร

สญูเสียชีวิต/อวยัวะจำกอบุติัเหต ุ ส  ำหรบัผูเ้อำประกันภัยอำยมุำกกว่ำ 16 ปีนอ้ยกว่ำ 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 
บำท / ค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศ ต่อเนื่องหลงัจำกกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึ
ประกนัสขุภำพที่ไม่ไดเ้กิดจำกโรคประจ ำตวัค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น  ำ้หนกัไม่เกิน 20 กก. ส่วน
กระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กก. 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม :  
  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่ำท ำหนงัสอืเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซักรดี, ค่ำเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรที่สั่งมำในหอ้งพกัค่ำอำหำร

และเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบรษัิทจัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนตอ้งมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม 

กำรจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หำกท่ำนสนใจและประสงคจ์ะเดินทำงกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณำติดต่อ Travel Agent ใกลบ้ำ้นหรอืที่ท่ำน

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่ำนดว้ยขัน้ตอนที่ง่ำย สะดวก และมีประสทิธิภำพ เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของ
ท่ำน กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ี
จอง ซึ่งเงินมดัจ ำดงักล่ำวจะเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน และกรุณำช ำระค่ำทวัรส์ว่นที่ เหลอืลว่งหนำ้ 30 วนัก่อน
กำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ช ำระเงินสว่นที่เหลอืตำมวนัที่ก  ำหนด ทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยไม่มี
เงื่อนไข 
 

ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจำกสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ  ำนวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่รบัจองทวัรส์  ำหรบัลกูคำ้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มอีำยุในระหว่ำงแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอำยทุี่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร,์ ไมเ้ทำ้ หรอืเครื่องมือต่ำงๆ ในกำรพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทำงที่บ่งบอกกำรเป็นบคุคลไรค้วำมสำมำรถ 
4. ท่ำนที่มีควำมประสงคจ์ะรว่มเดินทำงกบัทวัร ์ หรอืแยกจำกคณะทวัรร์ะหว่ำงทำง/กลำงทำง บคุคลที่มีควำม

ประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงทวัร ์ อำทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสรุำบนรถ, ไม่รกัษำเวลำ, เสยีงดงั พดูจำหยำบคำย สรำ้ง
ควำมร  ำคำญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่ำงทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อ
หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทำงบงัคบัใหห้วัหนำ้ทวัรต์อ้งท ำกำรนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบำงครัง้อำจจะ
มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่ำนอื่นหรอืโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
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กำรยกเลกิกำรจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. กำรยกเลกิและขอเงินค่ำบรกิำรที่ช  ำระไวแ้ลว้ มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลกิกำรเดินทำงลว่งหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น  ำเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิกำรเดินทำงลว่งหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น  ำเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิกำรเดินทำงลว่งหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น  ำเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่ำใชจ้่ำยของผูป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวที่ไดจ้่ำยจรงิ เพื่อกำรเตรียมกำรจดักำรน ำเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้  ำมำหักจำกเงิน  
    ค่ำบรกิำรที่ตอ้งจ่ำยตำมขอ้ 1 แต่ถำ้ค่ำใชจ้่ำยสงูกว่ำเงินค่ำบรกิำรที่ไดช้  ำระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวจะเรยีกจำก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยว แสดงหลกัฐำนใหน้กัท่องเที่ยวทรำบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซ่ำ 
    2.2 ค่ำมดัจ ำของบตัรโดยสำรเครื่องบิน 
    2.3 ค่ำใชจ้่ำยที่จ  ำเป็นอื่นๆ 

หมำยเหตุ หลกัเกณฑท์ี่น  ำมำใชน้ี ้ เป็นประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ แห่งพระรำชบญัญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคเุทศก ์ พ.ศ.2551 
โดยประกำศใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุำยน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเลื่อนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้ง

ช ำระค่ำใชจ้่ำยสว่นต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ซึ่งทำง
บรษัิทฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิกำรเดินทำง ถำ้ทำงบรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวนัเดินทำงดังกลำ่ว กรุณำ
ตรวจสอบกบัเจำ้หนำ้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสำมำรถท ำ REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนที่ท่ำนจะช ำระเงินค่ำทัวร์
สว่นที่เหลอื 

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของกำรบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สำมำรถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50%, สว่นสำย

กำรบิน ออสเตรียนแอรไ์ลน,์ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่ำ, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขกำรสะสม
ไมลข์องสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบำงส่วนหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิของสำยกำรบินเท่ำนัน้ 

ค่ำธรรมเนียมประกนัภัยและค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตำมอตัรำที่ทำงสำยกำรบินปรบัค่ำธรรมเนียม ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 กำรเปลี่ยนแปลงของสำยกำรบินใน

ภำยหลงั ถือเป็นค่ำทัวรส์ว่นเพิ่มที่ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรยีกเก็บตำมควำมเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพักที่มีเตียงเดี่ยวขนำดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  ำหรบัพกั 2 ท่ำน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  ำหรบัพกั 2 ท่ำน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส  ำหรบัผูพ้กั 3 ท่ำน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรวำงผงัมำตรำฐำนในแต่ละโรงแรมที่แตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนำดเลก็ขนำด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  ำหรบัพกั 1 ท่ำน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  ำหรบัพกั 1 

ท่ำน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ  ำกดัของหอ้งพัก และกำรวำงรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีควำม
แตกต่ำงกนั ซึ่งอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งติดกนัตำมที่ตอ้งกำร 

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่ำ เครื่องปรบัอำกำศที่มีจะ
ใหบ้รกิำรในช่วงฤดรูอ้นเท่ำนัน้   

▪ ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
กำรปรบัเปลี่ยน หรอืยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

▪ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรดั และไม่มี
อ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนัดว้ย หำก
ท่ำนตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยและหอ้งใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมได ้
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สถำนที่เขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 กำรจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หำกวนัเดินทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่สถำนที่เขำ้ชมนัน้ ๆ ปิดท ำ

กำร หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำง Online โดยในวนัที่คณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำน
ระบบดงักลำ่วได ้ ทำงบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำรของสถำนที่นัน้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรม
เพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักลำ่วได ้ แต่หำกมีกำรลำ่ชำ้ หรอืเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นผลท ำใหท้่ำน
ไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯจะไม่มีกำรคืนเงินใดใหแ้ก่ท่ำน เนื่องจำกไดช้  ำระ Reservation Fee ไป
แลว้ กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนที่เขำ้ชมจำกเจำ้หนำ้ที่ในช่วงวนัเดินทำงของท่ำนก่อนช ำระเงิน  
 

สมัภำระและค่ำพนักงำนยกสมัภำระ (Porter) 
 ▪ ค่ำทวัรไ์ดร้วมค่ำขนสมัภำระส  ำหรบัเขำ้และออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ำเพิ่มเติม 

ท่ำนจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้ริกำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดงักล่ำวไม่สำมำรถใหบ้ริกำรในกำรยกกระเป๋ำ
ขึน้ลงได ้ ท่ำนสำมำรถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส ำหรบัน  ำ้หนกัของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  ำหรบัผูโ้ดยสำร
ชัน้ประหยดั/Economy Class Passenger) กำรเรยีกค่ำระวำงน ำ้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้  ำขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน  ำ้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีควำม
กวำ้ง+ยำว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบำงรำยกำรทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้  ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก  ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัภำระควำมรบัผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยในน ำ้หนักส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋ำและสมัภำระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกับกำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดินทำง  
▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในควำมรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร 

อนัเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย ์ ซึ่งจะ
รบัผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บำท / ท่ำน 

กำรสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่ำงๆ ในยโุรป มีกำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนที่ต่ำง ๆ จะมีขอ้ก  ำหนดที่ชัดเจน

ในเรื่องกำรสบูบหุรี่ และมีสถำนที่โดยเฉพำะส  ำหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 
กำรเดินทำงเป็นครอบครวั (Family)  
 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทำงพรอ้มสมำชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอำย ุ มีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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ตามกฎระเบียบการยืน่วซ่ีาเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาท าการประมาณ 14 วันท าการ 
(ลกูคำ้ทกุท่ำนตอ้งมำโชวต์วัเพ่ือท ำกำรสแกนลำยนิว้มือท่ี VFS เชค) 

 พำสปอรต์ที่ยังไม่หมดอำยุ และมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุหำกมีพำสปอรต์เลม่เก่ำไม่ว่ำจะเคยมีวีซ่ำในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรอืประเทศอื่น กรุณำแนบมำดว้ยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรอนมุัติวีซ่ำ 

 รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิว้ จ  ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีำว (ไม่ใช่รูปขำวด ำและหำ้มสแกน) ควรมีอำยไุม่เกิน 6 เดือน 
 ส ำเนำทะเบียนบำ้น /ส  ำเนำบัตรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร /ส  ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส  ำเนำทะเบียนสมรส , หย่ำ / ส  ำเนำสติูบตัร 

ในกรณีอำยไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจำกบรษัิท / สงักดัที่ท่ำนท ำงำนอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้โดยระบตุ  ำแหน่ง, อตัรำเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เริ่มท  ำงำนกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเที่ยว หลงัจำกนั้นจะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบ
ก ำหนดลำ   

 กรณีที่ เป็นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ำ ,ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภำษี และหลกัฐำนกำรเงิน ออมทรพัย ์ของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรบัรองจำกทำงธนำคำร  และแนบส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลอืกเล่มที่มีกำร
เขำ้ออกของเงินสม ่ำเสมอ และมีจ  ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงไม่
เดือดรอ้นเมื่อกลับสู่ภูมิล  ำเนำ ในกรณีที่ เดินทำงเป็นครอบครวัหำกใชบ้ัญชีใดบัญชีหนึ่งในกำรย่ืนขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยในครอบครวัดว้ย ***สถำนทตูไม่รบับญัชีกระแสรำยวนั***  
(วนัที่ไปแสดงตนที่สถำนทตูรบกวนทกุท่ำนเตรยีมสมุดบญัชีเงินฝำกเลม่จริงไปดว้ย) 

 กรณีที่บริษัทของท่ำน เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงใหก้ับผูเ้ดินทำงทั้งหมดนอกเหนือจำกเอกสำรขอ้ 1  –6แลว้ ทำงบริษัท
จะตอ้งออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทำงและ
เหตผุลที่จดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษำจะตอ้งมี หนงัสอืรบัรองจำกสถำบนักำรศึกษำ ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอำยุต  ่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกับบิดำ หรอืมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง จะตอ้งท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ, มำรดำ จะตอ้งไป

ย่ืนเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ ว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือ
ผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำรบัรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูตอ้ง 

 กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้เดินทำงเขำ้ประเทศเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ 
สถำนทตูไม่คืนคำ่ธรรมเนียมที่ไดช้  ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสมัภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณต์ำมนัดหมำย และโปรดแต่ง
กำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ  ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำง
บรษัิทฯ ใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ีซ่ำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนำมของบรษัิทฯ  

 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำใหก้ับผูร้อ้งขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่ว่ำจะเป็นเหตุผลใดก็ตำม 
ท่ำนไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคืนค่ำวีซ่ำได ้

บรษัิทขอสงวนสทิธิในกำรควำมรบัผิดชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆอันเกิดจำกกำรปฏิเสธวีซ่ำของทำงสถำนทตู ตำมขอ้ตกลงของสนธิสญัญำ
เชงเกน้ ในกรณีย่ืนวีซ่ำผิดประเภทหรอืผิดจำกเงื่อนไขที่สถำนทูตระบไุว ้

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบริษัท ฯ ถือวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 


