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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) ศุกร์ 
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถโค้ช
, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณี ท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การลา่ช้าของสายการบนิ,  การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้
เคร่ืองไม่ทัน), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั,ิ การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดนิทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทาง
บริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

 

วันที่ 2 นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี ้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เสาร์ 
00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบนิที่ TG924    
07.05 น. คณะถงึสนามบนินครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรแล้ว จากนัน้ น าคณะออกเดินทางสู่เมืองพัสเซา (Passau) เมืองพรมแดน
ระหว่างเยอรมนีและออสเตรีย กลา่วกนัว่าเมืองนีเ้ป็น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้น
บาวาเรีย เป็นจดุบรรจบกนัระหว่างแม่น า้ 3 สายอนัได้แก่ ดานบู (Danube), แม่น า้
อินน์ (Inn) และแม่น า้อิซ (Ilz) เมืองเลก็ๆแห่งนีย้งัเคยเป็นท่ีพ านกัของอดอฟ์ฮิต
เลอร์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยฮิตเลอร์และครอบครัวเคยอาศยัอยู่ในพสัเซา
ถงึ 4 ปี เท่ียวชมสถานท่ีส าคญัของเมืองคือ วิหารเซนต์สตีเฟน อนัเป็นผลงาน
มาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาล ี ซึง่ภายในวิหารแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บออร์แกนที่
ใหญ่ที่สดุในโลก เดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ เก็บภาพความคลาสสิค
ของตกึรามบ้านช่องของเขตเมืองเก่าทัง้โกธิคและบาร็อครวมไปถงึ Veste 
Oberhaus อดีตปอ้มปราการของบชิอฟ ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์
ประจ าเมืองพสัเซา 

(158 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน า้งามแห่ง

โบฮีเมียที่เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองที่ได้รับการยกยอ่ง
จากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 
หลงั ได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบยีนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหนึง่ของโลก ไป
ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดิน
เท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

(119 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MLYN หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelmlyn.eu  
วันที่ 3 เชสกี ้คลุมลอฟ - เมืองน า้แร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก อาทิตย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองคาร์โลวีวารี หรืออีกชื่อหนึง่คือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการ

ค้นพบน า้แร่โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ด ารงต าแหน่งเป็นพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิ
(239 ก.ม.) 

http://www.hotelmlyn.eu/
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โรมนัอนัศกัด์ิสทิธ์ิ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.30 น. น าท่านเที่ยวชมเมืองน า้แร่แสนสวยที่สดุแห่งหนึง่ของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยูใ่น

หบุเขาสองฝ่ังแม่น า้เทปลา ดินแดนแห่งนีเ้ป็นท่ีค้นพบแหลง่น า้แร่ร้อนธรรม ชาติ 
และมีบอ่น า้พรุ้อนถงึ 12 แห่ง ที่ร้อนท่ีสดุอยู่ในศนูย์นิทรรศการที่มีความร้อนถงึ 72 
องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดงสายน า้แร่ นกัท่องเท่ียวสามารถชิมน า้แร่ด้วยถ้วย
ชิมเฉพาะพิเศษ ที่ท าจากพอร์ซเลนในเมืองนีเ้ท่านัน้ เมืองนีเ้ป็นท่ีนิยมในการเข้า
คอร์สสปาเพื่อรักษาสขุภาพ เดินเที่ยวชมเมอืงตกึอาคารเรียงรายด้วย
สถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง ร้านค้าเรียง
รายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านซือ้ของที่ระลกึหรือหาซือ้เหล้าพืน้เมืองที่มี
ชื่อเสยีง Becherovka โดยมีโรงงานอตุสาหกรรมที่ผลติจากสมนุไพรเป็นของที่
ระลกึ จนได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางต่อสูก่รุงปร๊าก เมอืงแห่งปราสาทร้อยยอด 
ขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองสดุโรแมนติกอีกเมืองหนึง่ของโลก 

 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.palacehotel.cz  

วันที่ 4 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดารา
ศาสตร์ 

จันทร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะ

แบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก ปัจจบุนัได้เป็นท่ีพ านกัของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โต
โอ่อ่าของตวัปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดบั
ประดาไปด้วยน า้พ ุ รูปปัน้นกับญุ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทัง้โอลด์
รอยลัพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึง่เคยใช้เป็นท่ีพ านกัของช่างฝีมือในยคุสมยัก่อน 
เพื่อเลน่แร่แปรธาตตุ่าง ๆ ให้เป็นทองค า ที่จะท าให้ท่านย้อนไปถงึความยิ่งใหญ่
ของโบฮีเมียในอดีต 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. น าท่านเดินสูส่ะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาด

ใหญ่ ประดบัด้วยรูปปัน้ของนกับญุถงึ 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่าน
สะพานแห่งนี ้ ต้องขอพรจากนกับญุจอหน์แห่งเนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคย
เป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสทิธ์ิริมฝ่ังแม่น า้วลัตวา ท่านจะได้เห็น
สถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ์, หอคอยดินปืนท่ีได้รับ
การอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม จนเข้าสูจ่ตรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของวิหาร
ตินส์ ให้ท่านได้เลอืกซือ้เคร่ืองแก้วโบฮีเมีย “โมเซอร์” ที่มีชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก
และ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นร าให้
นกัท่องเท่ียวได้ชม เป็นโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก  อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้
อปปิง้ในห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยั อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบ
รนด์เนมอื่น ๆ ใน Palladium Shopping Mall   

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.palacehotel.cz  

http://www.palacehotel.cz/
http://www.palacehotel.cz/
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วันที่ 5 กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูก่รุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั เป็นเมืองหลวงและ

เมืองที่ใหญ่สดุของสโลวัค เป็นท่ีตัง้ของรัฐสภา, มหาวิทยาลยั, พิพิธภณัฑ์ รวมทัง้
โรงละคร ที่มีการขยายเมืองอย่างไม่หยดุยัง้ 

(329 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
14.00 น. น าท่านขึน้สูท่ี่ตัง้ของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัง้อยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน

เหนือลุม่แม่น า้ดานบู บนัทกึภาพสวยจากด้านนอกของตวัปราสาท ตวัอาคารมี
หอคอยสงู 80 เมตรทัง้ 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองส์
และบาร็อค เข้าสูเ่ขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จตัรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ
ท าเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางสูน่ครบดูาเปสต์ เมืองที่ตัง้
อยู่สองฝ่ังแม่น า้ดานูบแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อนัได้แก่เมืองบดูาและ เปสต์ อนั
เป็นท่ีมาของค าว่าบดูาเปสต์ นครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัล า้ค่า ริมสองฝ่ัง
แม่น า้ดานบู 

(202 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั IBEROSTAR GRAND HOTEL BUDAPEST หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.iberostar.com  

วันที่ 6 บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้าน 
กรีนซิ่ง 

พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมนครบดูาเปสต์ น าชมจตรัุสฮีโร่ ที่ร าลกึถงึการสร้างชาติ และการรอดพ้น

จากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลยีบผ่านสวนสตัว์ และสวนสาธารณะอนั
เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน า้สาธารณะแบบโรมนั ผ่านชมอาคาร
รัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค โดดเด่นเป็นตระหง่าน แล้วข้ามสู่ฝ่ังบดูา เพื่อขึน้
ชมปอ้มชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลยีบสูค่าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของ
เมืองที่ถกูแยกออกเป็นสองฝ่ัง น าท่านสูถ่นนช้อปปิง้ที่มีสนิค้าพืน้เมืองนานาชนิด
จ าหน่ายเป็นของฝาก อาทิ ผ้าปัก เคร่ืองแก้วของที่ระลกึต่างๆ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านสมัผสักับบรรยากาศแห่งการลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ังแม่น า้ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสือ่มคลาย และรับ
การยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน า้แห่งหนึง่ของโลก ได้เวลาอนัสมควร
ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ท่ีมีอายกุว่า 
1,000 ปี ศนูย์กลางอ านาจของจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน  น าท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านกรีนซิ่ง หมู่บ้านพืน้เมืองที่มีชื่อเสยีงในเร่ืองการท าไวน์สด 

(256 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA 

HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันที่ 7 กรุงเวียนนา - พระราชวงัเชิงบรุนน์ - ภมูิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าเข้าชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัยิ่งใหญ่ที่ถกูสร้างขึน้ให้

มีความงดงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จดัแสดงไว้
อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great Hall) 

(20 ก.ม.) 

http://www.iberostar.com/
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สิง่ที่แสดงให้เห็นถงึความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบร์ิก หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสูริ่ง
สตราเซ่ ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานท่ีส าคญั อาทิ โรงละครโอเปร่าที่
เก่าแก่ และยงัมีการจดัแสดงคอนเสร์ิตและโอเปร่าตลอดปี พระราชวงัฮอฟบรูก์อนั
ยิ่ง ใหญ่ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นท่ีท าการส าคญัของรัฐ ใกล้กนัเป็นโรงเรียนสอนข่ีม้าแบบ
สเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตีฮ้อลล์ ก่อนจะข้ามแม่น า้ดานบูสูเ่ขตเมือง
ใหม่ อนัเป็นท่ีตัง้ขององค์การสหประชาชาติแห่งที่สองของยโุรป ให้ท่านได้ชมสาย
แม่น า้ดานบูใหม่และเก่า ที่มีความส าคญัต่อหลายประเทศในยโุรป 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Local 
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ในย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนกัท่องเท่ียวนิยม

ในการนัง่จิบกาแฟต้นต ารับแท้ และซคัเกอร์เค้กที่มีชื่อเสยีงของเวียนนา สมควรแก่
เวลาเดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทู ที่มีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่า
ติดตรึง **(วนัท่ี 14-17 เมษายน 2560)  ติดเทศกาลอีสเตอร์ ร้านค้าแบรนเนม
และห้างปิด /แตจ่ะมีในสว่นของร้านขายของฝากท่ียงัเปิดขายนิดหนอ่ย)** 

(298 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.scalaria.com 

วันที่ 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตทัท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก - ช้อปป้ิง- 
จัตุรัสมาเรียน 

ศุกร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี 

เดินเที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย 
งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut 
เขตที่อยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายา
เมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural -
Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 
แล้วเดินทางต่อสูเ่มืองซาลส์บวร์ก  

(35 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Local 
13.00 น. ชมเมอืงซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชือ่เสยีงจากการใช้สถานท่ีต่าง ๆ ของเมืองในการถ่าย

ท าภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสคิ” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มี
ทะเลสาบและภเูขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมอืงอนรัุกษ์ที่
ตัง้อยู่สองฝ่ังของแม่น า้ซาลซ่า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวงัเดิม ที่ตกแต่ง
พนัธุ์ไม้หลากหลายสสีนั ข้ามฝ่ังสูเ่มืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตัง้เด่น
ตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โม
สาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย น าท่านไปชมมหาวิหาร
ประจ าเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึน้จากความร ่ารวยที่เกิดจากการท า
เหมืองเกลอื ถนนเกรไทรเด้ที่มีชือ่เสยีง ประดบัประดาได้ด้วยปา้ยบอกชื่อร้านค้า
เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น 

 

15.30 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิก ซึง่ถือได้ว่าเป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิกหลากหลาย
ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียอีกด้วย 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิมจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสาย
ส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลยีน สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนท่ีสวยอีก
แห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของ
โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหล่

 (153 ก.ม.) 

 

http://www.scalaria.com/
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ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาด
ไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นร า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. 
และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวที่มาเยือน 
**(วนัท่ี 14-17 เมษายน 2560)  ติดเทศกาลอีสเตอร์ ร้านค้าแบรนเนมและ
ห้างปิด /แตจ่ะมีในสว่นของร้านขายของฝากท่ียงัเปิดขายนิดหนอ่ย)** 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MARRIOTT MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.marriott.com 
วันที่ 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 
เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมเมืองมิวนิค ทีม่ีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวง

แห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค 
และพฒันาเมืองให้มีความส าคญัที่สดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหลง่ผลติเบยีร์ 
ศนูย์กลางการผลติรถยนต์ BMW น าท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบร์ิก
หรือพระราชวงัฤดรู้อน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหวัหอม, ประตชูยั, 
ย่านมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่, หอสมดุแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์ 

 

 
10.45 น. ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบนินครมิวนิก เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า  TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
(38 ก.ม.) 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี  TG925  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 
06.05 น. สายการบนิไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ที่นกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ)  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

17-26 ก.พ. 2560 

110000,,990000  9911,,000000  8811,,000000  1155,,000000  1133,,000000  --2525,000.,000.--  
--1818,,000000..--  

24 ก.พ.-5 มี.ค. 2560 
3-12 มี.ค. 2560 

10-19 มี.ค. 2560 
17-26 มี.ค. 2560 

24 มี.ค.-2 เม.ย. 2560 
7-16 เม.ย. 2560 

111133,,000000..--  110022,,000000..--  9911,,000000..--  1166,,000000..--  1144,,000000..--  --3322,,000000..--  
--2233,,000000..--  8-17 เม.ย. 2560 

9-18 เม.ย. 2560 

21-30 เม.ย. 2560 110000,,990000  9911,,000000  8811,,000000  1155,,000000  1133,,000000  --2525,000.,000.--  
--1818,,000000..--  

28 เม.ย.-7 พ.ค. 2560 110011,,990000  9922,,000000  8822,,000000  1155,,000000  1133,,000000  --2525,000.,000.--  
--1818,,000000..--  

** 5-14 พ.ค. 2560 ** 8899,,000000  8800,,000000  7766,,000000  1199,,000000  1166,,000000  --1188,,000000..--  
--1133,,00000000..--  

5-14 พ.ค. 2560 

110000,,990000  9911,,000000  8811,,000000  1155,,000000  1133,,000000  --2525,000.,000.--  
--1818,,000000..--  

12-21 พ.ค. 2560 
19-28 พ.ค. 2560 

26 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2560 

http://www.marriottmunich.com/
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ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าปราสาทกรุงปร๊าก, คา่เรือลอ่งแมน่ า้ดานบู, คา่เข้าพระราชวงัเชิงบรุนน์ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกัในสาธารณรฐัเชค 3 คืน** 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากท่าน
ไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

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.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
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  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14-1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้การล่าช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และ
จะไมค่ืนเงินคา่ทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้
เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 
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 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) 

, เดก็ , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ตามกฎระเบียบการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศเชค  ใช้เวลาท าการประมาณ 10 วันท าการ 
(ลกูค้าทกุท่านต้องมาโชว์ตวัเพ่ือท าการสแกนลายนิว้มือท่ี VFS เชค) 

 พาสปอร์ตท่ียังไมห่มดอายุ และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอ่ืน กรุณาแนบมาด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
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 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั, 
วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลังจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา   

 กรณี ท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการ
เข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบัญชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั***  
(วนัท่ีไปแสดงตนท่ีสถานทตูรบกวนทกุท่านเตรียมสมดุบญัชีเงินฝากเล่มจริงไปด้วย) 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผู้ เดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ี ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถ านทูต ตามข้อตกลงของ
สนธิสญัญาเชงเก้น ในกรณีย่ืนวีซ่าผดิประเภทหรือผดิจากเง่ือนไขท่ีสถานทตูระบไุว้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 

 

 

 

  


