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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร ์
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D16-19 สาย

การบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาร และการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 

จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั) 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มีสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ 
ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการ
ทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มอิาจรบัผิดชอบได  ้

 

วันที ่2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน ์- คารท์เนอรส์ตราเซ่ - 
หมู่บ้านกรีนซิ่ง 

เสาร ์

01.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินไทยเทีย่วบินที ่ TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น า

ท่านเที่ยวชมเมือง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป
ตะวันออก เริ่มจาก “ริงสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายลอ้มไปดว้ยสถานที่
ส าคญัอาทิ โรงละครโอเปรา่ที่มีชื่อเสียงที่สดุอีกแห่งของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส ์
เปิดในปี 1869 บันทึกภาพสวยของจัตุรสัมาเรีย เทเรซา ที่มีรูปป้ันของจักรพรรดินีที่โด่งดัง 
ขนาบไปดว้ยอาคาร 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา ด้านตรงข้ามเป็นพระราชวังฮอฟบวรค์ อดีตพระราชวังหลวงตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 
ปัจจุบนัเป็นที่พ านกัและท าเนียบของประธานาธิบดี จากนัน้ผ่านชมสถานที่ส าคญั อาทิ  ซิตี ้
ฮอลล,์ รฐัสภา, ผ่านปราเตอร ์(Prater) สวนสนุกที่ถือว่าเป็นแลนดม์ารค์ของที่นี่ แลว้ขา้ม
แม่น า้ดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้
ท่านไดช้มสายแม่น า้ดานบูใหม่และเก่า ท่ีมีความ ส าคญัต่อหลายประเทศในยโุรป 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. เดินทางสู่เชงิบรุนน ์ น าคณะเขา้ชมความงามของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ ที่ถกูสรา้งขึน้ใหม้ี

ความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายส ์ เขา้ชมภายใน Imperial Tour 22 หอ้งที่จดัแสดงไว้
อย่างนา่ชม ผ่านหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี่ หอ้งรบัรอง (Great Hall) ส่ิงที่แสดง
ใหเ้ห็นถงึความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์  

 น าท่านสู่สวนสาธารณะชตทัปารค์ ที่มีรูปป้ันของโยฮนัสเตรา้ส ์จูเนียร ์เจา้ของบทประพันธ์
เพลง เดอะ บลู ดานูบ แลว้เดินเข้าสู่เขตโอลดท์าวน์ ที่ตั้งของมหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St. 
Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตล์โก ธิคที่ เก่ าแก่  จุ ดตัดของถนนคาร์ท เนอร ์
Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งชอ้ปป้ิงสดุหรูหราในกรุงเวียนนา สองขา้งทางเต็ม
ไปดว้ยรา้นอาหาร,  คาเฟ่ และรา้นขายสินคา้แบรนดเ์นมหรู ๆ มากมาย ที่มีนกัท่องเที่ยวนิยม
ในการนั่งจิบกาแฟตน้ต ารบัแท้ และซัคเกอรเ์คก้ที่มีชื่อเสียง แลว้เดินทางสู่หมู่บา้นกรีนซิ่ ง 
หมู่บา้นพืน้เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท าไวนส์ด รา้นอาหารที่เรียกว่าฮอยริเก ้(Heuriger) 
ต้นต ารับขนานแท้พรอ้มไวน์เลิศรส ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพื ้นเมืองสรา้ง
บรรยากาศใหร้ื่นรมย ์

 

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

เทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
www.marriott.com 

 
วันที ่3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต ์(ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น ้าดานูบ อาทติย ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสู่นครบดูาเปสต ์ เมืองหลวงของฮงัการี สถาปัตยกรรมอนัแสนคลาสสิคตัง้อยู่รมิสอง  

http://www.marriott.com/
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ฝ่ังแม่น า้ดานบูแยกเป็นเมืองเกา่และใหม่ อนัไดแ้กเ่มืองบดูา และเปสต ์ เป็นท่ีมาของค าวา่
บดูาเปสต ์ นครที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล า้ค่า ประดจุหนึ่งอญัมณีล า้ค่าแหง่แม่น า้
ดานบู 

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

ปกครองแบบคอมมวินิสต ์ เลาะเลียบผ่านสวนสตัว ์ และสวนสาธารณะอนัเป็นท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน า้สาธารณะแบบโรมนั ผ่านชมอาคารรฐัสภาที่สรา้งในสไตล์
แบบกอธิค กลา่วกนัว่างดงามที่สดุแห่งหน่ึงของยโุรป ใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ น าคณะขา้ม
สู่ฝ่ังบดูา เพื่อขึน้ชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถแ์มทเธียส เลาะเลียบ
สู่คาสเซิลฮิลล ์ชมทิวทศันข์องเมอืงที่ถกูแยกออกเป็นสองฝ่ัง น าทา่นสมัผสักบับรรยากาศแหง่
การล่องเรือดานบู ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ัง
แม่น า้ มนตเ์สน่หท์ี่ไม่เส่ือมคลาย และรบัการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน า้แหง่
หน่ึงของโลก 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก THE AQUINCUM HOTEL BUDAPEST หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.aquincumhotel.co

m 
วันที ่4 บูดาเปสต ์- บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) จันทร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวกั เป็นเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่สดุของสโลวัก น าท่านขึน้สู่ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัง้อยู่บนเนินเขาคารเ์บเธียน
เหนือลุ่มแม่น า้ดานบู บนัทึกภาพสวยจากดา้นนอกของตวัปราสาท ตวัอาคารมีหอคอยสงู 80 
เมตรทัง้ 4 ดา้น ผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส ์และบาร็อค ดา้นขา้งเป็น
อาคารรัฐสภา แลว้เข้าสู่จัตุรัสย่านโอลดท์าวน์ ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิค 
รา้นค้า ไอสครีม รา้นอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย , 
พิพิธภณัฑ ์รวมทัง้โรงละคร และโบสถก์ลางใจเมือง 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่กรุงปร๊าก เมืองแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองสดุโรแมนติกอกีเมืองหน่ึง

ของโลก 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันที ่5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน ้าแร่ คารโ์ลวี วารี - กรุงปร๊าก อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมำเรียนสเก ้ลำสเน่ เมืองเล็กๆ เมืองแห่งสปำน ำ้พรุอ้น เพื่อสขุภำพท่ีไม่

แพไ้ปกว่ำเมืองคำรโ์ลววีำรี่ เมืองมำเรยีนสเ์ก ้ ลำสเน่ (Marianske lazne) เป็นอีกหน่ึงเมือง
ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสยีงทำงดำ้นบ่อน ำ้แร ่ น ำ้พรุอ้น ระดบัโลกอีกแห่งหน่ึงของสำธำรณรฐัเช็ก 
อีกทัง้ยงัไดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็น "เมืองแห่งสปำ" ที่ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขำและผืนป่ำอนัสี
เขียวขจี นบัว่ำเป็นเมืองที่มีบรรยำกำศแสนโรแมนติกไม่แพเ้มืองแห่งกำรท่องเที่ยวอื่น ๆ เลย
ทีเดียว ไปเยี่ยมชมบ่อน ำ้พรุอ้นตำ่ง ๆ รอบ ๆ ตวัเมือง โดยบ่อแรกที่อยำกแนะน ำใหไ้ปเยือน 
คือ บ่อน ำ้พรุอ้นครีโซวี (Křížový pramen) หรือ ครอสสปรงิ เป็นบ่อน ำ้พ ุรอ้นท่ีมีชื่อเสียงและ
เก่ำแก่ที่สดุที่สดุของเมืองมำเรียนสเก ้ลำซเน โดยบ่อน ำ้พุร้อ้นครีโซวี เป็นบ่อน ำ้พรุอ้นท่ีมีธำตุ
เหล็กในปรมิำณสงู อกีทัง้ยงัมีควำมเชื่อว่ำน ำ้ในบ่อน ำ้พรุอ้นยงัมีสรรพคณุในเรื่องของกำร
รกัษำ โดยเฉพำะโรคที่เก่ียว กบัระบบทำงเดินอำหำรรวมไปถงึโรคภมูิแพอ้ีกดว้ย 

 

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

ฝ่ังแม่น ำ้เทปลำ ดินแดนแห่งนีเ้ป็นท่ีคน้พบแหล่งน ำ้แรร่อ้นธรรมชำติ และมีบ่อน ำ้พรุอ้นถึง 12 
 
 

http://www.corinthia.com/en
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แห่ง ที่รอ้นที่สุดอยู่ในศูนยน์ิทรรศกำรที่มีควำมรอ้นถึง 72 องศำเซลเซียส ภำยในจัดแสดง
สำยน ำ้แร ่นกัท่องเที่ยวสำมำรถชิมน ำ้แรด่ว้ยถว้ยชิมเฉพำะพิเศษที่ท  ำจำกพอรซ์เลนในเมือง
นีเ้ท่ำนัน้ เมืองนีเ้ป็นท่ีนิยมในกำรเขำ้คอรส์สปำเพื่อรกัษำสขุภำพ เดินเที่ยวชมเมืองตกึอำคำร
เรียงรำยดว้ยสถำปัตยกรรมที่งดงำม เหมำะแก่กำรเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่ำงยิ่ง รำ้นคำ้เรียง
รำยตลอดสองข้ำงทำง อิสระให้ท่ำนซือ้ของที่ระลึกหรือหำซือ้เหล้ำพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียง 
Becherovka โดยมีโรงงำนผลิตจำกสมนุไพรเป็นของที่ระลึก จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำคณะ
เดินทำงกลบัสู่กรุงปร๊ำก 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั www.corinthia.com 
วันที ่6 ปราสาทปร๊าก - เทีย่วชมเขตเมืองเก่า - สะพานชารล์ - นาฬิกาดาราศาสตร ์ พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเขา้ชมปราสาทแหง่กรุงปร๊าก สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 11 ดว้ยศิลปะแบบกอธิค 

เคยไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสบ์ุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปัจจบุนัไดเ้ป็น
ที่พ านกัของประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชก็ ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และโบสถ์
เซนตไ์วตสั ที่เด่นเป็นสงา่ แต่ละลานกวา้งประดบัประดาไปดว้ยน า้พ ุ รูปป้ันนกับญุ โบสถ์
เซนตจ์อรจ์ และคอนแวนต ์ รวมทัง้โอลดร์อยลัพาเลซ และโกลเดน้เลน ซึ่งเคยใชเ้ป็นท่ีพ านกั
ของชา่งฝีมือในยคุสมยัก่อน เพื่อเล่นแรแ่ปรธาตตุา่ง ๆ ใหเ้ป็นทองค า ที่จะท าใหท้่านยอ้นไป
ถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมยีในอดีต  

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

ประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับญุถึง 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชื่อว่า หากเดนิผ่านสะพานแห่งนี ้ตอ้งขอ
พรจากนกับญุจอหน์แห่งเนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคยเป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดิโรมนั
อนัศกัดิ์สิทธ์ิ รมิฝ่ังแม่น า้วลัตวาท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปรา่, 
พิพิธภณัฑ,์ หอคอยดินปืนท่ีไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีเยี่ยม จนเขา้สู่จตรุสัใจกลางเมือง
อนัเป็นท่ีตัง้ของวิหารตินส ์ ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องแกว้โบฮีเมยีที่มีชื่อเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก 
และชมนาฬิกาดาราศาสตรโ์บราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเตน้ร  าใหน้กัท่องเท่ียวได้
ชม เป็นโบราณคู่บา้นคูเ่มืองของกรุงปร๊าก  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั www.corinthia.com 
วันที ่7 ปร๊าก - เชสกี ้ครุมลอฟ - ซาลสก์ัมเมอรก์ูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินทางโดยสู่เมอืงมรดกโลก World Heritage เพชรน า้งามแห่งโบฮเีมยีที่เมืองเชสกี้

ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่
มีอาคารเกา่แกต่ัง้แต่ยคุกลางกวา่ 300 หลงั ไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็น
สถานท่ีส าคญัแหง่หน่ึงของโลก ไปชมวิวทวิทศันข์องเมืองแบบ  พาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปรา๊ก อิสระ
ใหท้่านเดินเที่ยวชมเมอืงโบราณตามอธัยาศยั 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสู่ภมูิภาคซาลสซ์มัเมอกทู ประตสูู่เขตเทือกเขาแอลป์ ภมูทิศันอ์นังดงามของเทือกเขา

ที่มีหิมะปกคลมุในฤดหูนาว และสีฟ้าใสของทะเลสาบหลายแหง่ ความหนาแน่นของป่าสน 
ท าใหซ้ลัทสก์มัเมอรก์ทู เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพกัผ่อนตามธรรมชาติ ครอบคลมุพืน้ท่ีจรด
หบุเขาดคัชไตน ์ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1997 พาท่านสู่ทะเลสาบเซนต์
วลูฟ์กงัเป็นเสน่หอ์นัน่าตดิตรงึ อสิระใหเ้ดินเล่นชมเมืองที่แสนโรแมนติก  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Local 

http://www.corinthia.com/en
http://www.corinthia.com/en
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 น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก SCALARIA Europe’s superior event-resort หรือเทยีบเท่าในระดับ
เดียวกัน 

www.scalaria.com 

วันที ่8 ทะเลสาบเซนตว์ูลฟ์กัง - ฮัลลช์ตัทท ์- มิวนิค - ช้อปป้ิง - จัตุรัสมาเรียน ศุกร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัลช์ตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เดิน

เที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราว
กบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว่้าเป็นไข่มกุ
แห่งออสเตรียและเป็นพืน้ที่มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียง
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย คณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือไดว่้าเป็นประตูของยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลาย

ดว้ยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย  น าท่านเขา้สู่
ลกุวิสสตรเซ่ จตัรุสัเรสซิเดน้ท ์อดีตวงัหลวงของอาณาจกัรบาวาเรีย, โรงละครแห่งชาติ 
เป็นจุดเริ่มตน้ของถนนสายส าคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้
ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นที่ตัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง 
และเป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจได้
กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก เข้าสู่จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า 
นกัท่องเที่ยวพลาดไม่ไดท้ี่จะชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเที่ยวที่มาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

วันที ่9 เทีย่วชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองมิวนคิที่มีความหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมน าทา่นบนัทึกภาพกบัพระราชวงั

นิมเฟนเบิรก์ หรือพระราชวงัฤดรูอ้น  ผ่านชมพิพิธภณัฑย์นตรก์รรมของ BMW สนามกีฬาโอ
ลิมปิค ก่อนจะเดิน ทางสู่สนามบนิ 

 
10.30 น. ถึงสนามบินนครมิวนคิ เพื่อเตรยีมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ มีเวลาใหท้า่นไดท้ า TAX  

REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอนิ 
 

14.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่ TG925  
วันที ่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย ์
06.10 น. สำยกำรบินไทยน ำท่ำนเดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  

(หมำยเหต ุ ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือควำมเหมำะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้  
โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชนท์ี่นกัท่องเที่ยวไดร้บัเป็นหลกัฯ) 
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PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

17-26 ม.ค.2563 

8855,,000000..--  7777,,000000..--  6688,,000000..--  1155,,000000..--  1111,,000000..--  --2288,,000000..--  
--2233,,000000..--  

24 ม.ค.-2 ก.พ. 2563 
31 ม.ค.- 9 ก.พ. 2563 

7-16 ก.พ. 2563 
14-23 ก.พ. 2563 

21 ก.พ.-1 มี.ค. 2563 
6-15 มี.ค. 2563 
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,,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 มิ.ย. 2563 
5-14 มิ.ย. 2563 
12-21 มิ.ย. 2563 
19-28 มิ.ย. 2563 

ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่ำภำษี และส่วนเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 สิงหาคม 2562 

✓ ค่ำรถโคช้มำตรฐำนยโุรป ท่องเที่ยวตำมโปรแกรมที่ระบ ุ
• 10-14 ทำ่น ใชร้ถโคช้มำตรฐำน 32 ที่นั่ง 
• 15-30 ทำ่น ใชร้ถโคช้มำตรฐำน 49-53 ที่นั่ง 

✓ หวัหนำ้ทวัรน์ ำเที่ยวตลอดกำรเดนิทำง (ผูน้  ำเที่ยว) 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีดงันี ้
• ปรำสำทกรุงปร๊ำก 
• ค่ำเรือล่องแม่น ำ้ดำนบู 
• ค่ำเขำ้พระรำชวงัเชิงบรุนน ์

✓ ค่ำไกดท์อ้งถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชั่วโมง 
• ปร๊ำก 
• บดูำเปสต ์
• เวียนนำ 

✓ โรงแรมที่พกัตำมระบใุนรำยกำร หรือเทียบเท่ำในระดบัรำคำเดยีวกนั (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 
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✓ ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ประเทศเชค (เชงเกน้) **โปรแกรมทวัรพ์กัในสำธำรณรฐัเชค 3 คืน** 
✓ ค่ำประกนักำรเดินทำงของ บรษิทั MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองกำร

สญูเสียชีวติ/อวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ ส ำหรบัผูเ้อำประกนัภยัอำยมุำกกว่ำ 16 ปีนอ้ยกวำ่ 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 
บำท / คำ่รกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศ ต่อเนื่องหลงัจำกกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถึง
ประกนัสขุภำพท่ีไม่ไดเ้กิดจำกโรคประจ ำตวัคำ่ยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไม่เกิน 20 กก. ส่วน
กระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กก. 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม :  
  ค่ำภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 

 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัอำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่ำอำหำรที่สั่งมำในหอ้งพกัคำ่อำหำร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ 
หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนตอ้งมีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิ่ม 

กำรจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หำกท่ำนสนใจและประสงคจ์ะเดนิทำงกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณำติดต่อ Travel Agent ใกลบ้ำ้นหรือท่ีท่ำน

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่ำนดว้ยขัน้ตอนที่งำ่ย สะดวก และมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของ
ท่ำน กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวนัที่
จอง ซึ่งเงินมดัจ ำดงักล่ำวจะเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน และกรุณำช ำระคำ่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 30 วนัก่อน
กำรเดินทำง หำกท่ำนไมช่ ำระเงินส่วนท่ีเหลือตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบรษิัทฯถือว่ำทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มี
เงื่อนไข 

ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจำกสถำนท่ีท่องเที่ยวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ ำนวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รบัจองทวัรส์  ำหรบัลกูคำ้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอำยใุนระหวำ่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอำยทุี่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทำ้ หรือเครื่องมือตำ่งๆ ในกำรพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทำงที่บง่บอกกำรเป็นบคุคลไรค้วำมสำมำรถ 
4. ท่ำนที่มีควำมประสงคจ์ะรว่มเดินทำงกบัทวัร ์ หรือแยกจำกคณะทวัรร์ะหว่ำงทำง/กลำงทำง บคุคลที่มีควำม

ประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงทวัร ์ อำทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุำบนรถ, ไม่รกัษำเวลำ, เสียงดงั พดูจำหยำบคำย สรำ้ง
ควำมร ำคำญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวำ่งทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อ
หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทำงบงัคบัใหห้วัหนำ้ทวัรต์อ้งท ำกำรนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึ่งบำงครัง้อำจจะ
มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทำ่นอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

กำรยกเลิกกำรจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. กำรยกเลิกและขอเงินค่ำบรกิำรท่ีช ำระไวแ้ลว้ มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน ำเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน ำเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน ำเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. ค่ำใชจ้ำ่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน ำเที่ยวที่ไดจ้ำ่ยจรงิ เพื่อกำรเตรยีมกำรจดักำรน ำเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ำมำหกัจำกเงิน  
    ค่ำบรกิำรท่ีตอ้งจ่ำยตำมขอ้ 1 แต่ถำ้ค่ำใชจ้่ำยสงูกว่ำเงินคำ่บรกิำรท่ีไดช้ ำระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวจะเรียกจำก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยว แสดงหลกัฐำนใหน้กัท่องเที่ยวทรำบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซำ่ 
    2.2 ค่ำมดัจ ำของบตัรโดยสำรเครื่องบิน 
    2.3 ค่ำใชจ้่ำยที่จ  ำเป็นอื่นๆ 

หมำยเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ำมำใชน้ี ้ เป็นประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ แห่งพระรำชบญัญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมคัคเุทศก ์ พ.ศ.2551 
โดยประกำศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุำยน 2553 เป็นตน้ไป 
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ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเลื่อนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้ง

ช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ซึ่งทำง
บรษิัทฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกกำรเดนิทำง ถำ้ทำงบรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวนัเดินทำงดงักลำ่ว กรุณำ
ตรวจสอบกบัเจำ้หนำ้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสำมำรถท ำ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่ำนจะช ำระเงินคำ่ทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของกำรบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สำมำรถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ส่วนสำย

กำรบิน ออสเตรยีนแอรไ์ลน,์ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่ำ, สแกนดเินเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขกำรสะสม
ไมลข์องสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบำงส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสำยกำรบินเท่ำนัน้ 

ค่ำธรรมเนียมประกนัภยัและค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตำมอตัรำที่ทำงสำยกำรบินปรบัค่ำธรรมเนยีม ณ วันที ่ 1 สิงหาคม 2562 กำรเปล่ียนแปลงของสำยกำรบินใน

ภำยหลงั ถือเป็นค่ำทวัรส่์วนเพิ่มที่ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนำดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส ำหรบัพกั 2 ท่ำน 

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

ส ำหรบัผูพ้กั 3 ท่ำน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรวำงผงัมำตรำฐำนในแต่ละโรงแรมที่แตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนำดเล็กขนำด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส ำหรบัพกั 1 ท่ำน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส ำหรบัพกั 1 

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

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ำกดัของหอ้งพกั และกำรวำงรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีควำม
แตกตำ่งกนั ซึ่งอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งติดกนัตำมที่ตอ้งกำร 

▪ โรงแรมหลำยแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่ำ เครื่องปรบัอำกำศที่มีจะ
ใหบ้รกิำรในช่วงฤดรูอ้นเท่ำนัน้   

▪ ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
กำรปรบัเปล่ียน หรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรดั และไม่มี
อ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนัดว้ย หำก
ท่ำนตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยและหอ้งใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจำ่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มเติมได ้

สถำนท่ีเขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 กำรจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดินทำงดงักลำ่วตรงกบัวนัท่ีสถำนท่ีเขำ้ชมนัน้ ๆ ปิดท ำ

กำร หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้ หรือ กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำน
ระบบดงักล่ำวได ้ ทำงบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำรของสถำนท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนท่ีดงักล่ำวได ้ แต่หำกมีกำรล่ำชำ้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่น
ไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนท่ีดงักล่ำวได ้ทำงบรษิัทฯจะไม่มีกำรคืนเงนิใดใหแ้ก่ท่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระ Reservation Fee ไป
แลว้ กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนท่ีเขำ้ชมจำกเจำ้หนำ้ที่ในชว่งวนัเดินทำงของท่ำนก่อนช ำระเงิน 

สมัภำระและค่ำพนกังำนยกสมัภำระ (Porter) 
 ▪ ค่ำทวัรไ์ดร้วมคำ่ขนสมัภำระส ำหรบัเขำ้และออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หำกทำ่นมีกระเป๋ำเพิ่มเตมิ 

ท่ำนจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดงักล่ำวไม่สำมำรถใหบ้รกิำรในกำรยกกระเป๋ำ
ขึน้ลงได ้ ท่ำนสำมำรถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส ำหรบัน ำ้หนกัของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนญุำตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส ำหรบัผูโ้ดยสำร
ชัน้ประหยดั/Economy Class Passenger) กำรเรียกคำ่ระวำงน ำ้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนญุำตใหน้ ำขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน ำ้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีควำม
กวำ้ง+ยำว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
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(18 นิว้) 
▪ ในบำงรำยกำรทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ

มำตรฐำนได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภำระควำมรบัผิดชอบ
ค่ำใชจ้ำ่ยในน ำ้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋ำและสมัภำระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดินทำง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในควำมรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสญูเสีย, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร 

อนัเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย ์ ซึง่จะ
รบัผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บำท / ท่ำน 

กำรสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่ำงๆ ในยโุรป มีกำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนท่ีต่ำง ๆ จะมีขอ้ก ำหนดที่ชดัเจน

ในเรื่องกำรสบูบหุร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจำกสขุภำพของคนส่วนรวม 
กำรเดินทำงเป็นครอบครวั (Family)  
 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผูส้งูอำย ุ มีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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ตามกฎระเบียบการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาท าการประมาณ 14 วันท าการ 
(ลกูคำ้ทุกท่ำนตอ้งมำโชวต์วัเพื่อท ำกำรสแกนลำยนิว้มือที่ VFS เชค) 

 พำสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอำย ุและมีอำยไุม่ต  ่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุหำกมีพำสปอรต์เล่มเก่ำไม่ว่ำจะเคยมีวีซ่ำในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรือประเทศอื่น กรุณำแนบมำดว้ยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรอนมุตัิวีซ่ำ 

 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขำว (ไม่ใช่รูปขำวด ำและหำ้มสแกน) ควรมีอำยไุม่เกิน 6 เดือน 
 ส ำเนำทะเบียนบำ้น /ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร /ส ำเนำใบเปล่ียนชื่อ-สกุล /ส ำเนำทะเบียนสมรส , หย่ำ / ส ำเนำสตูิบตัร 

ในกรณีอำยไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองกำรท ำงำนจำกบริษัท / สงักดัที่ท่ำนท ำงำนอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เริ่มท ำงำนกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเที่ยว หลงัจำกนั้นจะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบ
ก ำหนดลำ   

 กรณีที่ เป็นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ำ ,ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภำษี และหลกัฐำนกำรเงิน ออมทรพัย ์ของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรบัรองจำกทำงธนำคำร  และแนบส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีกำร
เขำ้ออกของเงินสม ่ำเสมอ และมีจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงไม่
เดือดรอ้นเมื่อกลับสู่ภูมิล ำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็นครอบครวัหำกใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ตอ้งออกหนังสือรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยในครอบครวัดว้ย ***สถำนทตูไม่รบับญัชีกระแสรำยวนั***  
(วนัท่ีไปแสดงตนที่สถำนทตูรบกวนทกุท่ำนเตรียมสมดุบญัชีเงินฝำกเล่มจรงิไปดว้ย) 

 กรณีที่บรษิัทของท่ำน เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงใหก้บัผูเ้ดินทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรขอ้ 1  –6แลว้ ทำงบริษัท
จะตอ้งออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้่ำย และกำรกลับมำท ำงำนของท่ำน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทำงและ
เหตผุลที่จดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษำจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจำกสถำบนักำรศกึษำ ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง จะตอ้งท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ, มำรดำ จะตอ้งไป

ยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือ
ผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อ และประทบัตรำรบัรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูตอ้ง 

 กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ 
สถำนทตูไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุ่มเรียกสมัภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณต์ำมนดัหมำย และโปรดแต่ง
กำยสภุำพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำง
บรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทตู ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบรษิัทฯ  

 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำใหก้ับผูร้อ้งขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่ว่ำจะเป็นเหตุผลใดก็ตำม 
ท่ำนไม่สำมำรถเรียกรอ้งคืนค่ำวีซ่ำได ้

บรษิัทขอสงวนสิทธิในกำรควำมรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆอนัเกิดจำกกำรปฏิเสธวีซำ่ของทำงสถำนทตู ตำมขอ้ตกลงของสนธิสญัญำ
เชงเกน้ ในกรณียื่นวซี่ำผิดประเภทหรือผิดจำกเงื่อนไขที่สถำนทตูระบไุว ้

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิัท ฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 


