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วันที� 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) ศุกร์ 
21.30 น. พร้อมคณะที สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที คอยอํานวยความสะดวกในเรื องสมัภาระและ
การเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซื EอตัFวเครื องบิน, เช่ารถโค้ช
, จองที พัก, ร้านอาหาร สถานที เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที ยวบิน (ขึ Eน
เครื องไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธิMในการเปลี ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื น ๆ เกิดขึ Eนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ งที ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันที� 2 นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี 1 ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เสาร์ 
00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเที ยวบินที  TG924    
07.05 น. คณะถงึสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรแล้ว จากนั Eน นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองพสัเซา (Passau) เมืองพรมแดน
ระหวา่งเยอรมนีและออสเตรีย กลา่วกนัวา่เมืองนี Eเป็น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้น
บาวาเรีย เป็นจดุบรรจบกนัระหวา่งแมนํ่ Eา 3 สายอนัได้แก่ ดานบู (Danube), แมนํ่ Eา
อินน์ (Inn) และแมนํ่ Eาอิซ (Ilz) เมืองเลก็ๆแห่งนี Eยงัเคยเป็นที พํานกัของอดอฟ์ฮิต
เลอร์ ในช่วงปลายศตวรรษที  19 โดยฮิตเลอร์และครอบครัวเคยอาศยัอยู่ในพสัเซา
ถงึ 4 ปี เที ยวชมสถานที สําคญัของเมืองคือ วิหารเซนต์สตีเฟน อนัเป็นผลงาน
มาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาลี ซึ งภายในวิหารแห่งนี Eยงัเป็นที เก็บออร์แกนที 
ใหญ่ที สดุในโลก เดินเที ยวชมเขตเมืองเก่ากบัเมืองใหม ่ เก็บภาพความคลาสสิค
ของตกึรามบ้านช่องของเขตเมืองเก่าทั Eงโกธิคและบาร็อครวมไปถงึ Veste 
Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซึ งปัจจบุนักลายเป็นที ตั Eงของพิพิธภณัฑ์
ประจําเมืองพสัเซา 

(158 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสูเ่มืองมรดกโลก World Heritage เพชรนํ Eางามแห่ง

โบฮีเมียที เมืองเชสกี Eครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที ยวชมเมืองที ได้รับการยกย่อง
จากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี Eตั Eงอยู่ริมสองฝั ง
ของแมนํ่ Eาวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที มีอาคารเก่าแก่ตั Eงแตย่คุกลางกวา่ 300 
หลงั ได้รับการอนรัุกษ์และขึ Eนทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที สําคญัแห่งหนึ งของโลก ไป
ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที 
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดิน
เที ยวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

(119 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูที่ พกั HOTEL MLYN หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelmlyn.eu  
วันที� 3 เชสกี 1 คลุมลอฟ - เมืองนํ 1าแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองคาร์โลวีวารี หรืออีกชื อหนึ งคือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที มีการ

ค้นพบนํ Eาแร่โดยพระเจ้าคาร์ลที  4 ที ดํารงตําแหน่งเป็นพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิ
(239 ก.ม.) 
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โรมนัอนัศกัดิMสิทธิM 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.30 น. นําท่านเที ยวชมเมืองนํ Eาแร่แสนสวยที สดุแห่งหนึ งของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ใน

หบุเขาสองฝั งแมนํ่ Eาเทปลา ดินแดนแห่งนี Eเป็นที ค้นพบแหลง่นํ Eาแร่ร้อนธรรม ชาติ 
และมีบ่อนํ Eาพรุ้อนถงึ 12 แห่ง ที ร้อนที สดุอยู่ในศนูย์นิทรรศการที มีความร้อนถงึ 72 
องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดงสายนํ Eาแร่ นกัท่องเที ยวสามารถชิมนํ Eาแร่ด้วยถ้วย
ชิมเฉพาะพิเศษ ที ทําจากพอร์ซเลนในเมืองนี Eเท่านั Eน เมืองนี Eเป็นที นิยมในการเข้า
คอร์สสปาเพื อรักษาสขุภาพ เดินเที ยวชมเมืองตกึอาคารเรียงรายด้วย
สถาปัตยกรรมที งดงาม เหมาะแก่การเดินเที ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ ง ร้านค้าเรียง
รายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านซื Eอของที ระลกึหรือหาซื Eอเหล้าพื Eนเมืองที มี
ชื อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอตุสาหกรรมที ผลิตจากสมนุไพรเป็นของที 
ระลกึ จนได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางตอ่สูก่รุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด 
ขึ Eนชื อวา่เป็นเมืองสดุโรแมนติกอีกเมืองหนึ งของโลก 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูที่ พกั SHERATON PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonprague.cz  
วันที� 4 ปราสาทปร๊าก - เที�ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดารา

ศาสตร์ 
จันทร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึ Eนในคริสต์ศตวรรษที  11 ด้วยศิลปะ

แบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก วา่เป็นปราสาทโบราณที ใหญ่ที สดุ
ในโลก ปัจจบุนัได้เป็นที พํานกัของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โต
โออ่า่ของตวัปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตสั ที เดน่เป็นสง่า แตล่ะลานกว้างประดบั
ประดาไปด้วยนํ Eาพ ุ รูปปั Eนนกับญุ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั Eงโอลด์
รอยลัพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ งเคยใช้เป็นที พํานกัของชา่งฝีมือในยคุสมยัก่อน 
เพื อเลน่แร่แปรธาตตุา่ง ๆ ให้เป็นทองคํา ที จะทําให้ท่านย้อนไปถงึความยิ งใหญ่
ของโบฮีเมียในอดีต 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. นําท่านเดินสูส่ะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาด

ใหญ่ ประดบัด้วยรูปปั Eนของนกับญุถงึ 28 องค์ ชาวคริสต์เชื อวา่ หากเดินผ่าน
สะพานแห่งนี E ต้องขอพรจากนกับญุจอหน์แห่งเนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคย
เป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิMสิทธิMริมฝั งแมนํ่ Eาวลัตวา ท่านจะได้เห็น
สถาปัตยกรรมที งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ์, หอคอยดินปืนที ได้รับ
การอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี ยม จนเข้าสูจ่ตรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นที ตั Eงของวิหาร
ตินส์ ให้ท่านได้เลือกซื Eอเครื องแก้วโบฮีเมีย “โมเซอร์” ที มีชื อเสียงโดง่ดงัไปทั วโลก
และ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมื อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นรําให้
นกัท่องเที ยวได้ชม เป็นโบราณคูบ้่านคูเ่มืองของกรุงปร๊าก  อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้
อปปิEงในห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยั อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบ
รนด์เนมอื น ๆ ใน Palladium Shopping Mall   

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูที่ พกั SHERATON PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.sheratonprague.cz  
วันที� 5 กรุงปร๊าก - บราตสิลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
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08.00 น. เดินทางสูก่รุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั เป็นเมืองหลวงและ
เมืองที ใหญ่สดุของสโลวคั เป็นที ตั Eงของรัฐสภา, มหาวิทยาลยั, พิพิธภณัฑ์ รวมทั Eง
โรงละคร ที มีการขยายเมืองอย่างไมห่ยดุยั Eง 

(329 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. นําท่านขึ Eนสูที่ ตั Eงของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั Eงอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน

เหนือลุม่แมนํ่ Eาดานบู บนัทกึภาพสวยจากด้านนอกของตวัปราสาท ตวัอาคารมี
หอคอยสงู 80 เมตรทั Eง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองส์
และบาร็อค เข้าสูเ่ขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จตัรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นที ตั Eงของ
ทําเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางสูน่ครบดูาเปสต์ เมืองที ตั Eง
อยู่สองฝั งแมนํ่ Eาดานบูแยกเป็นเมืองเก่าและใหม ่ อนัได้แก่เมืองบดูาและ เปสต์ อนั
เป็นที มาของคําว่าบดูาเปสต์ นครที สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัลํ Eาคา่ ริมสองฝั ง
แมนํ่ Eาดานบู 

(202 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูที่ พกั HILTON BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www3.hilton.com  
วันที� 6 บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นํ 1าดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้าน 

กรีนซิ�ง 
พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที ยวชมนครบดูาเปสต์ นําชมจตรัุสฮีโร่ ที รําลกึถงึการสร้างชาติ และการรอดพ้น

จากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสตัว์ และสวนสาธารณะอนั
เป็นที พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที อาบนํ Eาสาธารณะแบบโรมนั ผ่านชมอาคาร
รัฐสภาที สร้างในสไตล์แบบกอธิค โดดเดน่เป็นตระหง่าน แล้วข้ามสูฝั่ งบดูา เพื อขึ Eน
ชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสูค่าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของ
เมืองที ถกูแยกออกเป็นสองฝั ง นําท่านสูถ่นนช้อปปิEงที มีสินค้าพื Eนเมืองนานาชนิด
จําหน่ายเป็นของฝาก อาทิ ผ้าปัก เครื องแก้วของที ระลกึตา่งๆ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําท่านสมัผสักบับรรยากาศแห่งการลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั งแมนํ่ Eา มนต์เสน่ห์ที ไมเ่สื อมคลาย และรับ
การยกย่องวา่เป็นเมืองโรแมนติก บนสายนํ Eาแห่งหนึ งของโลก ได้เวลาอนัสมควร
ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ที มีอายกุว่า 
1,000 ปี ศนูย์กลางอํานาจของจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน  นําท่านเดินทางสู่
หมูบ้่านกรีนซิ ง หมูบ้่านพื Eนเมืองที มีชื อเสียงในเรื องการทําไวน์สด 

(256 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื 1นเมือง Local 
 นําท่านเข้าสูที่ พกั IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA 

HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันที� 7 กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําเข้าชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัยิ งใหญ่ที ถกูสร้างขึ Eนให้

มีความงดงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกวา่ 20 ห้องที จดัแสดงไว้
อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี  ห้องรับรอง (Great Hall) 
สิ งที แสดงให้เหน็ถงึความยิ งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก หลงัจากนั Eนนําท่านเข้าสูริ่ง
สตราเซ ่ ถนนสายวงแหวนที รายล้อมไปด้วยสถานที สําคญั อาทิ โรงละครโอเปร่าที 
เก่าแก่ และยงัมีการจดัแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปี พระราชวงัฮอฟบรูก์อนั

(20 ก.ม.) 
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ยิ ง ใหญ่ ซึ งในปัจจบุนัเป็นที ทําการสําคญัของรัฐ ใกล้กนัเป็นโรงเรียนสอนขี ม้าแบบ
สเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี Eฮอลล์ ก่อนจะข้ามแมนํ่ Eาดานบูสูเ่ขตเมือง
ใหม ่ อนัเป็นที ตั Eงขององค์การสหประชาชาติแห่งที สองของยโุรป ให้ท่านได้ชมสาย
แมนํ่ Eาดานบูใหมแ่ละเก่า ที มีความสําคญัต่อหลายประเทศในยโุรป 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิEงในย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ที มีนกัท่องเที ยวนิยม

ในการนั งจิบกาแฟต้นตํารับแท้ และซคัเกอร์เค้กที มีชื อเสียงของเวียนนา สมควรแก่
เวลาเดินทางสูภ่มิูภาคซาลส์ซมัเมอกทู ที มีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่า
ติดตรึง 

(298 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูที่ พกั HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.scalaria.com 

วันที� 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก - ช้อปปิ1ง- 
จัตุรัสมาเรียน 

ศุกร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี 

เดินเที ยวชมเมืองที ตั Eงอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย 
งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที โรแมนติกที สดุใน Salzkammergut 
เขตที อยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียให้ฉายา
เมืองนี Eวา่เป็นไข่มกุแห่งออสเตรียและเป็นพื Eนที มรดกโลก UNESCO Cultural -
Historical Heritage เพียงเที ยวชมเมืองเสมือนหนึ งท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 
แล้วเดินทางตอ่สูเ่มืองซาลส์บวร์ก  

(35 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
13.00 น. ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองที มีชื อเสียงจากการใช้สถานที ตา่ง ๆ ของเมืองในการถ่าย

ทําภาพยนตร์ชื อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที แสนโรแมนติกที มี
ทะเลสาบและภเูขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนรัุกษ์ที 
ตั Eงอยู่สองฝั งของแมนํ่ Eาซาลซา่ ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวงัเดิม ที ตกแตง่
พนัธุ์ไม้หลากหลายสีสนั ข้ามฝั งสูเ่มืองเก่าที มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั Eงเดน่
ตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โม
สาร์ต” ที สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นําท่านไปชมมหาวิหาร
ประจําเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที สร้างขึ Eนจากความรํ ารวยที เกิดจากการทํา
เหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ที มีชื อเสียง ประดบัประดาได้ด้วยป้ายบอกชื อร้านค้า
เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ 

 

15.30 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิก ซึ งถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิกหลากหลาย
ด้วยสถาปัตยกรรมที แตกตา่ง อีกทั Eงยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียอีกด้วย 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิEง เริ มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเริ มต้นของถนนสาย
สําคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ Eนในศตวรรษที  19 ได้ชื อวา่เป็นถนนที สวยอีก
แห่งหนึ งของเมืองนี E เป็นที ตั Eงร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที ตั Eงของ
โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที ยวมาเดินเลน่บนถนนสายนี Eอาจได้กระทบไหล่
ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเที ยวพลาด
ไมไ่ด้ที จะชมตุ๊กตาเต้นรํา ที ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. 
และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเที ยวที มาเยือน 

 (153 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตาํรับแท้ Local 
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 นําท่านเข้าสูที่ พกั MARRIOTT MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 
วันที� 9 เที�ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 
เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที ยวชมเมืองมิวนิค ที มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที แตกตา่ง เมืองหลวง

แห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี Eเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค 
และพฒันาเมืองให้มีความสําคญัที สดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหลง่ผลิตเบียร์ 
ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นําท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์ก
หรือพระราชวงัฤดรู้อน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที มีรูปโดมหวัหอม, ประตชูยั, 
ย่านมหาวิทยาลยัที เก่าแก่, หอสมดุแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์ 

 

 
10.45 น. ได้เวลาอนัสมควร นําคณะออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิก เพื อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา  TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
(38 ก.ม.) 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที ยวบินที   TG925  
วันที� 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.05 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิMในการปรับเปลี ยนโปรแกรมเพื อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ที นกัท่องเที ยวได้รับเป็นหลกัฯ)  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

6-15 ต.ค. 2560 

9966,,000000..--  8787,,000000..--  7777,,000000..--  1717,,000000..--  1155,,000000..--  --2266,,000000..--  
--2200,,000000..--  

13-22 ต.ค. 2560 
3-12 พ.ย. 2560 
10-19 พ.ย. 2560 
17-26 พ.ย. 2560 

24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 
1-10 ธ.ค. 2560 
8-17 ธ.ค. 2560 
15-24 ธ.ค. 2560 
22-31 ธ.ค. 2560 

New Year xxx,xxx 
New Year xxx,xxx 

ค่าทวัร์รวม : 
 � คา่ตัFวเครื องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ มของนํ Eามนัเชื Eอเพลงิ ณ วนัที  29 มีนาคม 2560 

� คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที ยวตามโปรแกรมที ระบ ุ
� คา่เข้าปราสาทกรุงปร๊าก, คา่เรือลอ่งแมนํ่ Eาดานบู, คา่เข้าพระราชวงัเชิงบรุนน์ 
� โรงแรมที พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
� คา่อาหารตามที ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ นในแตล่ะประเทศ 
� คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
� คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกัในสาธารณรฐัเชค 3 คืน** 
� คา่ประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ สาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทั Eงนี Eครอบคลมุถึงประกนั
สขุภาพที ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจอง
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ทวัร์ 
� ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ Eาหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่

เกิน 7 กิโลกรัม  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ ม 7% 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 � คา่ภาษีหกั ณ ที จ่าย 3 % 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ น 
� คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
� คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื องดื มในห้องพกั และคา่อาหารที สั งมาในห้องพกัคา่อาหารและ

เครื องดื มที สั งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิ ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที ทา่น

รู้จกัและเชื อถือได้ ซึ งจะดแูลทา่นด้วยขั Eนตอนที งา่ย สะดวก และมปีระสทิธิภาพ เพื อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ�งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที�จอง ซึ ง
เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นที เหลอืตามวนัที กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเงื อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื องจากสถานที ทอ่งเที ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื Eออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี E 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี E 

1. เด็กที มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทีุ มคีวามจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครื องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที ดื มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที ไมย่อมรับเงื อนไขระหวา่งทวัร์ ที มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ที 
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ งบางครั Eงอาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื นหรือโปรแกรมทอ่งเที ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทั Eงหมด 
 • ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
 � หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเงื อนไขใด เงื อนไขหนึ ง แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื นขอวี

ซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ มคือคา่วีซา่ และคา่เปลี ยนชื อตัFวเทา่นั Eน และต้องไมอ่ยูใ่น
เงื อนไขของตัFวที  NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 � หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ งในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทั Eงหมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื อนไขของวนัเวลาที ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการ
พิจารณาอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื นขอวีซา่แบบเดี ยว ซึ งจะรู้ผลเร็วกวา่การยื นขอวี
ซา่แบบกรุ๊ป 
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� บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที มีผู้ เดินทาง ตํ ากวา่ 20 ทา่น โดยที จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิMในการเปลี ยนแปลงการทอ่งเที ยว รวมทั Eงไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี E การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, 
อบุตัิเหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซื Eอประกนัเพิ มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ 
บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นั Eน ทั Eงนี E
จะคํานงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยที เกิดขึ Eน หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื องจากการกระทําที สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที ทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปลี ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลี ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัFวเครื องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที นั งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ งทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัFวเครื องบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั Eน และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที ฯ เพื อยืนยนัในกรณีที ตัFวเครื องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นที เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัFวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึ Eนอยูก่บัเงื อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนั Eน ๆ ซึ งการเปลี ยนแปลงเงื อนไขบางสว่นหรือทั Eงหมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นั Eน 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ Eามนัเชื Eอเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที  29 มีนาคม 2560 การเปลี ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ มที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที ออกตัFว 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 � ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที มีเตียงเดี ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ งห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 
� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สาํหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทั Eงนี Eขึ Eนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ งห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 

ทา่น 
� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึ Eนอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ งอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที ต้องการ 

� โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื องปรับอากาศเนื องจากอยูใ่นแถบที มีอณุหภมูิตํ า เครื องปรับอากาศที มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นั Eน   

� ในกรณีที มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ Eน 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิM ใน
การปรับเปลี ยน หรือย้ายเมืองเพื อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปที มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที เป็นห้องเดี ยวอาจเป็นห้องที มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบนํ Eา ซึ งขึ Eนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั Eน ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ มเติมได้ 

สถานที เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั Eงปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที สถานที เข้าชมนั Eน ๆ ปิดทํา



 

EUR12_INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS (Oct-Dec, 2017)_08-05-2017                                           9/10 

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที ระบไุว้ในเอกสารของสถานที นั Eน ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื อให้ทา่นได้เข้าชมสถานที ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานที ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื องจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที เข้าชมจากเจ้าหน้าที ในชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 � คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึ Eนลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครั Eง 

� สาํหรับนํ Eาหนกัของสมัภาระที ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสาร
ชั Eนประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํ Eาหนกัเพิ มเป็นสทิธิของสายการบินที ทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

� สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ Eนเครื องได้ ต้องมีนํ Eาหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ Eว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ Eว) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิ Eว) 

� ในบางรายการทวัร์ ที ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ Eาหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ ากวา่
มาตรฐานได้ ทั Eงนี Eขึ Eนอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิMไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในนํ Eาหนกัสว่นที เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที มีล้อเลื อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ Eนบนพาหนะการเดินทาง 
� บริษัทฯขอสงวนสทิธิMในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ งจะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี  (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงค์เรื องการงดสบูบหุรี  บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที 

ชดัเจนในเรื องการสบูบหุรี  และมีสถานที โดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี  ทั Eงนี Eเนื องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั วโมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั Eงหมด 

ตามกฎระเบียบการยื�นวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาทาํการประมาณ 14 วันทาํการ 
(ลกูค้าทกุท่านต้องมาโชว์ตวัเพื อทําการสแกนลายนิ Eวมือที  VFS เชค) 

� พาสปอร์ตที ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื น กรุณาแนบมาด้วยเพื อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

� รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ Eว จํานวน 2 ใบพื Eนหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
� สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สาํเนาใบเปลี ยนชื อ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
� หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่านั Eนโดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที เริ มทํางานกับบริษัทนี Eและช่วงเวลาที ขอลางานเพื อเดินทางไปท่องเที ยว หลงัจากนั Eนจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบ
กําหนดลา   

� กรณีที เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

� หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที มีการ
เข้าออกของเงินสมํ าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ ากวา่ 6 หลกั เพื อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื อกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ งในการยื นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
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คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั***  
(วนัที ไปแสดงตนที สถานทตูรบกวนทกุทา่นเตรียมสมดุบญัชีเงินฝากเลม่จริงไปด้วย) 

� กรณีที บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทั Eงหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบบัเพื อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบชืุ อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที จดัการเดินทางนี Eในจดหมายด้วย 

� กรณีที เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
� กรณีที เด็กอายตุํ ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที บิดา, มารดา จะต้องไป

ยื นเรื องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ที ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั Eง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทั Eงนี Eบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เนื องจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

� บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของ
สนธิสญัญาเชงเก้น ในกรณียื นวีซา่ผิดประเภทหรือผิดจากเงื อนไขที สถานทตูระบไุว้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื อนไขที บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 

 

 

 

  


