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Code: IA14-DEU-Classic-AZLX12-86LX-27Dec-03Jan2023-89-A221007 

 

 

 

ราคา 89,900 บาท (รวมคา่วซีา่): 27 ธ.ค. 65 -3 ม.ค. 66 

 เขา้ชมปราสาทโฮเฮนโซลเลริน์ 1 ในปราสาทเทพนยิายของประเทศเยอรมนั  

 ชมเมอืงสตุท๊การท์ เมอืงแหง่อตุสาหกรรมรถยนต ์

 ชมเมอืงโรเทนเบริก์ เมอืงแหง่ตลาดครสิมาสต ์  

 ช็อปป้ิงจใุจ ณ เวอรไ์ทม ์วลิเลจ เอา้เลท 

 ชมเมอืงวซูเบริก์ เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นไวนข์าว (Unesco) 

 ชมเมอืงแบมเบริก์ ลติเต ิล้เวนสิ แหง่ประเทศเยอรมนั (Unesco)  

 ชมเมอืงเออเฟิรธ์ เมอืงแหง่หอคอย  

 ชมเมอืงไลป์ซกิ เมอืงแหง่พพิธิภณัฑ ์และคอนเสริต์ฮอลล ์

 ชมเมอืงเดรสเดน้ เมอืงเกา่แสนสวย (Unesco)   

 ชมเมอืงกอรล์ซิ เมอืงตะวนัออกสดุ แหง่ประเทศเยอรมนั  

 ชมกรงุปราก เมอืงเกา่ (Unesco) เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และเก็บภาพความประทบัใจ  

 เขา้ชมปราสาทปราก (Unesco)  

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกบัอาหารพืน้เมอืง และจนี ตลอดการเดนิทาง 
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พเิศษ! อิม่อรอ่ยกบัเมนขูาหมเูยอรมนั 

แผนทีก่ารเดนิทาง 

 

 

 

ตารางการเดนิทาง 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – ซูรคิ   

09.30 น.  พบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรส์ายการบนิสวสิแอร ์(LX)  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประต ู             

ทางเขา้ที ่4  อาคารผูโ้ดยสารชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

12.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ดว้ยเทีย่วบนิ LX181 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11.45 

ชัว่โมง)  เพลดิเพลนิกบัความบนัเทงิ อาท ิภาพยนตร ์และเพลง ผา่นจอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง และสายการ

บนิฯ มบีรกิารมือ้อาหารระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่มอืงซรูคิ 

19.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตซิูรคิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Zurich Messe **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง  ปราสาทโฮเฮนโซลเลริน์ - สตุท๊การท์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่พือ่เขา้ชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลริน์ (Hohenzollern Castle) (ระยะทาง 166 ก.ม. ใช ้

เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ปราสาทแสนสวยทีต่ัง้อยูบ่นเขาโฮเฮนโซลเลริน์ ซึง่มคีวามสงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 

2,800 เมตร ในแควน้บาเดนิของประเทศเยอรมนั  

ปราสาททีส่รา้งตัง้แต่ยุคกลาง โดยท่านเคาน์โซลเลริน์เพือ่เป็นป้อมปราการในชว่งศตวรรษที ่11 และไดม้กีารตกแต่ง

อยา่งหรหูรา จนไดรั้บสมญานามวา่ Crown of all castles in Swabia และไดถ้กูท าลายลงในปีค.ศ. 1423  

ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาททีถู่กสรา้งขึน้ใหมโ่ดย พระเจา้เฟรดเดอรกิ วลิเลีย่มที ่4 แห่งปรัสเซยี ในสไตลน์ีโอ

โกธคิ ซึง่ภายในยงัคงตกแตง่ไดอ้ยา่งหรหูรา จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น 1 ในปราสาทแหง่เทพนยิายของเยอรมนั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสตุ๊ตการท์ (Stuttgart) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืง

หลวงของแควน้ Baden – Wurttemberg ซึง่อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมัน และเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

อยา่งมากทางดา้นอตุสาหกรรมรถยนตอ์กีดว้ย  

 

น าท่านชมชลอสสพ์ลาทซ ์(Schlossplatz) จตุรัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงสตุ๊ตการท์ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยสถานที่

ส าคัญตา่งๆ อาท ิสถานรีถไฟ ปราสาทใหม ่เป็นตน้  

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัปราสาทใหม ่(Neues Castle) สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1746  ในสถาปัตยกรรมแบบบารอกและถูกใชเ้ป็นที่

พ านักของกษัตรยิแ์ห่งWurttemberg จากนัน้น าท่านชม จตุรัสเมอืงเก่า (Schillerplatz) ทีถู่กตัง้ชือ่ตามกวเีอกชาว

เยอรมนั Friederich Schiller  อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

  

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Stuttgart **** หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

วนัทีส่าม  โรเทนเบริก์ – วซูเบริก์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรเทนเบริก์ (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 149 กม. ใชเ้วลา

เดนิทาง 2 ชัว่โมง) เมอืงเล็กทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า Tauber ถกูกอ่ตในสมยัศตวรรษที ่10  สถาปัตยกรรมในเมอืงนัน้มคีวาม

งดงามเป็นอยา่งยิง่ทีผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัวของสไตลบ์ีา่รอคและเรเนซองก ์นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงทีอ่ยูบ่นเสน้ทาง

สายโรแมนตคิอกีดว้ย  

 

น าทา่นแวะถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมอืง (Town Hall) ทีถู่กสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก ์

จากนัน้น าใหอ้สิระแกท่า่นในการเดนิเทีย่งชมเมอืงและตลาดครสิตม์าสทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เวอรไ์ทม ์วลิเลจ เอา้เลท (Wertheim Village Outlet) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใชเ้วลา

ประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการ ชอปป้ิงเอาทเ์ลท ทีร่วบรวมรา้นคา้ชัน้น าไวอ้ยา่งมากมาย อาทเิชน่ 

COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, 

TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ 
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น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงวูซเบริก์ (Wurzburg) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยูท่างตอนเหนือของ

แควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่คีวามงดงามอย่างมากทางดา้นสถาปัตกรรมแบบบารอก ที่สวยที่สุดใน

เยอรมนั อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่อยา่งมากในการท าไวนข์าว  

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Mercure Wurzberg **** หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

วนัทีส่ ี ่   แบมเบริก์ - เออเฟิรท์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่เมืองแบมเบริ์ก (Bamberg) (ระยะทาง 94 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)  เมอืงสวยตามแบบสถาปัตยกรรมบารอกและร็อคโคโค่ ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรยี บนรมิฝ่ัง

แมน่ ้าเร็กนทิซ ์(Regnitz) จนไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ ลติเติล้ เวนสิ (Little Venice)  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมอืงแบมเบริก์ (Bamberg Town Hall) สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1467 ผสมผสานกันระหว่าง

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ บารอก และร็อคโคโ่ค ่จงึท าใหศ้าลาวา่การแหง่นีส้วยเดน่เป็นสงา่อยูก่ลางแมน่ ้าเร็กนทิซ ์ 

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารแบมเบริก์ (Bamberg Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์รมาเนสกท์ีถ่กูสรา้งในปีค.ศ. 1002 และ

มกีารแกะสลักตกแต่งไดอ้ย่างวจิติรทัง้ภายในและภายนอก อกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งพระศพพระเจา้เฮนรีท่ี ่2 แห่งอาณาจักร

โรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์อกีทัง้แบมเบริก์ยงัถกูยกใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโกใ้นปีค.ศ. 1993           
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเออเฟิรท์ (Erfurt) (ระยะทาง 173 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืง

ทีพ่ระเซนตโ์บนเิฟส ไดพ้ยายามเปลีย่นแปลงชาวเยอรมันใหห้ันมาเป็นชาวครสิเตยีน และไดก้อ่ตัง้เขตปกครองโดย

บาทหลวงทีเ่ป็นอสิระขึน้ในปี ค.ศ. 742 ถงึแมไ้มน่านก็ถกูรวมเขา้กบัแควน้ไมนซใ์นยคุกลาง เมอืงเออเฟิรท์นัน้ร ่ารวยจาก

การสง่ตน้โวดขายซึง่เป็นวัตถดุบิส าหรับยอ้มผา้เป็นสนี ้าเงนิเขม้ อกีทัง้ตลาดสวนไมป้ระดับไดพ้ัฒนาขึน้มา จนกอ่ใหเ้กดิ

การจัดนทิรรศการสวนดอกไมเ้ป็นการถาวร  

 

น าท่านชมมหาวหิารเออเฟิรท์ (Erfurt Catherdral) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 742 ต่อมาไดม้กีารสรา้งวหิรแบบโรมันเนสกใ์น

ค.ศ. 1154  อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ กลอรโิอซา (GLORIOSA) หรอืทีรู่จ้ักกันในนามของระฆังแห่งเออเฟิรธ์ (Erfurt Bell) 

หนึง่ในระฆงัโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และวอลฟ์ราม (WOLFRAM) เชงิเทยีนทีม่มีาตัง้แตศ่ตวรรษที ่12  

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงตามอธัยาศัย  

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Radisson Blu Erfurt **** หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีห่า้  ไลป์ซกิ - เดรสเดน้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไลป์ซกิ (Liepzig) (ระยะทาง 162 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีเ่กอเธ่

นักประพันธช์ือ่ดังของเยอรมนั ยกใหเ้ป็นลติเตลิปารสี จากความงดงามของสถาปัตยกรรมทัง้ยังเป็นเมอืงมหาวทิยาลัยที่

เกา่แก ่และมชีือ่เสยีงเต็มไปดว้ยนสิติ นักศกึษา และบารเ์ครือ่งดืม่ต่างๆ รา้นกาแฟ รา้นอาหารดีๆ  มากมาย นอกจากนี้ยัง

เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทีส่ดุ เพือ่ใหส้มกับทีป่ระเทศเยอรมันตอ้งการใหไ้ลพซ์กิ

เป็นศนูยก์ลางของเยอรมน ี(CENTER OF GERMANY)  

 

น าทา่นชมอนุเสาวรยีก์ารรบแหง่สหประชาชาต ิ(Monument to the battle of nations) อนุเสาวรยีท์ีม่คีวามสงู 91 เมตร 

สรา้งเสร็จในปีค.ศ. 1913 ในวาระทีค่รบรอบ 100 ปี เพือ่ร าลกึถงึเหลา่ทหารหาญทีร่่วมรบ และมชียัชนะต่อกองทัพของน

โปเลยีนในยทุธการทีไ่ลป์ซกิในปีค.ศ. 1813  

 

น าท่านชมจตุรัสเมอืงเกา่ (Old Town Square) เป็นยา่นทีม่อีาคารสไตลเ์รเนซองก ์ซึง่ถูกใชเ้ป็นศาลาว่าการเมอืงเกา่ 

ทีว่า่สวยงามทีส่ดุแหง่นงึของประเทศเยอรมนั ปัจจบุนัถกูใชเ้ป็นทีต่ัง้ของตลาด และการจัดงานตา่งๆ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเดรสเดน้ (Dresden) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

เมอืงเกา่แกท่ีต่ัง้อยูบ่นแมน่ ้าเอลเบ ้(Elbe River) และเมอืงอนัเกา่แกท่ีม่อีายมุากกวา่ 800 ปี ทีม่คีวามสวยงามของอาคาร
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และบา้นเรอืนเป็นอยา่งมาก  ซึง่ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 นัน้เมอืงแหง่นีไ้ดรั้บความเสยีหายจากการทิง้ระเบดิของฝ่าย

สมัพันธมติร กอ่นทีจ่ะมกีารบรูณะและซอ่มแซมสถานทีท่อ่งเทีย่วขึน้มาใหม ่จนเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญเมือ่งหนึง่ของ

ประเทศเยอรมนัในปัจจบุนั  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวหิารแห่งเดรสเดน้ (Dresden Frauenkirche) มหาวหิารของศาสนาครสิต์ โปรเตสแตนต ์

นกิายลเูทอแรน ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่11 กอ่นทีจ่ะไดรั้บการบรูณะภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ตามสไตลบ์ารอก

อนัสวยงาม นอกจากนีย้งัเป็น 1 ในมหาวหิารทีม่โีดมใหญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย  

 

จากนัน้น าท่านชมความงามของ The Furstenzug (Procession of Princes) ก าแพงทีม่คีวามยาวประมาณ 101 เมตร 

และสงู 10.46 เมตร ประดับดว้ยกระเบือ้งซึง่บรรยายถงึขบวนเสด็จของกษัตรยิแ์หง่แซกโซนี ่ตัง้แตศ่ตวรรษที ่12 จนองค์

สดุทา้ยในศตวรรษที ่20 ซึง่ถอืไดว้า่เป็นก าแพงทีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Park Hotel **** หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีห่ก กอรล์ซิ - กรงุปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอรล์ซิ (Gorlitz) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

เมอืงทีต่ัง้รมิฝ่ังแม่น ้านีไอส ์(Neisse) และเป็นเมอืงทศิตะวันออกสุดของประเทศเยอรมัน อกีทัง้ยังมอีาณาเขตตดิกับ

ประเทศโปแลนด ์เพยีงแคข่า้มผา่นแมน่ ้านไีอสจ์ากเมอืงสกอรเ์ซเลค ประเทศโปแลนด ์(Zgorzelec) เทา่นัน้  

เมอืงแหง่นีย้งัเป็นแหลง่รวมสถาปัตยกรรมตา่งๆ กวา่ 3,500 แหง่ จงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งนงึของ

ประเทศเยอรมัน อกีทัง้ยังเคยเป็นเมอืงเจา้ภาพในการจัดเทศกาลต่างๆ รวมไปถงึถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรต์่างๆ อาท ิ

Inglorious Bastards, Monuments Men และ Around the world in 80 days  นอกจากนี้เมอืงแห่งนี้เป็นเมอืงนงึทีไ่ม่

ถกูท าลายในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย  

 

น าทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืงกอรล์ซิ และความสวยงามของหมูต่กึสไตลบ์ารอก (Barockhaus) ซึง่เป็นหมูต่กึทีม่คีวามส าคัญ

ทางวัฒนธรรม และเคยเป็นหมูต่กึทีเ่คยถูกใชเ้ป็นยา่นการคา้ทีส่ าคัญของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชนชัน้สงูอกี

ดว้ย ปัจจบุนัหมูต่กึเหลา่นีถ้กูจัดใหเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งสมดุทีเ่ก็บหนังสอืไวม้ากกว่า 150,000 เล่ม (ไมร่วมค่าเขา้ชม

ในตัวตกึ)   

 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ศาลาวา่การเมอืง (Gorlitzer Rathaus) ทีต่ัง้อยูต่รงยา่นตลาดเมอืงเกา่ ซึง่ตัวอาคารมสีถาปัตยกรรมที่

สวยงามแบบ เรเนซองส ์บารอก และนโีอเรเนซองส ์และน าทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืง และเก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าเดนิทางสู ่กรงุปราก หรอืเรยีกกนัในภาษาทอ้งถิน่ว่า “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 168 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กที่มปีระวัตศิาสตร์ยอ้นหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปดว้ย

สถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไมว่า่จะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมนัเนสก ์โกธคิ เรเนซองส ์บารอคกรวมทัง้ศลิปะรปูแบบ

ต่างๆท าใหก้รุงปรากเป็นเมอืงทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่สมัยอาณาจักรโรมันและองค์การยูเนสโกไ้ด ้

ประกาศใหก้รุงปรากเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจาก

นักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะคูรั่ก  

 

น าท่านเดนิสู ่สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกท่ีสุ่ดของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์

ของเมอืงปรากสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14 และถกูเรยีกวา่ “สะพานปราก” ไดเ้ปลีย่นชือ่สะพานตามพระนามของพระ

เจา้ชารล์ในปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับดว้ยรูปปั้นของนักบุญถงึ 28 องค ์และชาวครสิตเ์ชือ่ว่าหากเดนิผ่านสะพาน

แหง่นีแ้ละขอพรจากนักบญุจอหน์เพือ่ความเป็นสริมิงคล อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 

น าทา่นชมยา่นจัตรัุสเมอืงเกา่ (Old Town Square) ทีค่ลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาวา่การเมอืงของกรุงปราก  ท่านจะ

ไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม อาท ิโรงละครโอเปรา่, พพิธิภณัฑ,์ หอคอยดนิปืน ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดเียีย่ม  

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูจั่ตุรัสใจกลางเมอืง จัตุรัสเมอืงเกา่สตาเรเมสโต  (Staré Mesto) สถานทีนั่ดพบของชาวปราก 

บรเิวณโดยรอบลว้นเป็นอาคารและวหิารเกา่แกอ่ายกุว่า 600-700 ปี ทีม่คีวามงดงามโดดเด่นจน ไดรั้บการยกยอ่งจาก

องคก์ารยเูนสโกใหป็้นมรดกโลก   

บรเิวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นทีต่ัง้ของ วหิารตนิส ์และ หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ ทีทุ่กๆ ชัว่โมงจะมตีุ๊กตาสาวกพระครสิต ์(12 

Apostles) ออกมาเดนิผ่านหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบนหอคอยจนครบ 12 องค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกันนี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของชมุชน

ชาวยวิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป  

 

อสิระใหท้่านไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้อันทันสมัย อาท ิมารค์ แอนด ์สเปนเซอรห์รอื รา้นคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ 

หรอืจะเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงน่ารักสไตลเ์ชก็และโบฮเีมยีนทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย เชน่ เครือ่งแกว้สตี่างๆ ทีป่ระดับ

ดว้ยเงนิ, ตุ๊กตาหุน่กระบอก, งานผา้ปัก รวมถงึช ิน้งานแกะสลักตา่งรปูแบบ ฯลฯ  

 

จากนัน้ใหอ้สิระแกท่า่นไดเ้ดนิชมเมอืง และซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Vienna House Diplomat **** หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีเ่จ็ด ปราสาทปราก – สนามบนิปราก – กรงุเวยีนนา - กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

                     น าทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่กรงุปราก (Prague Castle) ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในสาธารณรัฐเชก็สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบรโิวจ เพือ่เป็นทีพ่ักของเหลา่ราชนกิลู ซึง่ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีพั่กของประธานาธบิดเีชก็ จากนัน้

น าทา่นชมความใหญโ่ตและสวยงามของตวัปราสาท  

 

น าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตัส (Saint Vitus Cathedral) โบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ในศลิปะแบบโกธคิ มี

การกอ่สรา้งเรือ่ยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 ทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่งกระจกสทีี่

งดงามเป็นเรือ่งราวของนักบญุและครสิตศ์าสนา อกีทัง้ยงัเป็นทีเ่ก็บมงกฎุเพชรทีท่ าขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษัตรยิ์

ผูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนท าใหก้รงุปรากกลายเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโบฮเีมยีและจักรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์ 

 

12.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปราก (PRG) มเีวลาใหท้่านไดท้ าคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้

ตา่งๆ     ณ รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.35 น. เดนิทางออกสูก่รุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยีดว้ยเทีย่วบนิ OS708 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

10นาท)ี   

15.30 น. เดนิทางถงึกรงุเวยีนนา เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งกลับกรงุเทพฯ 

23.20 น. เดนิทางออกสูก่รงุเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ OS25 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10ชัว่โมง) 
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วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

14.20 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

8 วนั 6 คนื สวสิ – ออสเตรยี – เชก 

ราคา 89,900 บาท (รวมคา่วซีา่): 27 ธ.ค. 65 -3 ม.ค. 66 

การบรกิาร อตัราคา่บรกิาร (บาท) 

ราคาผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่ 1 

ทา่น 

89,900 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วช าระเพิม่ทา่นละ 12,000 

ราคาทีน่ ัง่ช ัน้ธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จาก

ราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

90,000 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ (Land Only) 

(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

65,900 

หากมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หกัคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ  4,000 
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หมายเหต:ุ (คดิ ณ วนัที ่8 ส.ค. 2565) 

 ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้  

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่จากการทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะ

ใหบ้รกิารตอ่ไ 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศเยอรมนั (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิสวสิแอร ์(LX/OS) (กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ และมนี ้าหนัก

ไมเ่กนิ  23 กโิลกรัม/ทา่น )    

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท กรมธรรมนั์น้คลอบคลมุถงึสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั และCovid -19 (ตามเงือ่นไขตาม

กรรม)์  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) หมายเหต:ุ หากทา่นตอ้งการซือ้ประกนัเพือ่เพิม่ความคุม้ครอง

สมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิ กรณุาสอบถามและโปรดศกึษา

จากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารทีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายไดจั้ดสง่ให ้ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น 

  คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว (หมายเหต ุ*รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วัน), คา่เขา้

ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 เจา้หนา้ที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศ เยอรมนั 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 ยโูร / ทา่น / วัน (คดิเป็น 6 วัน เทา่กบั 12 ยโูร) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 ยโูร / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8 วัน เทา่กบั 24 ยโูร) 

 น ้าดืม่บนรถ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพือ่ป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่น

เอง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ตรวจ RT-PCR Test หรอื Rapid Antigen ตามมาตราการของแตล่ะประเทศ (ถา้ม)ี 

 คา่โรงแรม คา่โรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการรัฐ (ถา้

ม)ี 
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เงือ่นไขการช าระคา่บรกิารและการจองทวัร ์

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งจา่ย 46,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่ง

จะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน 3 

วันนับจากวันจองทัวร ์หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิในกรณี

ทีช่ าระคา่มดัจ ามาแลว้ จะถอืวา่การจองทีน่ั่งไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกันทัง้แบบหมู่คณะ และยืน่

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

5. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีนักท่องเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนั

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง 

จะตอ้งสง่แฟกซ ์ อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้การยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง จะตอ้งสง่แฟกซ ์อเีมล ์หรอื

เดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนื  ทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หกัคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (ถา้ม)ี   

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 -16 วัน หกัคา่มดัจ า 41,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์ 

 ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด 

4. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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5. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนั

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกการปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่น

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ มไิดส้ง่หนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า หรอืกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายสง่ขอ้มลูมาผดิพลาด

เองใหก้บัทางบรษัิทเรา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบั 

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภยั

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของบรษัิท เชน่ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้ แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 
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 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 8 

กก.  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสาย              

การบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบ้ริการที่ทางทัวร์จัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง                                

หรอืแจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทางลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วันท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉนิ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหน ี          

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ             

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 หากคณะเดนิทางของทา่นมบีคุคลดังตอ่ไปนีร้ว่มเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

1. บคุคลทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

2.  ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตัว 

3. เด็กทีม่ีอ่ายไุมร่ะหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เนือ่งจากหัวหนา้ทัวร ์อาจจะดแูลบคุคลดังกลา่วขา้งตน้ไดไ้มท่ั่วถงึ) 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

หมายเหต:ุ หากทา่นเดนิทางจากตา่งจังหวัดและมกีารออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีฝ่่ายขายกอ่น

เพือ่ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทัวรนั์น้ สามารถออกเดนิทางได ้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ  
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การสะสมไมล ์

หากทา่นเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุม่พันธมติรสตาร ์อลัไลแอนซ(์Star Alliance) ทา่นสามารถสะสมไมลก์บัสายการบนิ

สวสิแอรไ์ด ้อาท ิรอยลั ออคดิพลัส สว่นไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

 

โรงแรมและหอ้ง  

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั  ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงึโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์อง

สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก

สว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 



Page 18 of 19 

 

 

 

สถานทีเ่ขา้ชม 

 โปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการ 

หรือปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯจะคืนเงนิค่าเขา้ชมตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ หรือสลับ

โปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าว แต่เหตุมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็น

ผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้กท่่านเนื่องจากไดช้ าระค่าเขา้

ชมไปแลว้ 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ า ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบไุวข้า้งตน้

แลว้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


