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วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย

การบินไทย เจ้าหน้าทีค่อยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาร และการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน , เช่ารถโค้ช, 

จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที่ ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั) 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิ
ในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ล่ วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการ
ทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี 2 เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่- 
หมู่บ้านกรีนซิ่ง 

เสาร์ 

01.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นํา

ทา่น เที่ยวชมเมือง  ได้รับการกลา่วขานวา่เป็นเมืองโรแมนติกที่สดุเมืองหนึง่ของยโุรป
ตะวนัออก  เร่ิมจาก “ริงสตราเซ่ ” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถา นท่ี
สาํคญัอาทิ โรงละครโอเปร่าที่มีช่ือเสยีงที่สดุอีกแหง่ของโลก สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ 
เปิดในปี 1869 บนัทกึภาพสวยของ จตัรัุสมาเรีย เทเรซา ท่ีมีรูปปัน้ของจกัรพรรดินีท่ีโดง่ดงั 
ขนาบไปด้วยอาคาร 2 แหง่คือ พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ ศิลปะ  และพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ
วิทยา  ด้านตรงข้ามเป็น พระราชวงัฮอฟบวร์ค อดีตพระราชวงัหลวง ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 13 
ปัจจบุนัเป็นท่ีพํานกัและทําเนียบของประธานาธิบดี  จากนัน้ผา่นชมสถานท่ีสาํคญั  อาทิ  ซิตี ้
ฮอลล์, รัฐสภา , ผา่นปราเตอร์ (Prater) สวนสนกุ ที่ถือวา่เป็นแลนด์มาร์คขอ งที่น่ี แล้ว ข้าม
แมน่ํา้ดานบูสูเ่ขตเมืองใหม ่อนัเป็นท่ีตัง้ของสาํนกังาน สหประชาชาติแหง่ที่สองของยโุรป ให้
ทา่นได้ชมสายแมน่ํา้ดานบูใหมแ่ละเก่า ท่ีมีความ สาํคญัตอ่หลายประเทศในยโุรป 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
14.00 น. เดินทางสูเ่ชิงบรุนน์ นําคณะเข้าชมความงามของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ ที่ถกูสร้างขึน้ให้มี

ความงดงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายใน  Imperial Tour 22 ห้องที่จดัแสดงไว้
อยา่งนา่ชม ผา่นห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great Hall) สิง่ที่แสดง
ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แหง่ราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก  

 นําทา่นสูส่วนสาธารณะชตทัปาร์ค ที่มีรูปปัน้ของโยฮนัสเตร้าส์ จเูนียร์ เจ้าของบท ประพนัธ์
เพลง  เดอะ บล ูดานบู  แล้วเดิน เข้าสูเ่ขตโอลด์ทาวน์ ท่ีตัง้ของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. 
Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่เก่าแก่ จดุตดัของถนนคาร์ ทเนอร์ 
Karntnerstrasse และถนน Graben แหลง่ช้อปปิง้สดุหรูหราในกรุงเวียนนา สองข้างทางเต็ม
ไปด้วยร้านอาหาร,  คาเฟ่ และร้านขายสนิค้าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย ที่มีนกัทอ่งเที่ยวนิยม
ในการนัง่จิบกาแฟต้นตํารับแท้ และซคัเก อร์เค้กที่มีช่ือเสยีง แล้ว เดินทางสูห่มูบ้่านกรีนซิ่ ง 
หมูบ้่านพืน้เมืองที่มีช่ือเสยีงในเร่ืองการทําไวน์สด  ร้านอาหารที่เรียกวา่ ฮอยริเก้ (Heuriger) 
ต้นตํารับขนานแท้พร้อมไวน์เลศิรส ผสมผสานและขบักลอ่มด้วยดนตรีพืน้เมืองสร้าง
บรรยากาศให้ร่ืนรมย์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดับเดียวกัน 
www.radissonblu.com 

 
วันท่ี 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น า้ดานูบ อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 

http://www.radissonblu.com/
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09.00 น. เดินทางสูน่ครบดูาเปสต์ เมือง หลวงของฮงัการี สถาปัตยกรรมอนัแสนคลาสสคิตัง้อยูริ่มสอง
ฝ่ังแมน่ํา้ดานบูแยกเป็นเมืองเก่าและใหม ่อนัได้แก่เมืองบดูา  และเปสต์ เป็นท่ีมาของคําวา่
บดูาเปสต์ นครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัลํา้คา่ ประดจุหนึง่อญัมณีลํา้คา่แหง่แมน่ํา้
ดานบู 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เที่ยวชมนครบดูาเปสต์ นําชมจตรัุสฮีโร่ ท่ีรําลกึถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการ

ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลยีบผา่นสวนสตัว์ และสวนสาธารณะอนัเป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของชาวเมือง ท่ีอาบนํา้สาธารณ ะแบบโรมนั ผา่นชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์
แบบกอธิค กลา่วกนัวา่งดงามที่สดุแหง่หนึง่ของยโุรป ให้ทา่นเก็บภาพประทบัใจ นําคณะข้าม
สูฝ่ั่งบดูา เพื่อขึน้ชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลยีบ
สูค่าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของเมืองที่ถกูแยกออกเป็นสองฝ่ัง นําทา่นสมัผสักบับรรยากาศแหง่
การลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ัง
แมน่ํา้ มนต์เสนห์่ที่ไมเ่สือ่มคลาย และรับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนติก บนสายนํา้แหง่
หนึง่ของโลก 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.radisonblubekebu

dapest.com 
วันท่ี 4 บูดาเปสต์ - บราตสิลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงบราติสลาวา นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวกั  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่สดุของสโลวัก นําทา่นขึน้สูป่ราสาทแหง่กรุงบราติสลาวา ตัง้อยูบ่นเนินเขาคาร์เบเธียน
เหนือลุม่แมน่ํา้ดานบู บนัทกึภาพสวยจากด้านนอกของตวัปราสาท ตวัอาคารมีหอคอยสงู 80 
เมตรทัง้ 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบก อธิค, เรอเนสซองส์  และบาร็อค  ด้านข้างเป็น
อาคาร รัฐสภา  แล้วเข้าสูจ่ตัรัุสยา่นโอลด์ทาวน์ ท่ีถกูพฒันาให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวสดุชิค 
ร้านค้า ไอสครีม ร้านอาหาร ให้บริการนกัทอ่งเที่ยวรวมทัง้เป็น ที่ตัง้ของมหาวิทยาลยั , 
พิพิธภณัฑ์ รวมทัง้โรงละคร และโบสถ์กลางใจเมือง 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดินทางสูก่รุงปร๊าก เมืองแหง่ปราสาทร้อยยอด  ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองสดุโรแมนติกอีกเมืองหนึง่

ของโลก 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันท่ี 5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน า้แร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. นําทา่นเดินทางสูเ่มืองมาเรียนสเก้ ลาสเน ่เมืองเลก็ๆ เมืองแหง่สปานํา้พรุ้อน เพื่อสขุภาพท่ีไม่

แพ้ไปกวา่เมืองคาร์โลวีวาร่ี เมืองมาเรียนส์เก้ ลาสเน ่ (Marianske lazne) เป็นอีกหนึง่เมือง
ทอ่งเที่ยว ท่ีมีช่ือเสยีงทางด้านบอ่นํา้แร่ นํา้พรุ้อน ระดบัโลกอีกแหง่หนึง่ของสาธารณรัฐเช็ก 
อีกทัง้ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็น "เมืองแหง่สปา" ที่ถกูล้อมรอบด้วยภเูขาและผืนป่าอนัสี
เขียวขจี นบัวา่เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติกไมแ่พ้เมืองแหง่การทอ่งเที่ยวอื่น  ๆ เลย
ทีเดียว ไปเยี่ยมชม บอ่นํา้พรุ้อนตา่ง ๆ รอบ ๆ ตวัเมือง โดยบอ่แรกที่อยากแนะนําให้ไปเยือน 
คือ บอ่นํา้พรุ้อนครีโซวี (Křížový pramen) หรือ ครอสสปริง เป็นบอ่นํา้พ ุร้อนท่ีมีช่ือเสยีงและ
เก่าแก่ที่สดุที่สดุของเมืองมาเรียนสเก้ ลาซเน โดยบอ่นํา้พุ้ ร้อนครีโซวี เป็นบอ่นํา้พรุ้อนท่ีมีธาตุ
เหลก็ในปริมาณสงู อีกทัง้ยงัมีความเช่ือวา่นํา้ในบอ่นํา้พรุ้อน ยงัมีสรรพคณุในเร่ืองของการ
รักษา โดยเฉพาะโรคทีเ่ก่ียว กบัระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภมูิแพ้อีกด้วย 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร local 
บา่ย นําทา่นเที่ยวชมเมืองนํา้แร่แสนสวยที่สดุแหง่หนึง่ของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยูใ่นหบุเขาสอง  

 

http://www.corinthia.com/en
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ฝ่ังแมน่ํา้เทปลา ดินแดนแหง่นีเ้ป็นท่ีค้นพบแหลง่นํา้แร่ร้อนธรรมชาติ และมีบอ่นํา้พรุ้อนถึง 12 
แหง่ ท่ีร้อนท่ีสดุอยูใ่นศนูย์นิทรรศการท่ีมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดง
สายนํา้แร่ นกัทอ่งเที่ยวสามารถชิมนํา้แร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทําจากพอร์ซเลนในเมือง
นีเ้ทา่นัน้ เมืองนีเ้ป็นท่ีนิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสขุภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตกึอาคาร
เรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอยา่งยิ่ง ร้านค้าเรียง
รายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ทา่นซือ้ของที่ระลกึหรือหาซื ้ อเหล้าพืน้เมืองที่มีช่ือเสยีง 
Becherovka โดยมีโรงงาน ผลติจากสมนุไพรเป็นของที่ระลกึ จนได้เวล าอนัสมควร นําคณะ
เดินทางกลบัสูก่รุงปร๊าก 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันท่ี 6 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.30 น. นําทา่นเข้าชมปราสาทแหง่กรุงปร๊าก สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค 

เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก วา่เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุในโลก ปัจจบุนัได้เป็น
ทีพ่ํานกัของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญ่โตโออ่า่ของตวัปราสาท และโบสถ์
เซนต์ไวตสั ท่ีเดน่เป็นสง่า แตล่ะลานกว้างประดบัประดาไปด้วยนํา้พ ุรูปปัน้นกับญุ โบสถ์
เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทัง้โอลด์รอยลัพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึง่เคยใช้เป็นท่ีพํานั ก
ของช่างฝีมือในยคุสมยัก่อน เพื่อเลน่แร่แปรธาตตุา่ง ๆ ให้เป็นทองคํา ท่ีจะทําให้ทา่นย้อนไป
ถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. นําทา่นเดินสูส่ะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ 

ประดบัด้วยรูปปัน้ของนกับญุถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เช่ือวา่ หากเดินผา่นสะพานแหง่นี ้ต้องขอ
พรจากนกับญุจอห์นแหง่เนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิโรมนั
อนัศกัดิ์สทิธ์ิ ริมฝ่ังแมน่ํา้วลัตวาทา่นจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า , 
พิพธิภณัฑ์, หอคอยดินปืนท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดีเยี่ยม จนเข้าสูจ่ตรัุสใจกลางเมือง
อนัเป็นท่ีตัง้ของวิหารตินส์ ให้ทา่น ได้เลอืกซือ้เคร่ืองแก้วโบฮีเมียที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
และชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุน่ออกมาเต้นรําให้นกัทอ่งเท่ี ยวได้
ชม เป็นโบราณคูบ้่านคูเ่มืองของกรุงปร๊าก  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.corinthia.com 
วันท่ี 7 ปร๊าก - เชสกี ้ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม buffet 
08.00 น. นําทา่นเดินทางโดยสูเ่มืองมรดกโลก World Heritage เพชรนํา้งามแหง่โบฮีเมียที่เมืองเชสกี ้

ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยูริ่มสองฝ่ังของแมน่ํา้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่
มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 หลงั ได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็น
สถานท่ีสาํคญัแหง่หนึง่ของโลก ไปชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบ   พาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระ
ให้ทา่นเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร local 
บา่ย เดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทู ประตสููเ่ขตเทือกเขาแอลป์ ภมูิทศัน์อนังดงามของเทือกเขา

ที่มีหิมะปกคลมุในฤดหูนาว และสฟ้ีาใสของ ทะเลสาบหลายแหง่ ความหนาแนน่ของป่าสน 
ทําให้ซลัทส์กมัเมอร์กทู เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวและพกัผอ่นตามธรรมชาต ิ ครอบคลมุพืน้ท่ีจรด
หบุเขาดคัชไตน์ ได้รับการขึน้ท ะเบียนเป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1997 พาทา่นสูท่ะเลสาบเซนต์
วลูฟ์กงัเป็นเสนห์่อนันา่ติดตรึง อิสระให้เดินเลน่ชมเมืองที่แสนโรแมนติก  

http://www.corinthia.com/en
http://www.corinthia.com/en


 

EUR12_INSIGHT EASTERN EUROPE 10 DAYS (Oct ’18 - Mar ‘19)_30.05.2018    5/10 

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

เดียวกัน 
www.scalaria.com 

วันท่ี 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปป้ิง - จัตุรัสมาเรียน ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัล์ชตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เดิน

เท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งา มราว
กบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพั
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุ
แห่งออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียง
เท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย คณะออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ซึง่ถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิกหลากหลาย

ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย  นําท่านเข้าสู่
จตัรัุสเรสซิ เด้นท์ อดีตวงัหลวงของอาณาจกัรบาวาเรีย , โรงละครแห่งชาติ เป็น
จดุเร่ิมต้นของถนนสายสําคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่
เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึง่ของเมืองนี ้เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ
เป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่ องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้
กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก เข้าสู่ จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า 
นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นรํา ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

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

เดียวกัน 
www.marriott.com 

วันท่ี 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองมิวนิค ท่ีมีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรม ผา่นชมประตชูยัซีเกสตอร์ 

“Siegestor” สร้างขึน้ในปี ค .ศ.1850 เพื่อรําลกึถึงทหารท่ีเสยีสละชีพในสงคราม นโปเลยีน 
เลยีบไปบนถนนลคุวิกสตราสเซ ่“Ludwigstrasse” ถนนสายประวตัิศาสตร์ ถนนสายนีเ้ต็มไป
ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามสองฟากฝ่ังถนน รวมถึงมหาวิทยา  ลยัประจําเมืองอีกด้วย 
ผา่นชมพิพิธภณัฑ์ยนตร์กรรมของ BMW สนามกีฬาโอลมิปิค แล้ว นําทา่นบนัทกึภาพกบั
พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก หรือพระราชวงัฤดรู้อน ก่อนจะเดิน ทางสูส่นามบิน  

11.00 น. ถึงสนามบินนครมิวนคิ เพื่อเตรียมเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ มีเวลาให้ทา่นได้ทํา  TAX  
REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG925  
วันท่ี 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.10 น. สายการบินไทยนําทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะคํานงึถึงผลประโยชน์ที่นกัทอ่งเที่ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

12 - 21 ต.ค. 2561 9988,,000000..--  8899,,000000..--  7799,,000000..--  2211,,000000..--  1199,,000000..--  --3311,,000000..--  
--2255,,000000..--  

9 - 18 พ.ย. 2561 8383,,000000..--  7755,,000000..--  6677,,000000..--  1166,,000000..--  1133,,000000..--  --2244,,000000..--  
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30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561 --1199,,000000..--  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

4 - 13 ม.ค. 2562 

9911,,000000..--  8822,,000000..--  7733,,000000..--  1717,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--  
--2233,,550000..--  

11 - 20 ม.ค. 2562 
18 - 27 ม.ค. 2562 

25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 
1 - 10 ก.พ. 2562 
8 - 17 ก.พ. 2562 
15 - 24 ก.พ. 2562 

22 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 
1 - 10 มี.ค. 2562 
8 - 17 มี.ค. 2562 
15 - 24 มี.ค. 2562 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 10-14 ทา่น ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 32 ที่นัง่ 
 15-30 ทา่น ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 49-53 ที่นัง่ 

 หวัหน้าทวัร์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผู้นําเที่ยว) 
 คา่เข้าชมสถานท่ีดงันี ้

 ปราสาทกรุงปร๊าก 
 คา่เรือลอ่งแมน่ํา้ดานบู 
 คา่เข้าพระราชวงัเชิงบรุนน์ 

 คา่ไกด์ท้องถ่ิน (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่โมง 
 ปร๊าก 
 บดูาเปสต์ 
 เวียนนา 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น) 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ (4 Farewell dinner) 

 Bohemian dinner in Cesky Krumlov 
 Goulash party in Budapest 
 Heuriger Grinzing dinner in Vienna 
 Brewery Bavarian dinner in Munich 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกัในสาธารณรัฐเชค 3 คืน** 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทั ง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพ
ที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
 หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ

สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบ
จองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กก. สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กก. 
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คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหาร

และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของ
ทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่ านยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ี
เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง /กลางทาง บคุคลที่มีความ

ประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ , ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สร้าง
ความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์ , ผู้ที่ก่อ
หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้า ทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
 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 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี

ซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน , การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ 
โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ 
ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืน
เงินคา่ทวัร์ที่ทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
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 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป- กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, สว่นสาย

การบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์, ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สาํหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโ รงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ



 

EUR12_INSIGHT EASTERN EUROPE 10 DAYS (Oct ’18 - Mar ‘19)_30.05.2018    9/10 

กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายกา รบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และ สมัภาระของผู้โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินท างพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 -  5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นห มูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
ตามกฎระเบียบการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาท าการประมาณ 14 วันท าการ 

(ลกูค้าทกุทา่นต้องมาโชว์ตวัเพ่ือทําการสแกนลายนิว้มือท่ี  VFS เชค) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
 สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /สาํเนาทะเบียนสมรส  , หยา่ / สาํเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่ , อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั , 

วนัเดือนปีที่ เร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบ
กําหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั  ควรเลอืกเลม่ที่มีการ
เข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั***  
(วนัท่ีไปแสดงตนที่สถานทตูรบกวนทกุทา่นเตรียมสมดุบญัชีเงินฝากเลม่จริงไปด้วย) 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โด ยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะต้องไ ป

ยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เนื่องจากการ
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ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 

ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 
บริษัทขอสงวนสทิธิในการความรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆอนัเกิดจากการปฏิเสธวีซา่ของทางสถานทตู ตามข้อตกลงของสนธิสญัญา
เชงเก้น ในกรณียื่นวีซา่ผิดประเภทหรือผิดจากเง่ือนไขที่สถานทตูระบไุว้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


