
ยโุรปตะวนัออก 5 ประเทศ 10 วนัยโุรปตะวนัออก 5 ประเทศ 10 วนั  

Insight Grand Eastern EuropeInsight Grand Eastern Europe

3 Cultural City World Heritage Site3 Cultural City World Heritage Site

· Czech เชสกี� ครุมลอฟ: เมืองมรดกโลกเพชรน.ําเอกที�ทรงคุณค่า ใน
เขตโบฮีเมียใต้
· คาร์โลวี วารี: สัมผัสความโรแมนติกของเมืองนํ�าแร่ เมืองแห่งสปา
· กรุงปร๊าก: ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก และสะพานชาร์ล ล้วนเคยเป�นฉาก
ถ่ายทําภาพยนตร์

GASTGRONOMYGASTGRONOMY
เราเสริ�ฟอาหารท้องถิ�นที�ปรุงแต่งทุกเมนูจากร้านชื�อดัง การันตี
ด้วยรสชาติหลายเมนูอาทิ เป�ดโบฮีเมียน/ กูลาชชุป / ฮอยริเก ้
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07 เม.ย 66   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครแฟรงค์เฟ�ร์ต (เยอรมนี)

06.15 น.  คณะถึงสนามบนินครแฟรงค์เฟ�รต์ ประเทศเยอรมน ีหลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรแล้ว
นําคณะออกเดินทางสูเ่มอืงแบมเบริก์ (212 ก.ม.) หนึ�งในเมอืงท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงที�สดุแหง่หนึ�งใน
เยอรมน ีเป�นศูนยร์วมสถานที�สาํคัญทางศาสนา ศิลปะและวฒันะธรรม ที�ได้รบัการอนุรกัษ์ไวเ้ป�นอยา่ง
ด ีเขตเมอืงเก่าของบมัแบรค์ได้รบัการขึ�นทะเบยีนเป�นมรดกโลกในฐานะเมอืงที�มมีรดกทางวฒันธรรม
โดยองค์การยูเนสโก ในป� 1993 นําท่านเดินเที�ยวชมยา่น Old Town รมิแมน่ํ�าเรก็นิทซ ์(Regnitz)
ชมอาคาร ศาลาวา่การเมอืงหลังเก่า (Altes Rathaus) ตั�งอยูบ่นเกาะซึ�งสรา้งขึ�นมากลางแมน่ํ�า และมี
สะพานเชื�อมสองฝ�� งซึ�งเป�นฝ�� งเมอืงและสถานที�สาํคัญทางศาสนาเขา้ด้วยกัน สิ�งที�โดดเด่นที�สดุบน
อาคารนี�เหน็จะเป�นภาพวาดแบบปูนเป�ยก และบา้นในสไตล์ Half-timbered หลายหลังในยา่นที�เรยีก
วา่ Little Venice เพราะมคีคูลองตัดผา่น รวมถึงท่าเรอืหน้าบา้นด้วย Bamberg Cathedral มหา
วหิารแบบโรมาเนส-โกธคิ ด้านหลังของจตัรุสัเป�นที�ตั�งของวงัเก่า หรอื Old Court เป�นกลุ่มอาคารไม้
หลายหลัง เคยใชเ้ป�นที�ประทับของพระ สงัฆราชก่อนที�จะมกีารสรา้งวงัใหมข่ึ�นมา ตรงขา้มกับจตัรุสั
เป�นที�ตั�งของพระราชวงัใหม ่Neue Residenz เพื�อเป�นที�ประทับของ Prince-Bishop ซึ�งเป�นผูม้ี
อํานาจสงูสดุในเมอืงและผูน้ําทางศาสนาในขณะนั�นได้ใชเ้ป�นที�ประทับ

21.00 น.  พรอ้มคณะที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร ์H/J สายการบนิไทย
เจา้หน้าที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเชค็อิน

23.45 น.  ออกเดินทางสูน่ครนครแฟรงค์เฟ�รต์ ประเทศเยอรมน ีโดยเที�ยวบนิที� TG 920

08 เม.ย 66        นครแฟรงค์เฟ�ร์ต - แบมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี เมืองนํ�าแร่ร้อน 
        (สาธารณรัฐเช็ก)

 

2304-0402-EUR12 www.smileytour.com Page 2 of 16



12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย ออกเดินทางสูเ่มอืงคารโ์ลววีาร ี(173 ก.ม.) หรอือีกช.ือหนึ�งคือเมอืงคารล์บาด เป�นเมอืงที�มกีารค้น

พบนํ�าแร ่จนทําใหเ้มอืงนี�มชีื�อเสยีงโดง่ดงัในเรื�องของสปามาตั �งแต่ยุคกลางชมเมอืงนํ�าแรแ่สนสวย
ที�สดุแหง่หนึ�งของโบฮีเมยี ตัวเมอืงอยูใ่นหบุเขาสองฝ�� งแมน่ํ�าเทปลา มบีอ่นํ�าพุรอ้นถึง 12 แหง่ ที�รอ้น
ที�สดุมคีวามรอ้นถึง 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนํ�าแร ่นกัท่องเที�ยวสามารถชมินํ�าแรด่ว้ย
ถ้วยชมิเฉพาะพเิศษ ที�ทําจากพอรซ์เลนในเมอืงนี�เท่านั �น

19.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร

นําท่านเขา้สูที่�พกั Parkhotel Richmond **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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09 เม.ย 66        คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก – เยือนปราสาทแห่งกรุงปร๊าก 
        สะพานชาร์ล

 
08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.   เดินทางสูก่รุงปรา๊ก (150 ก.ม.) Prague เมอืงหลวงทรงเสน่หแ์หง่ สาธารณะรฐัเชก็ ที�เต็มไปด้วย

อาคารบา้นเรอืนอัดงดงาม สะท้อนถึงอารยธรรมเก่าแก่ที�สบืทอดมาอยา่งยาวนานจนได้รบัการ
ยอมรบัจาก UNESCO ใหเ้ป�นมรดกโลก

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
13.30 น.   ชมปราสาทแหง่กรุงปรา๊ก สถาป�ตยกรรมโบราณสมยัค.ศ. 11 แบบกอธคิ เคยได้รบัการรบัรองจาก

กินเนสสบุ์ก๊ วา่เป�นปราสาทโบราณที�ใหญที่�สดุในโลก ชมความใหญโ่ตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์
เซนต์ไวตัสที�เด่นเป�นสง่า แต่ละลานกวา้งประดับประดาไปด้วยนํ�าพุ รูปป�� นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอรจ์
และคอนแวนต์ รวมทั�งโอลด์รอยลัพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ�งเคยใชเ้ป�นที�พาํนักของชา่งฝ�มอืในยุค
สมยัก่อน เพื�อเล่นแรแ่ปรธาตตุ่าง ๆ ใหเ้ป�นทองคํา ที�จะทําใหท่้านยอ้นไปถึงความยิ�งใหญข่องโบฮีเมยี
ที�ไมเ่ป�นสองรองใคร เที�ยวเมอืงเก่ายา่นโอลด์ทาวน ์สะพานชารล์อันเก่าแก่สญัลักษณข์องเมอืง สรา้ง
ด้วยหนิขนาดใหญ ่ประดับด้วยรูปป�� นของนักบุญถึง 28 องค์ ถกูใชเ้ป�นโลเกชั�นในการถ่ายทํา
ภาพยนตรม์าหลายเรื�อง กรุงปรา๊กในยุคกลางเป�นเมอืงที�น่าหลงใหลด้วยสถาป�ตยกรรม โรงละครโอ
เปรา่, พพิธิภัณฑ์, หอคอยดินป�น จตรุสัใจกลางเมอืง วหิารตินส ์นา�ิกาดาราศาสตรโ์บราณ
ที�ผูค้นล้วน   เฝ�ารอดดู้วยใจจดจอ่

19.00 น.  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเขา้สูที่�พกั Eurostars Thalia ***** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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10 เม.ย 66        บราติสวา – ปราสาทกรงุบราติสวา – บูดาเปสต์ (ฮังการ)ี 

 
 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.  เดินทางสูก่รุงบราติสลาวา นครหลวงแหง่สาธารณรฐัสโลวคั (328 ก.ม.) เป�นเมอืงหลวงและเมอืงที�

ใหญส่ดุของสโลวคั เมอืงนี�ถือได้วา่เป�นบา้นพี�เมอืงน้องเมื�อครั �งยงัรวมประเทศเป�น เชคโกสโลวาเกีย
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
13.00 น.   ชมววิจากมุมสงูของปราสาทแหง่กรุงบราติสลาวา ตั �งอยูบ่นเนินเขาคารเ์บเธยีนเหนือลุ่มแมน่ํ�าดานูบ

ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธคิ, เรอเนสซองส ์และบารอ็ค ยา่นเมอืงเก่าบนถนนคนเดิน เรยีงราย
ไปด้วยรา้นค้า, รา้นอาหาร และคาเฟ �เก๋ๆ ใหน้ักท่องเที�ยวได้พกัผอ่นหยอ่นใจ ออกเดินทางสูน่คร
บูดาเปสต์ (194 ก.ม.) เมอืงหลวงอันงามสง่า สองฝ�� งของแมน่ํ�าดานูบ แบง่ออกเป�นเมอืง “บูดา” และ
“เปสต์” จุดหมายปลายทางของนักท่องเที�ยวในฝ�� งยุโรปตะวนัออก

19.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเขา้สูที่�พกั Eurostars Budapest Center **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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11 เม.ย 66        บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นํ�าดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) 
        หมู่บ้านกรีนซิ�ง

 
 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.    ชมนครบูดาเปสต์ อดีตเมอืงหลวงของพวกแมก็ยา จตรุสัฮีโร ่ที�ราํลึกถึงการสรา้งชาติ สวนสตัว์

โรงอาบน.ําสาธารณะแบบโรมนัขนาดใหญ ่อาคารรฐัสภาที�สรา้งในสไตล์แบบกอธคิ เที�ยวฝ�� งบูดา
ป �อมชาวประมง โบสถ์แมทเธยีส คาสเซลิฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมอืงที�ถกูแยกออกเป�นสองฝ�� ง

12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
บา่ย             ล่องเรอืแมน่ํ�าดานูบ อีกกิจกรรมที�ไมเ่ป�นสองรองใครในยุโรป ความงดงามของสถาป�ตยกรรมแบบ

กอธคิ ได้รบัการยกยอ่งวา่เป�นเมอืงโรแมนติก บนสายนํ�าแหง่หนึ�งของโลก แล้วเดินทางสู่
กรุงเวยีนนา (243 ก.ม.) นครหลวงแหง่ดนตรี

19.00 น.    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมอืงที�หมูบ่า้นกรนีซิ�ง
นําท่านเขา้สูที่�พกั Radisson Blu Park Royal Palace Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

2304-0402-EUR12 www.smileytour.com Page 6 of 16



12 เม.ย 66       กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ – เชสกี� ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชก)

 
08.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.   ชมพระราชวงัเชงิบรุนน ์พระราชวงัอันยิ�งใหญที่�ถกูสรา้งขึ�นใหม้คีวามงดงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวร์

ซายส ์โปรแกรม Imperial Tour 22 หอ้งที�จดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้ง
แกลลอรี� หอ้งรบัรอง (Great Hall) สิ �งที�แสดงใหเ้หน็ถึงความยิ�งใหญแ่หง่ราชวงศ์ฮัปสเบริก์ รงิส
ตราเซ ่ถนนสายสาํคัญที�ตั �งของ โรงละครโอเปรา่ที�เก่าแก่ พระราชวงัฮอฟบูรก์อันยิ�งใหญ ่โรงเรยีน
สอนขี�มา้แบบสเปน อาคารรฐัสภา ซตีิ�ฮอลล์ ทําใหเ้มอืงเป�นที�น่าหลงใหล

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
บา่ย            เขา้สูแ่ลนด์มารค์ชื�อดังคารท์เนอรส์ตรที ที�มนีักท่องเที�ยวนิยมในการนั �งจบิกาแฟต้นตํารบัแท้ และซคั

เกอรเ์ค้กที�มชีื�อเสยีงของเวยีนนา รา้นขายสนิค้าแบรนด์เนมบนถนน Graben  แล้วเดินทางขา้ม
พรมแดนสูเ่มอืงมรดกโลก World Heritage เพชรนํ�างามแหง่โบฮีเมยีที�เมอืงเชสกี�ครุมลอฟ
(206 ก.ม.) Cesky Krumlov เมอืงที�ได้รบัการยกยอ่งจากองค์การยูเนสโก้ใหเ้ป�นเมอืงมรดกโลกใน
ป� ค.ศ. 1992 เมอืงนี�ตั �งอยูร่มิสองฝ�� งของแมน่ํ�าวลัตาวา เสน่หข์องเมอืงอยูที่�ความโดดเด่นของ
อาคารเก่าแก่ตั �งแต่ยุคกลางกวา่ 300 หลัง

19.00 น.  รบัประทานอาหารคํ�า ณภัตตาคาร
นําท่านเขา้สูที่�พกั HOTEL DVORAK **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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13 เม.ย 66       เชสกี� ครุมลอฟ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท – ทะเลสาบวูลฟ�กัง

 
08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

นําคณะเดินเที�ยวชมเมอืงประวติัศาสตร ์เชสกี�ครุมลอฟ ตั �งอยูใ่นหบุเขาของแมน่ํ�าวลัตาวาที�คดเคี�ยว
และก่อตั �งโดยตระกลูวติคอฟราวป� 1274 ในป� 1992 เมอืงนี�ได้รบัการขึ�นทะเบยีนเป�นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมของยูเนสโก ยา่นโอลด์ทาวน ์เป�นที�ตั �งของปราสาทครุมลอฟ ที�มหีอคอยทรงกลมโดด
เด่นเป�นอนุสรณที์�น่าประทับใจที�สดุ เขต Latrán ที�เรยีกวา่ Budejovice Gate ซึ�งเป�นจตัรุสัที�มศีาลา
กลาง อนุสรณแ์หง่โรคระบาด และนํ�าพุประดับตามมุมต่างๆ เมอืงทั �งเมอืงยงัคงรกัษาเครอืขา่ยถนน
ในยุคกลาง ใหแ้ลดกูลมกลืนไปกับบา้นเรอืนยุคเรอเนซองส์

12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
13.00 น.     ออกเดินทางสูภ่มูภิาคซาลสกั์มเมอรก์ทู (206 ก.ม.) ทะเลสาบวูลฟ �กัง ในประเทศออสเตรยี แหล่ง

ท่องเที�ยวชื�อดังรมิทะเลสาบ มชีื�อเสยีงโด่งดังมาจากภาพยนตร ์“เดอะซาวด์ออฟมวิสคิ”
19.00 น.   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร

นําท่านเขา้สูที่�พกั Hotel Furian **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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14 เม.ย 66       ฮัลลชตัทด ์ - มิวนิก - มาเรียนปลัตซ์

 
 

08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น. เที�ยวเมอืงท่องเที�ยวอันดับต้นๆของโลก “ฮัลล์สตัทช”์ (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุ

กวา่ 4,500 ป� ตั �งอยูร่มิทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป �าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด กล่าว
กันวา่เป�นเมอืงที�โรแมนติกที�สดุบนอัพเพอรอ์อสเตรยี ได้รบัการขนานนามเมอืงนี�วา่เป�นไขมุ่กแหง่
ออสเตรยี

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
บา่ย ชมเมอืงมวินิค เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี แหล่งผลิตเบยีร ์ศูนยก์ลางการผลิตรถยนต์ BMW

ชมยา่นเมอืงเก่า เรสซเิด้นท์ โรงละครโอเปรา่ โบสถ์ที�มรีูปโดมหวัหอม ชอ้ปป��งบนถนนแมกซมิเิลียน
รา้นแบรนด์เนมชื�อดังเรยีงรายสองฝ�� ง

19.00 น. รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร “เมนูขาหมูเยอรมนัต้นตํารบัดั�งเดิม”
นําท่านเขา้สูที่�พกั Munich Marriott Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

15 เม.ย 66       นครมิวนิค - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 
08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
10.00 น.    นําคณะออกเดินทางสูส่นามบนินครมวินิก เพื�อเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท่้านได้ทํา

TAXREFUND  คืนภาษีก่อนการเชค็อิน
14.25 น.    ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 925

16 เม.ย 66       เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.05 น.   สายการบนิไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ
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หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ โดยซ.ือตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช,
จองที�พัก, ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที�เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที�ยวบิน
(ขึ�นเครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุด

หมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้า
แล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เกิดขึ�นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้ง

ให้ท่านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

กําหนดการเดินทาง

Period
Tour Fare

Adults
Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

SGL
Supp

No TKT
ADL / CHD

07 – 16 เมษายน 2566 117,000.- 105,000.- 96,600.- 14,500.- -38,000 /-28,500
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คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของนํ้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
คาเขาปราสาทกรุงปราก, คาเรือลองแมนํ้าดานูบ, คาเขาพระราชวังเชิงบรุนน
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) 
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2€ ตอทาน / วัน
คาธรรมเนียมวีซาประเทศเช็ก (เชงเกน) **โปรแกรมทัวรพักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
คาเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL
GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ
มากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ตอ
เนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิด
จากโรคประจําตัว
หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระ และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร
แนบ ทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล
ของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

ค่าทัวร์รวม

ค่าไม่ทัวร์รวม

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกัน
เปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
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Booking Condition
01

02

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทาง เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา
60,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของ
ทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่
กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สราง
ความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง
ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะ
ทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้ เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในโปรแกรม
ไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.

How to make your reservation

Cannot make your reservation

Air Ticket
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

03

Entrance
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปด
โดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ
จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหาก
มีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงิน
ใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทาง
ของทานกอนชําระเงิน

04

Mileage Claim
การเดินทางเปนหมูคณะในกรณีตั๋วกรุปของสายการบินไทยแอรเวย ออสเตรียนแอรไลน สายการบินฟนแอร, ลุฟทฮันซา, สแกนดิเน
เวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมด
เปนสิทธิของสายการบินเทานั้น

05

Family
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ เด็ก, และผูสูงอายุ มี
โรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด07

Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคา
ทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว06
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Smoking Area
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการ
สูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม08
Porter Service

คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรอง
เงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวรที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน
กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสีย
หายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

09

Hotel Accommodation

หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดู
รอนเทานั้น 
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ
เปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ้า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

10
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หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

โดยประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน 2553 เป�นต้นไป
 

การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพ.ือการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหน้ํามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั �งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหน้ักท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั �วเท่านั �น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั �วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั �งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*
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พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือ

ประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา

รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลังเปนสีขาวเทานั้น (ไมใชรูปขาวดํา, หนาใหญ และหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกัน

ทั้ง 2 รูป

สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุ

ไมถึง 20 ปบริบูรณ 

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,

วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  

กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือ

ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ยอนหลัง 6 เดือน

หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดท ณ เดือนปจจุบันที่ยื่นคํารองขอวีซา ควร

เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยาง

ไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน

ครอบครัวดวย   **สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***

 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6 แลว ทางบริษัทจะตองออก

จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน

จดหมายดวย

กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  

กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดง

ความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคา

ธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้

บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัด

สงเอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาใน

แตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธิ์

เรียกรองคืนคาวีซาได

 
ตามกฎระเบียบการยื�นวีซ่าเข้าประเทศเชค ใช้เวลาทําการประมาณ 15 วันทําการ

(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตัวเพื�อทําการสแกนลายนิ�วมือที�สถานทูตเชค)

หลังจากการจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแล้ว ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลง
และเงื.อนไขที�บรษัิทฯ ได้ระบุไวข้า้งต้นทกุประการ
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