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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรยี) ศกุร ์

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D16-

19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาร และการ

เชค็อนิ 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, เชา่

รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้บักรุ๊ปทัวร ์กรณี

ทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาด

เทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน) การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธ

การเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรอืเหตุสดุวสิัยอืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไป

ยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์ มสีทิธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่

สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัที ่2 เวยีนนา - รงิสตราเซ ่- พระราชวงัเชงิบรนุน ์- คารท์เนอรส์ตราเซ ่- 

หมูบ่า้นกรนีซิง่ 

เสาร ์

01.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG936  

07.00 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง

แลว้น าท่านเทีย่วชมเมอืง ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิทีส่ดุเมอืงหนึง่

ของยโุรปตะวันออก เริม่จาก “รงิสตราเซ”่ Ringstrasse ถนนสายวงแหวนทีร่ายลอ้ม

ไปดว้ยสถานที่ส าคัญอาทิ โรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของโลก 

สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส ์เปิดในปี 1869 บันทกึภาพสวยของจัตุรัสมาเรีย 

เทเรซา ที่มีรูปปั้นของจักรพรรดินีที่โด่งดัง  ขนาบไปดว้ยอาคาร 2 แห่งคือ 

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ศลิปะ และพพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา ดา้นตรงขา้มเป็น

พระราชวังฮอฟบวรค์ อดตีพระราชวังหลวงตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นทีพ่ านัก

และท าเนียบของประธานาธบิดี จากนัน้ผ่านชมสถานทีส่ าคัญ อาท ิ ซติี้ฮอลล์, 

รัฐสภา, ผ่านปราเตอร ์(Prater) สวนสนุกทีถ่อืว่าเป็นแลนดม์ารค์ของทีน่ี่ แลว้ขา้ม

แมน่ ้าดานูบสูเ่ขตเมอืงใหม ่อนัเป็นทีต่ัง้ของส านักงานสหประชาชาตแิห่งทีส่องของ

ยโุรป ใหท้า่นไดช้มสายแมน่ ้าดานูบใหมแ่ละเกา่ ทีม่คีวาม ส าคัญต่อหลายประเทศ

ในยโุรป 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

14.00 น. เดนิทางสูเ่ชงิบรนุน ์น าคณะเขา้ชมความงามของพระราชวังอนัยิง่ใหญ่ ทีถ่กูสรา้งขึน้

ใหม้คีวามงดงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายส ์เขา้ชมภายใน Imperial Tour 22 หอ้ง

ทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าชม ผ่านหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี ่หอ้งรับรอง  
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(Great Hall) สิง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญแ่หง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ 

 น าท่านสู่สวนสาธารณะชตัทปารค์ ทีม่รีูปปั้นของโยฮันสเตรา้ส ์จูเนียร ์เจา้ของบท

ประพันธเ์พลง เดอะ บลู ดานูบ แลว้เดนิเขา้สู่เขตโอลดท์าวน์ ทีต่ัง้ของมหาวหิาร

เซนตส์ตเีฟน (St. Stephens Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์กธคิทีเ่กา่แก ่จดุตัดของ

ถนนคารท์เนอร ์Karntnerstrasse และถนน Graben แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุหรูหราในกรุง

เวยีนนา สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร, คาเฟ่ และรา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมหร ู

ๆ มากมาย ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วนยิมในการน่ังจบิกาแฟตน้ต ารับแท ้และซคัเกอรเ์คก้ทีม่ี

ชือ่เสยีง แลว้เดนิทางสูห่มู่บา้นกรนีซิง่ หมู่บา้นพืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการท า

ไวนส์ด รา้นอาหารทีเ่รยีกวา่ฮอยรเิก ้(Heuriger) ตน้ต ารับขนานแทพ้รอ้มไวนเ์ลศิรส 

ผสมผสานและขบักลอ่มดว้ยดนตรพีืน้เมอืงสรา้งบรรยากาศใหร้ืน่รมย ์

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.marriott.com 

 

วนัที ่3 กรงุเวยีนนา - บดูาเปสต ์(ฮงัการ)ี - เทีย่วชมเมอืง - ลอ่งแมน่ า้ดานบู อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เดนิทางสู่นครบูดาเปสต์ เมอืงหลวงของฮังการ ีสถาปัตยกรรมอันแสนคลาสสคิ

ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบแยกเป็นเมอืงเกา่และใหม ่อนัไดแ้กเ่มอืงบดูา และเปสต ์

เป็นที่มาของค าว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันล ้าค่า ประดุจ

หนึง่อญัมณีล ้าคา่แหง่แมน่ ้าดานูบ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เทีย่วชมนครบดูาเปสต ์น าชมจตรัุสฮโีร ่ทีร่ าลกึถงึการสรา้งชาต ิและการรอดพน้จาก

การปกครองแบบคอมมวินสิต ์เลาะเลยีบผ่านสวนสัตว ์และสวนสาธารณะอันเป็นที่

พักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืง ทีอ่าบน ้าสาธารณะแบบโรมนั ผา่นชมอาคารรัฐสภาที่

สรา้งในสไตลแ์บบกอธคิ กลา่วกนัวา่งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของยโุรป ใหท้า่นเก็บภาพ

ประทับใจ น าคณะขา้มสูฝ่ั่งบดูา เพือ่ขึน้ชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) 

และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสู่คาสเซลิฮลิล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยก

ออกเป็นสองฝ่ัง น าทา่นสมัผัสกบับรรยากาศแห่งการล่องเรอืดานูบ ชมความงดงาม

ของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ เรียงรายสองฝ่ังแม่น ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสือ่ม

คลาย และรับการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิ บนสายน ้าแหง่หนึง่ของโลก 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั THE AQUINCUM HOTEL BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

www.aquincumhotel.com 

http://www.marriott.com/
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วนัที ่4 บดูาเปสต ์- บราตสิลาวา (สโลวกั) - กรงุปรา๊ก - (สาธารณรฐัเชค) จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงบราตสิลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เป็นเมอืงหลวง

และเมอืงทีใ่หญส่ดุของสโลวัก น าทา่นขึน้สูป่ราสาทแห่งกรุงบราตสิลาวา ตัง้อยูบ่น

เนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น ้ าดานูบ บันทึกภาพสวยจากดา้นนอกของตัว

ปราสาท ตัวอาคารมหีอคอยสูง 80 เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสานไปดว้ยศลิปะแบบ

กอธคิ, เรอเนสซองส ์และบาร็อค ดา้นขา้งเป็นอาคารรัฐสภา แลว้เขา้สู่จัตุรัสยา่น

โอลดท์าวน์ ทีถู่กพัฒนาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วสดุชคิ รา้นคา้ ไอสครมี รา้นอาหาร 

ใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วรวมทัง้เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย, พพิธิภัณฑ ์รวมทัง้โรง

ละคร และโบสถก์ลางใจเมอืง 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เดนิทางสูก่รุงปร๊าก เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ขึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงสดุโรแมนตกิอกี

เมอืงหนึง่ของโลก 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.corinthia.com 

วนัที ่5 ปรา๊ก - มาเรยีนสเก ้ลาซเน ่- เมอืงน า้แร ่คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปรา๊ก องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมาเรยีนสเก ้ลาสเน่ เมอืงเล็กๆ เมอืงแห่งสปาน ้าพุรอ้น เพือ่

สุขภาพที่ไม่แพไ้ปกว่าเมืองคาร์โลวีวารี่ เมืองมาเรียนส์เก ้ลาสเน่ (Marianske 

lazne) เป็นอกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่ว ทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นบ่อน ้าแร่ น ้าพุรอ้น ระดับ

โลกอกีแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก อกีทัง้ยังไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "เมอืง

แห่งสปา" ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและผืนป่าอันสีเขียวขจี นับว่าเป็นเมืองที่มี

บรรยากาศแสนโรแมนตกิไมแ่พเ้มอืงแห่งการท่องเทีย่วอืน่ ๆ เลยทเีดยีว ไปเยีย่ม

ชมบอ่น ้าพรุอ้นตา่ง ๆ รอบ ๆ ตัวเมอืง โดยบอ่แรกทีอ่ยากแนะน าใหไ้ปเยอืน คอื บอ่

น ้าพุรอ้นครโีซว ี(Křížový pramen) หรอื ครอสสปรงิ เป็นบอ่น ้าพุ รอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง

และเกา่แกท่ีส่ดุทีส่ดุของเมอืงมาเรยีนสเก ้ลาซเน โดยบ่อน ้าพุร้อ้นครโีซว ีเป็นบ่อ

น ้าพุรอ้นทีม่ธีาตุเหล็กในปรมิาณสูง อกีทัง้ยังมคีวามเชือ่ว่าน ้าในบ่อน ้าพุรอ้นยังมี

สรรพคุณในเรือ่งของการรักษา โดยเฉพาะโรคทีเ่กีย่ว กับระบบทางเดนิอาหารรวม

ไปถงึโรคภมูแิพอ้กีดว้ย 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงน ้าแร่แสนสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโบฮเีมยี ลักษณะเมอืงอยูใ่น  

http://www.corinthia.com/en
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หุบเขาสองฝ่ังแม่น ้าเทปลา ดนิแดนแห่งนี้เป็นที่คน้พบแหล่งน ้าแร่รอ้นธรรมชาต ิ

และมบีอ่น ้าพุรอ้นถงึ 12 แห่ง ทีร่อ้นทีส่ดุอยูใ่นศูนยน์ทิรรศการทีม่คีวามรอ้นถงึ 72 

องศาเซลเซยีส ภายในจัดแสดงสายน ้าแร ่นักทอ่งเทีย่วสามารถชมิน ้าแรด่ว้ยถว้ยชมิ

เฉพาะพเิศษทีท่ าจากพอรซ์เลนในเมอืงนีเ้ทา่นัน้ เมอืงนีเ้ป็นทีน่ยิมในการเขา้คอรส์ส

ปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดนิเที่ยวชมเมืองตกึอาคารเรียงรายดว้ยสถาปัตยกรรมที่

งดงาม เหมาะแกก่ารเดนิเทีย่วชมเมอืงเป็นอยา่งยิง่ รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้ง

ทาง อสิระใหท้่านซือ้ของทีร่ะลกึหรอืหาซือ้เหลา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง Becherovka 

โดยมีโรงงานผลติจากสมุนไพรเป็นของที่ระลกึ จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะ

เดนิทางกลับสูก่รงุปร๊าก 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.corinthia.com 

วนัที ่6 ปราสาทปรา๊ก - เทีย่วชมเขตเมอืงเกา่ - สะพานชารล์ - นาฬกิาดาราศาสตร ์ พุธ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 ดว้ยศลิปะแบบ

กอธคิ เคยไดรั้บการรับรองจากกนิเนสสบ์ุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ปัจจบุนัไดเ้ป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดสีาธารณรัฐเชก็ ชมความใหญโ่ตโออ่า่ของตัว

ปราสาท และโบสถเ์ซนตไ์วตัส ทีเ่ด่นเป็นสง่า แต่ละลานกวา้งประดับประดาไปดว้ย

น ้าพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และคอนแวนต ์รวมทัง้โอลดร์อยัลพาเลซ และ

โกลเดน้เลน ซึง่เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของชา่งฝีมอืในยุคสมัยก่อน เพือ่เล่นแร่แปรธาตุ

ตา่ง ๆ ใหเ้ป็นทองค า ทีจ่ะท าใหท้า่นยอ้นไปถงึความยิง่ใหญข่องโบฮเีมยีในอดตี 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

13.00 น. น าท่านเดนิสู่สะพานชารล์ สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาด

ใหญ ่ประดับดว้ยรปูปัน้ของนักบญุถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชือ่วา่ หากเดนิผา่นสะพาน

แหง่นี ้ตอ้งขอพรจากนักบญุจอหน์แห่งเนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคยเป็นเมอืง

หลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์ส ิทธิ์ ริม ฝ่ังแม่น ้ าวัลตวาท่านจะได เ้ ห็น

สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่า, พพิธิภัณฑ,์ หอคอยดนิปืนทีไ่ดรั้บ

การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีเยีย่ม จนเขา้สู่จตุรัสใจกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของวหิาร

ตนิส ์ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งแกว้โบฮเีมยีทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก และชม

นาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณ เมือ่ตบีอกเวลาจะมหีุ่นออกมาเตน้ร าใหนั้กท่องเทีย่วได ้

ชม เป็นโบราณคูบ่า้นคูเ่มอืงของกรงุปร๊าก 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.corinthia.com/en
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 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.corinthia.com 

วนัที ่7 ปรา๊ก - เชสกี ้ครมุลอฟ - ซาลสก์มัเมอรก์ทู - ทะเลสาบวลูฟ์กงั พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านเดนิทางโดยสูเ่มอืงมรดกโลก World Heritage เพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยีที่

เมอืงเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เทีย่วชมเมอืงที่ไดรั้บการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของ

แมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 หลัง 

ไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของโลก ไปชมววิ

ทวิทัศน์ของเมอืงแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็น

อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อสิระใหท้่านเดนิเทีย่วชมเมอืง

โบราณตามอธัยาศัย 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เดนิทางสู่ภูมภิาคซาลสซ์ัมเมอกูท ประตูสู่เขตเทอืกเขาแอลป์ ภูมทิัศน์อันงดงาม

ของเทอืกเขาทีม่หีมิะปกคลมุในฤดหูนาว และสฟ้ีาใสของทะเลสาบหลายแหง่ ความ

หนาแน่นของป่าสน ท าใหซ้ลัทสก์ัมเมอรก์ทู เป็นแหล่งท่องเทีย่วและพักผ่อนตาม

ธรรมชาต ิครอบคลมุพืน้ทีจ่รดหบุเขาดัคชไตน์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกปี

ค.ศ. 1997 พาทา่นสูท่ะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่หอ์นัน่าตดิตรงึ อสิระใหเ้ดนิเล่น

ชมเมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SCALARIA Europe’s superior event-resort หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.scalaria.com 

วนัที ่8 ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั - ฮลัลช์ตทัท ์- มวินคิ - ชอ้ปป้ิง - จตัรุสัมาเรยีน ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่ัลลช์ตัท (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี 

เดนิเที่ยวชมเมอืงที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย 

งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขต

ทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้

ว่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลก UNESCO Cultural Historical 

Heritage เพยีงเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.corinthia.com/en


Page 7 of 15 

 

 

 

บา่ย คณะออกเดนิทางสู่นครมวินิค ซึง่ถือไดว้่าเป็นประตูของยุโรป เมอืงมวินิกหลาก

หลายดว้ยสถาปัตยกรรมทีแ่ตกต่าง อกีทัง้ยังเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้บาวาเรยีน า

ทา่นเขา้สูล่กุวสิสตรเซ ่จัตุรัสเรสซเิดน้ท ์อดตีวังหลวงของอาณาจักรบาวาเรยี, โรง

ละครแห่งชาต ิเป็นจุดเริม่ตน้ของถนนสายส าคัญคอื ถนนแมกซมิเิลยีน สรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่19 ไดช้ือ่วา่เป็นถนนทีส่วยอกีแหง่หนึง่ของเมอืงนี้ เป็นทีต่ัง้รา้นขายของ

แบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเทีย่วมาเดนิ

เล่นบนถนนสายนี้อาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรอืมหาเศรษฐรีะดับโลก เขา้สูจ่ัตุรัสมา

เรยีนใจกลางเมอืงเกา่ นักทอ่งเทีย่วพลาดไมไ่ดท้ีจ่ะชมตุ๊กตาเตน้ร า ทีป่ระดับอยูบ่น

อาคารเทศบาลเมอืงเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ไดรั้บความ

สนใจจากนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เลศิรสกบัขาหมเูยอรมนัตน้ต ารบัแท ้ Local 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MARRIOTT HOTELS MUNICH หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.marriott.com 

วนัที ่9 เทีย่วชมเมอืงมวินคิ - พระราชวงันมิเฟนเบริก์ - เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เสาร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เทีย่วชมเมอืงมวินคิทีม่คีวามหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมน าท่านบันทกึภาพกับ

พระราชวังนมิเฟนเบริก์ หรอืพระราชวังฤดูรอ้น ผ่านชมพพิธิภัณฑย์นตรก์รรมของ 

BMW สนามกฬีาโอลมิปิค กอ่นจะเดนิ ทางสูส่นามบนิ  

10.30 น. ถงึสนามบนินครมวินิค เพื่อเตรียมเดนิทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ มเีวลาใหท้่านไดท้ า 

TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

14.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG925  

วนัที ่10 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ อาทติย ์

06.10 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ 

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลกัฯ) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

7-16 ก.พ. 2563 

8855,,000000..--  7777,,000000..--  6688,,000000..--  1155,,000000..--  1111,,000000..--  
--2288,,000000..--  

--2233,,000000..--  

14-23 ก.พ. 2563 

21 ก.พ.-1 ม.ีค. 2563 

6-15 ม.ีค. 2563 

13-22 ม.ีค. 2563 
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21-30 ม.ีค. 2563 8855,,000000..--  7777,,000000..--  6688,,000000..--  1155,,000000..--  1111,,000000..--  
--2244,,000000..--  

--1188,,000000..--  

**9-18 เม.ย. 2563** 9922,,00000000..--  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 ม.ิย. 2563 

5-14 ม.ิย. 2563 

12-21 ม.ิย. 2563 

19-28 ม.ิย. 2563 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 10-14 ทา่น ใชร้ถโคช้มาตรฐาน 32 ทีน่ั่ง 

 15-30 ทา่น ใชร้ถโคช้มาตรฐาน 49-53 ทีน่ั่ง 

 หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง (ผูน้ าเทีย่ว) 

 คา่เขา้ชมสถานทีด่ังนี้ 

 ปราสาทกรงุปร๊าก 

 คา่เรอืลอ่งแมน่ ้าดานูบ 

 คา่เขา้พระราชวังเชงิบรนุน ์

 คา่ไกดท์อ้งถิน่ (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่โมง 

 ปร๊าก 

 บดูาเปสต ์

 เวยีนนา 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (4 Farewell dinner) 

 Bohemian dinner in Cesky Krumlov 

 Goulash party in Budapest 

 Heuriger Grinzing dinner in Vienna 

 Brewery Bavarian dinner in Munich 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 2 ยโูร/ทา่น/วัน 
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 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชค (เชงเกน้) **โปรแกรมทัวรพ์ักในสาธารณรัฐเชค 3 คนื** 

 ค่าประกันการเดนิทางของ บรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายมุากกว่า 16 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่

เกนิ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 

บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสุขภาพที่ไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตัวค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ 

น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กก. 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 

30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี ้

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหว่างทาง/กลางทาง บุคคลทีม่ี

ความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรม

ทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์

ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า
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เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหัก

จากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยว แสดงหลักฐานใหนั้กท่องเที่ยวทราบ 

ดังตอ่ไปนี ้

2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหาก

ทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถ

ท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

สว่นสายการบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน์, ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ ขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิอง

สายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันที่

ออกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 
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 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 

ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันใน

แตล่ะประเทศ) 

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 

3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม 

ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศที่

มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร

คนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิาร

ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ
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ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการ

บนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) 

x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่า

กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสุดไมเ่กนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรือ่งการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของ

คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 

ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ตามกฎระเบยีบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศเชค ใชเ้วลาท าการประมาณ 14 วนัท าการ 

(ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอืที ่VFS เชค) 

 พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ กรณุาแนบมาดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล /ส าเนาทะเบยีนสมรส , หย่า / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน

ในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมา
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ท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน พรอ้ม

วัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิ ออมทรัพย ์ของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืก

เลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับ

คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ 

ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** 

(วันทีไ่ปแสดงตนทีส่ถานทตูรบกวนทกุทา่นเตรยีมสมดุบญัชเีงนิฝากเลม่จรงิไปดว้ย) 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ

ชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตัวจรงิ 

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวี

ซา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผลใด

ก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

บรษัิทขอสงวนสทิธใินการความรับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆอันเกดิจากการปฏเิสธวซีา่ของทางสถานทูต ตามขอ้ตกลงของ

สนธสิญัญาเชงเกน้ ในกรณียืน่วซีา่ผดิประเภทหรอืผดิจากเงือ่นไขทีส่ถานทตูระบไุว ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 



Page 15 of 15 

 

 

 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


