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วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย

การบนิไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาร และการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถโค้ช, 

จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การลา่ช้าของสายการบนิ, การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้เคร่ืองไมท่นั) 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพบิตั,ิ การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดนิทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวสิยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิ
ในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการ
ทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

 

วันที่สอง เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวงัเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - 
หมู่บ้านกรีนซิ่ง 

เสาร์ 

01.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบนิไทยเที่ยวบนิที่  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วน า

ท่านเท่ียวชมเมือง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองโรแมนติกท่ีสุดเมืองหนึ่งของยุโรป
ตะวนัออก เร่ิมจาก “ริงสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานท่ี
ส าคญัอาทิ โรงละครโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุอีกแห่งของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ 
เปิดในปี 1869 บันทึกภาพสวยของจัตรัุสมาเรีย เทเรซา ท่ีมีรูปปัน้ของจักรพรรดินีท่ีโด่งดัง 
ขนาบไปด้วยอาคาร 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา ด้านตรงข้ามเป็นพระราชวังฮอฟบวร์ค อดีตพระราชวังหลวงตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13 
ปัจจุบนัเป็นท่ีพ านกัและท าเนียบของประธานาธิบดี จากนัน้ผ่านชมสถานท่ีส าคญั อาทิ  ซิตี ้
ฮอลล์, รัฐสภา, ผ่านปราเตอร์ (Prater) สวนสนุกท่ีถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของท่ีน่ี แล้วข้าม
แม่น า้ดานูบสู่เขตเมืองใหม ่อันเป็นท่ีตัง้ของส านักงานสหประชาชาติแห่งท่ีสองของยุโรป ให้
ท่านได้ชมสายแมน่ า้ดานบูใหมแ่ละเก่า ท่ีมีความ ส าคญัตอ่หลายประเทศในยโุรป 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. เดนิทางสูเ่ชิงบรุนน์ น าคณะเข้าชมความงามของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ ท่ีถกูสร้างขึน้ให้มี

ความงดงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายใน Imperial Tour 22 ห้องท่ีจดัแสดงไว้
อย่างน่าชม ผา่นห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great Hall) สิง่ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบร์ิก  

 น าท่านสู่สวนสาธารณะชตทัปาร์ค ท่ีมีรูปปัน้ของโยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทประพนัธ์
เพลง เดอะ บลู ดานูบ แล้วเดินเข้าสู่เขตโอลด์ทาวน์ ท่ีตัง้ของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. 
Stephens Cathedral) มหาวิห ารส ไต ล์ โกธิค ท่ี เก่ าแก่  จุ ดตัดขอ งถนนคา ร์ท เน อ ร์ 
Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งช้อปปิง้สดุหรูหราในกรุงเวียนนา สองข้างทางเต็ม
ไปด้วยร้านอาหาร,  คาเฟ่ และร้านขายสินค้าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยม
ในการนั่งจิบกาแฟต้นต ารับแท้ และซัคเกอร์เค้กท่ีมีช่ือเสียง แล้วเดินทางสู่หมู่บ้านกรีนซิ่ง 
หมู่บ้านพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการท าไวน์สด ร้านอาหารท่ีเรียกว่าฮอยริเก้ (Heuriger) 
ต้นต ารับขนานแท้พร้อมไวน์เลิศรส ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพืน้เมืองสร้าง
บรรยากาศให้ร่ืนรมย์ 

 

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

เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
 

www.marriott.com 
 

http://www.marriott.com/
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วันทีสาม กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น า้ดานูบ อาทิตย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เดนิทางสูน่ครบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮงัการี สถาปัตยกรรมอนัแสนคลาสสคิตัง้อยู่ริมสอง

ฝ่ังแมน่ า้ดานบูแยกเป็นเมืองเก่าและใหม ่ อนัได้แก่เมืองบดูา และเปสต์ เป็นท่ีมาของค าว่า
บดูาเปสต ์ นครท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่ ประดจุหนึง่อญัมณีล า้คา่แหง่แมน่ า้
ดานบู 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย เท่ียวชมนครบดูาเปสต์ น าชมจตรัุสฮีโร่ ท่ีร าลกึถึงการสร้างชาต ิ และการรอดพ้นจากการ

ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผา่นสวนสตัว์ และสวนสาธารณะอนัเป็นท่ีพกัผอ่น
หย่อนใจของชาวเมือง ท่ีอาบน า้สาธารณะแบบโรมนั ผา่นชมอาคารรัฐสภาท่ีสร้างในสไตล์
แบบกอธิค กลา่วกนัว่างดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของยโุรป ให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ น าคณะข้าม
สูฝ่ั่งบดูา เพ่ือขึน้ชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบ
สูค่าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของเมืองท่ีถกูแยกออกเป็นสองฝ่ัง น าท่านสมัผสักบับรรยากาศแห่ง
การลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ัง
แมน่ า้ มนต์เสน่ห์ท่ีไมเ่ส่ือมคลาย และรับการยกย่องวา่เป็นเมืองโรแมนตกิ บนสายน า้แห่ง
หนึ่งของโลก 

 

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

เดียวกัน 
www.aquincumhotel.co

m 
วันที่ ส่ี บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวกั เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ี

ใหญ่สดุของสโลวกั น าท่านขึน้สู่ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัง้อยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน
เหนือลุ่มแมน่ า้ดานูบ บนัทึกภาพสวยจากด้านนอกของตวัปราสาท ตวัอาคารมีหอคอยสงู 80 
เมตรทัง้ 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค ด้านข้างเป็น
อาคารรัฐสภา แล้วเข้าสู่จัตุรัสย่านโอลด์ทาวน์ ท่ีถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสุดชิค 
ร้านค้า ไอสครีม ร้านอาหาร ให้บริการนักท่องเท่ียวรวมทัง้เป็น ท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัย , 
พพิธิภณัฑ์ รวมทัง้โรงละคร และโบสถ์กลางใจเมือง 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย เดนิทางสูก่รุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองสดุโรแมนตกิอีกเมืองหนึ่ง

ของโลก 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันที่ห้า ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน า้แร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมำเรียนสเก้ ลำสเน่ เมืองเลก็ๆ เมืองแห่งสปำน ำ้พรุ้อน เพ่ือสขุภำพท่ีไม่

แพ้ไปกว่ำเมืองคำร์โลวีวำร่ี เมืองมำเรียนส์เก้ ลำสเน่ (Marianske lazne) เป็นอีกหนึ่งเมือง
ท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงทำงด้ำนบอ่น ำ้แร่ น ำ้พรุ้อน ระดบัโลกอีกแห่งหนึ่งของสำธำรณรัฐเช็ก 
อีกทัง้ยงัได้รับกำรขนำนนำมวำ่เป็น "เมืองแห่งสปำ" ท่ีถกูล้อมรอบด้วยภเูขำและผืนป่ำอนัสี
เขียวขจี นบัวำ่เป็นเมืองท่ีมีบรรยำกำศแสนโรแมนตกิไมแ่พ้เมืองแห่งกำรท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เลย
ทีเดียว ไปเย่ียมชมบอ่น ำ้พรุ้อนตำ่ง ๆ รอบ ๆ ตวัเมือง โดยบอ่แรกท่ีอยำกแนะน ำให้ไปเยือน 
คือ บอ่น ำ้พรุ้อนครีโซวี (Křížový pramen) หรือ ครอสสปริง เป็นบอ่น ำ้พ ุร้อนท่ีมีช่ือเสียงและ
เก่ำแก่ท่ีสดุท่ีสดุของเมืองมำเรียนสเก้ ลำซเน โดยบอ่น ำ้พุ้ ร้อนครีโซวี เป็นบอ่น ำ้พรุ้อนท่ีมีธำตุ
เหลก็ในปริมำณสงู อีกทัง้ยงัมีควำมเช่ือวำ่น ำ้ในบอ่น ำ้พรุ้อนยงัมีสรรพคณุในเร่ืองของกำร

 

http://www.corinthia.com/en


 
 
 
 
 

CODE : DEU48 

 

รักษำ โดยเฉพำะโรคท่ีเก่ียว กบัระบบทำงเดนิอำหำรรวมไปถึงโรคภมูแิพ้อีกด้วย 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บำ่ย น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองน ำ้แร่แสนสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ในหุบเขำสอง

ฝ่ังแมน่ ำ้เทปลำ ดนิแดนแห่งนีเ้ป็นท่ีค้นพบแหลง่น ำ้แร่ร้อนธรรมชำต ิและมีบอ่น ำ้พรุ้อนถึง 12 
แห่ง ท่ีร้อนท่ีสุดอยู่ในศนูย์นิทรรศกำรท่ีมีควำมร้อนถึง 72 องศำเซลเซียส ภำยในจัดแสดง
สำยน ำ้แร่ นักท่องเท่ียวสำมำรถชิมน ำ้แร่ด้วยถ้วยชิมเฉพำะพเิศษท่ีท ำจำกพอร์ซเลนในเมือง
นีเ้ท่ำนัน้ เมืองนีเ้ป็นท่ีนิยมในกำรเข้ำคอร์สสปำเพ่ือรักษำสขุภำพ เดนิเท่ียวชมเมืองตกึอำคำร
เรียงรำยด้วยสถำปัตยกรรมท่ีงดงำม เหมำะแก่กำรเดนิเท่ียวชมเมืองเป็นอย่ำงยิ่ง ร้ำนค้ำเรียง
รำยตลอดสองข้ำงทำง อิสระให้ท่ำนซือ้ของท่ีระลึกหรือหำซื อ้เหล้ำพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียง 
Becherovka โดยมีโรงงำนผลติจำกสมนุไพรเป็นของท่ีระลึก จนได้เวลำอันสมควร น ำคณะ
เดนิทำงกลบัสูก่รุงปร๊ำก 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันที่หก ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ด้วยศลิปะแบบกอธิค 

เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก วา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ปัจจบุันได้เป็น
ท่ีพ านกัของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และโบสถ์
เซนต์ไวตสั ท่ีเดน่เป็นสง่า แตล่ะลานกว้างประดบัประดาไปด้วยน า้พ ุ รูปปัน้นกับญุ โบสถ์
เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทัง้โอลด์รอยลัพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นท่ีพ านกั
ของช่างฝีมือในยคุสมยัก่อน เพ่ือเลน่แร่แปรธาตตุ่าง ๆ ให้เป็นทองค า ท่ีจะท าให้ท่านย้อนไป
ถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต  

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

ประดบัด้วยรูปปัน้ของนกับญุถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เช่ือวา่ หากเดนิผ่านสะพานแห่งนี ้ต้องขอ
พรจากนกับญุจอห์นแห่งเนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดโิรมนั
อนัศกัดิส์ทิธ์ิ ริมฝ่ังแมน่ า้วลัตวาท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, 
พพิธิภณัฑ์, หอคอยดนิปืนท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีเย่ียม จนเข้าสูจ่ตรัุสใจกลางเมือง
อนัเป็นท่ีตัง้ของวหิารตนิส์ ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองแก้วโบฮีเมียท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
และชมนาฬกิาดาราศาสตร์โบราณ เม่ือตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นร าให้นกัท่องเท่ียวได้
ชม เป็นโบราณคูบ้่านคูเ่มืองของกรุงปร๊าก  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันที่เจ็ด ปร๊าก - เชสกี ้ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดนิทางโดยสูเ่มืองมรดกโลก World Heritage เพชรน า้งามแห่งโบฮีเมียท่ีเมืองเชสกี ้

ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของแมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ี
มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 หลงั ได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็น
สถานท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของโลก ไปชมววิทิวทศัน์ของเมืองแบบ  พาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระ
ให้ท่านเดนิเท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.corinthia.com/en
http://www.corinthia.com/en
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บา่ย เดนิทางสูภ่มูภิาคซาลส์ซมัเมอกทู ประตสููเ่ขตเทือกเขาแอลป์ ภมูทิศัน์อนังดงามของเทือกเขา
ท่ีมีหิมะปกคลมุในฤดหูนาว และสีฟ้าใสของทะเลสาบหลายแห่ง ความหนาแน่นของป่าสน 
ท าให้ซลัทส์กัมเมอร์กทู เป็นแหลง่ท่องเท่ียวและพกัผอ่นตามธรรมชาติ ครอบคลมุพืน้ท่ีจรด
หบุเขาดคัชไตน์ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1997 พาท่านสูท่ะเลสาบเซนต์
วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่าตดิตรึง อิสระให้เดนิเลน่ชมเมืองท่ีแสนโรแมนตกิ  

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

เดียวกัน 
www.scalaria.com 

วันที่แปด ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค – Oktoberfest 2019 ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัล์ชตทั (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เดิน

เท่ียวชมเมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราว
กบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพั
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุ
แห่งออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียง
เท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย คณะออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิกหลากหลาย

ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย  น าท่านเข้าสู่
ลกุวิสสตรเซ่ จตัุรัสเรสซิเด้นท์ อดีตวงัหลวงของอาณาจกัรบาวาเรีย, โรงละครแห่งชาติ  
แล้วอิสระให้เดินเท่ียวชมงำน Oktoberfest 2019 (เทศกำลเบียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในโลก) 
ของเมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบำวำเรีย ที่มีผู้ เข้ำร่วมเทศกำลกว่ำ 7 ล้ำนคนในแต่ละ
ปี ชมกิจกรรรมภำยในงำนจะมีทัง้ขบวนแห่ของโรงเบยีร์และร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่มำร่วมงำน
ในวันเปิดงำน กำรมีกำรแต่งกำยและประดับประดำรถม้ำด้วยเคร่ืองประดับต่ำงๆ 
อย่ำงสวยงำม นักท่องเท่ียวสำมำรถสนุกสนำนไปกบัขบวนแห่ เคร่ืองเลน่ และด่ืมด ่ำไป
กบัเบยีร์หลำกหลำยยี่ห้อ รวมไปถงึอำหำรนำนำชนิดที่มำออกเต็นฑ์  
 **อิสระให้ทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 

 

 รถโค้ชรอรับคณะเข้าสู่โรงแรม Local 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั NH MUCHEN AIRPORT หรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกัน www.nh-hotels.com 
วันที่เก้า เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนินครมวินิค  
10.30 น. ถึงสนามบนินครมวินิค เพ่ือเตรียมเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX  

REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

14.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่  TG925  
วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 
06.10 น. สำยกำรบนิไทยน ำท่ำนเดนิทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ  

(หมำยเหต ุ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือควำมเหมำะสมโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้ำ  
โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CODE : DEU48 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

20-29 ก.ย. 2562 8866,,000000..--  7777,,000000..--  6699,,000000..--  2200,,000000..--  1177,,000000..--  --2266,,000000..--  
--2211,,000000..--  

คำ่ทวัร์รวม : 
  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคำ่ภำษี และสว่นเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 

 คำ่รถโค้ชมำตรฐำนยโุรป ท่องเท่ียวตำมโปรแกรมท่ีระบุ 
 10-14 ท่ำน ใช้รถโค้ชมำตรฐำน 32 ท่ีนัง่ 
 15-30 ท่ำน ใช้รถโค้ชมำตรฐำน 49-53 ท่ีนัง่ 

 หวัหน้ำทวัร์น ำเท่ียวตลอดกำรเดนิทำง (ผู้น ำเท่ียว) 
 คำ่เข้ำชมสถำนท่ีดงันี ้
 ปรำสำทกรุงปร๊ำก 
 คำ่เรือลอ่งแมน่ ำ้ดำนบู 
 คำ่เข้ำพระรำชวงัเชิงบรุนน์ 

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

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุในรำยกำร หรือเทียบเท่ำในระดบัรำคำเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่ำน) 
 คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร (4 Farewell dinner) 
 Bohemian dinner in Cesky Krumlov 
 Goulash party in Budapest 
 Heuriger Grinzing dinner in Vienna 
 Brewery Bavarian dinner in Munich 

 คำ่ทิปพนกังำนขบัรถท่องเท่ียวตำมโปรแกรมตลอดกำรเดนิทำง 2 ยโูร/ท่ำน/วนั 
 คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกัในสำธำรณรัฐเชค 3 คืน** 
 คำ่ประกนักำรเดนิทำงของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองกำรสญูเสีย

ชีวติ/อวยัวะ/สำยตำหรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชิง จำกอบุตัเิหต ุ ส ำหรับผู้เอำประกนัภยัอำย ุ 16-75 ปี จ ำนวนเงิน
เอำประกนัภยั 1,000,000 บำท / คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศ รวมถึงค่ำรักษำพยำบำลตอ่เน่ืองหลงัจำก
กลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภำพท่ีไมไ่ด้เกิดจำกโรคประจ ำตวั 

 คำ่ยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กิน 20 กก. สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไมเ่กิน 
7 กก. 

คำ่ทวัร์ไม่รวม :  
  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง (พำสปอร์ต) 
 คำ่ทิปหวัหน้ำทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวัอำทิ คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, คำ่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำในห้องพกัค่ำอำหำร

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้ำนอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น 
หำกท่ำนทำนได้เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้องมีคำ่ใช้จ่ำยเพิ่ม 

กำรจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดนิทำงกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณำตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้ำนหรือท่ีท่ำน

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่ำนด้วยขัน้ตอนท่ีง่ำย สะดวก และมีประสทิธิภำพ เพ่ือเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของ
ท่ำน กรุณำจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่
จอง ซึ่งเงินมดัจ ำดงักลำ่วจะเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน และกรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือล่วงหน้ำ 30 วนัก่อน
กำรเดนิทำง หำกท่ำนไมช่ ำระเงินส่วนท่ีเหลือตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯถือวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไมมี่
เง่ือนไข 
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ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจำกสถำนท่ีท่องเท่ียวตำ่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ ำนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไมรั่บจองทวัร์ส ำหรับลกูค้ำดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอำยใุนระหวำ่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอำยท่ีุมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้ำ หรือเคร่ืองมือตำ่งๆ ในกำรพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทำงท่ีบง่บอกกำรเป็นบคุคลไร้ควำมสำมำรถ 
4. ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะร่วมเดนิทำงกบัทวัร์ หรือแยกจำกคณะทวัร์ระหวำ่งทำง/กลำงทำง บคุคลท่ีมีควำม

ประพฤตไิมเ่หมำะสมระหวำ่งทวัร์ อำทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุำบนรถ, ไมรั่กษำเวลำ, เสียงดงั พดูจำหยำบคำย สร้ำง
ควำมร ำคำญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวำ่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อ
หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทำงบงัคบัให้หวัหน้ำทัวร์ต้องท ำกำรนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบำงครัง้อำจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่ำนอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

กำรยกเลกิกำรจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. กำรยกเลกิและขอเงินคำ่บริกำรท่ีช ำระไว้แล้ว มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิกำรเดนิทำงลว่งหน้ำโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน ำเท่ียวทรำบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิกำรเดนิทำงลว่งหน้ำโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน ำเท่ียวทรำบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิกำรเดนิทำงลว่งหน้ำโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธรุกิจน ำเท่ียวทรำบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คำ่ใช้จ่ำยของผู้ประกอบธรุกิจน ำเท่ียวท่ีได้จ่ำยจริง เพ่ือกำรเตรียมกำรจดักำรน ำเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ำมำหกัจำกเงิน  
    คำ่บริกำรท่ีต้องจ่ำยตำมข้อ 1 แตถ้่ำคำ่ใช้จ่ำยสงูกวำ่เงินคำ่บริกำรท่ีได้ช ำระไว้ ผู้ประกอบธรุกิจน ำเท่ียวจะเรียกจำก 
    นกัท่องเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธรุกิจน ำเท่ียว แสดงหลกัฐำนให้นกัท่องเท่ียวทรำบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คำ่ธรรมเนียมกำรขอวีซ่ำ 
    2.2 คำ่มดัจ ำของบตัรโดยสำรเคร่ืองบนิ 
    2.3 คำ่ใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆ 

หมำยเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ำมำใช้นี ้ เป็นประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ แห่งพระรำชบญัญัตธิรุกิจน ำเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
โดยประกำศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มถินุำยน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสำรจะต้องเดนิทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกต้องกำรเล่ือนวนัเดนิทำงกลบั ท่ำนจะต้อง

ช ำระคำ่ใช้จ่ำยส่วนตำ่งท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผู้ก ำหนด ซึ่งทำง
บริษัทฯ ไมส่ำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง ถ้ำทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรออกตัว๋เคร่ืองบนิไป
แล้ว ผู้เดนิทำงต้องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบนิเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไมแ่น่ใจในวนัเดนิทำงดงักล่ำว กรุณำ
ตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสำมำรถท ำ REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่ำนจะช ำระเงินคำ่ทวัร์
สว่นท่ีเหลือ 
 
 
 



 
 
 
 
 

CODE : DEU48 

 

กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบนิ (Mileage Claim ) 
 กำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะของกำรบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, สว่นสำย

กำรบนิ ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่ำ, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขกำรสะสม
ไมล์ของสำยกำรบนินัน้ ๆ ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบำงสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสำยกำรบนิเท่ำนัน้ 

คำ่ธรรมเนียมประกนัภยัและคำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบนิปรับคำ่ธรรมเนียม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 กำรเปล่ียนแปลงของสำยกำรบนิใน

ภำยหลงั ถือเป็นคำ่ทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนำดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส ำหรับพกั 2 ท่ำน 

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

ส ำหรับผู้พกั 3 ท่ำน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรวำงผงัมำตรำฐำนในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตำ่งกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนำดเลก็ขนำด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส ำหรับพกั 1 ท่ำน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส ำหรับพกั 1 

ท่ำน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ำกดัของห้องพกั และกำรวำงรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีควำม
แตกตำ่งกนั ซึ่งอำจจะท ำให้ท่ำนไมไ่ด้ห้องตดิกนัตำมท่ีต้องกำร 

 โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ให้บริกำรในช่วงฤดรู้อนเท่ำนัน้   

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชมุนำนำชำต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
กำรปรับเปล่ียน หรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัด และไมมี่
อ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนัด้วย หำก
ท่ำนต้องกำรควำมสะดวกสบำยและห้องใหญ่กวำ่ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเตมิได้ 

สถำนท่ีเข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 กำรจดัโปรแกรมทัวร์เป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดนิทำงดงักลำ่วตรงกับวนัท่ีสถำนท่ีเข้ำชมนัน้ ๆ ปิดท ำ

กำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผำ่นทำง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้ำชมไมส่ำมำรถจองผำ่น
ระบบดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมท่ีระบไุว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพ่ือให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนท่ีดงักล่ำวได้ แตห่ำกมีกำรล่ำช้ำ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำให้ท่ำน
ไมส่ำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะไม่มีกำรคืนเงินใดให้แก่ท่ำน เน่ืองจำกได้ช ำระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนท่ีเข้ำชมจำกเจ้ำหน้ำท่ีในช่วงวนัเดนิทำงของท่ำนก่อนช ำระเงิน 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ (Porter) 
  คำ่ทวัร์ได้รวมคำ่ขนสมัภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ำเพิ่มเติม 

ท่ำนจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริกำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดงักลำ่วไมส่ำมำรถให้บริกำรในกำรยกกระเป๋ำ
ขึน้ลงได้  ท่ำนสำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบนิอนญุำตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม (ส ำหรับผู้โดยสำร
ชัน้ประหยดั/Economy Class Passenger) กำรเรียกคำ่ระวำงน ำ้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสำยกำรบนิท่ีท่ำนไมอ่ำจ
ปฏิเสธได้ 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบนิอนญุำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กว้ำง+ยำว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดให้ต ่ำกวำ่
มำตรฐำนได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภำระควำมรับผิดชอบ
คำ่ใช้จ่ำยในน ำ้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสมัภำระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนำดใหญ่เกิน ไมเ่หมำะกับกำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดนิทำง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในควำมรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดกำรสญูเสีย, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผู้โดยสำร 

อนัเกิดจำกสำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ รับผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึ่งจะ
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รับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บำท / ท่ำน 
กำรสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่ำงๆ ในยโุรป มีกำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนท่ีต่ำง ๆ จะมีข้อก ำหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองกำรสบูบหุร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจำกสขุภำพของคนส่วนรวม 
กำรเดนิทำงเป็นครอบครัว (Family)  
 หำกท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอำย ุ มีโรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
ตามกฎระเบียบการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาท าการประมาณ 14 วันท าการ 

(ลกูค้ำทกุทำ่นต้องมำโชว์ตวัเพื่อท ำกำรสแกนลำยนิว้มือท่ี VFS เชค) 
 พำสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอำยุ และมีอำยไุมต่ ่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำยุ หำกมีพำสปอร์ตเล่มเก่ำไมว่ำ่จะเคยมีวีซ่ำในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอ่ืน กรุณำแนบมำด้วยเพ่ือเป็นกำรง่ำยตอ่กำรอนมุตัวีิซ่ำ 
 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขำว (ไมใ่ช่รูปขำวด ำและห้ำมสแกน) ควรมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือน 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน /ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร /ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส ำเนำทะเบียนสมรส , หย่ำ / ส ำเนำสตูิบตัร 

ในกรณีอำยไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัท / สงักดัท่ีท่ำนท ำงำนอยู่ต้องเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้โดยระบุต ำแหน่ง, อัตรำเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลำท่ีขอลำงำนเพ่ือเดินทำงไปท่องเท่ียว หลงัจำกนัน้จะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบ
ก ำหนดลำ   

 กรณี ท่ีเป็นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ำ ,ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภำษี และหลกัฐำนกำรเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจำกทำงธนำคำร  และแนบส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกย้อนหลงั 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีกำร
เข้ำออกของเงินสม ่ำเสมอ และมีจ ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคำ่ใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่
เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล ำเนำ ในกรณีท่ีเดินทำงเป็นครอบครัวหำกใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในกำรย่ืนขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรอง
คำ่ใช้จ่ำยในครอบครัวด้วย ***สถำนทตูไมรั่บบญัชีกระแสรำยวนั***  
(วนัท่ีไปแสดงตนท่ีสถำนทตูรบกวนทกุท่ำนเตรียมสมดุบญัชีเงินฝำกเล่มจริงไปด้วย) 

 กรณีท่ีบริษัทของท่ำน เป็นผู้ รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับผู้เดนิทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรข้อ 1  –6แล้ว ทำงบริษัท
จะต้องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดยระบุช่ือผู้ เดินทำงและ
เหตผุลท่ีจดักำรเดนิทำงนีใ้นจดหมำยด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษำจะต้องมี หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี เดินทำงไปกบับดิำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบดิำ, มำรดำ จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือ
ผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูต้อง 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้เดินทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ 
สถำนทตูไมค่ืนคำ่ธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอย่ืนค ำร้องใหม ่ก็ต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ง
กำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิ่มเตมิ ทำง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตู ยกเลกิวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำร
ขอวีซ่ำในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้กับผู้ ร้องขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่ ว่ำจะเป็นเหตผุลใดก็ตำม 
ท่ำนไมส่ำมำรถเรียกร้องคืนคำ่วีซ่ำได้ 

บริษัทขอสงวนสทิธิในกำรควำมรับผดิชอบตอ่ควำมเสียหำยใดๆอนัเกิดจำกกำรปฏิเสธวีซ่ำของทำงสถำนทตู ตำมข้อตกลงของสนธิสญัญำ
เชงเก้น ในกรณีย่ืนวีซ่ำผดิประเภทหรือผดิจำกเง่ือนไขท่ีสถำนทตูระบไุว้ 

หลงัจำกกำรจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำแล้ว ทำงบริษัท ฯ ถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้ำงต้นทกุประกำร 
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