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เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค 
8 Days 5 Nights 

ราคาเริ่มต้น 

บาท/ท่าน 

59,900.- ก าหนดการเดินทาง : เดือนกันยายน 2559 - เมษายน 2560 

 

 ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองเล็กๆ สุดแสนโรแมนติก พร้อมชมบ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลก 
 เที่ยวชมความงดงามของเมืองมรดกโลก “เชสก้ี ครุมลอฟ” 

 “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” ชมความงามด้านในพร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยาย 
 ชมเมืองบูดาเปสต์ พร้อมล่องเรือชมแม่น้ าดานูบ  ดื่มด่ าบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
 ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค ณ กรุงบราติสลาวา  
 ชม “ปราสาทแห่งกรุงปราก” และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่กว่า 2,000 ปี 
 บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์รอยัลออคิดส์พลัสได้ 50% 
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วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

22.00 น. คณะพร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

วันสอง กรุงเทพฯ –  มิวนิค (เยอรมัน) – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท –  มหาวิหารแห่ง
ซาลส์บวร์ก –  เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณเชค) – ปราสาทครุมลอฟ  

00.50 น.  ออกเดินทางสูํ นครมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช๎เวลาเดินทาง 11 ช่ัวโมง 15 นาทีโดยประมาณรวมเวลาตํอเครื่อง) 

07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย  เมืองที่ใหญํเป็นอันดับสามของ
ประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข๎มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหนึ่ง
ในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได๎รับความนิยมในการทํองเที่ยวมากที่สุด และได๎ช่ือวําเป็น
เมืองที่ร่ํารวยศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค เมืองที่รอคอยให๎ผ๎ูมาเยือนได๎สัมผัสกลิ่นอาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท๎ๆ ที่เปี่ยมเสนํห์และนําหลงใหล นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคน
เข๎าเมืองและพิธีการทางศุลกากร   
นําทํานเดินทางสูํ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก๎ เป็นเมืองอันดับต๎นๆ ของออสเตรียที่มีผ๎ูคนไปเยือนเป็นจํานวนมาก ในอดีตที่นี่เป็น
เมืองที่มีช่ือเสียงด๎านการทําเหมืองเกลือจนร่ํารวย (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําชม สวนมิราเบล 
(Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมทีเ่ต็มไปด๎วยไม๎ดอกนานาพันธ์ุสีสันอยํางสวยงาม รูปปั้นและ
น้ําพุสไตล์บาร็อค สวนแหํงนีเ้คยใช๎เป็นสถานที่ถํายทําภาพยนตรอ์มตะช่ือก๎องโลก “The Sound of  Music” 
อีกด๎วย จากนั้น นําชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวเีอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง
ประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว จากนั้นข๎ามสูํเขตเมืองเกําที่มี ป้อมปราการโบราณโฮเฮนซาลส์บวร์ก 
(Hohensalzburg Fortress) ตั้งเดํนตระหงํานอยูํบนเนินเขา  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย นําทํานเดินทางสู ํเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองที่ได๎ชื่อวํา

เป็นเพชรน้ํางามแหํงโบฮีเมียเมืองนี้ตั้งอยูํริมสองฝ่ังของแมํน้ําวัลตาวาได๎รับการยกยํองจากองค์การ ยูเนสโก๎ 
ให๎เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 นําชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก เป็นปราสาทที่
ใหญํเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก และมีอายุเกําแกํกวํา 700 ปี 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MLYN HOTEL, CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า 

วันสาม  ครุมลอฟ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – คาร์ทเนอร์สตรีท – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – หมู่บ้านกรินซ่ิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําทํานเดินทางสูํ กรุงเวียนนา (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที) ได๎รับสมญานามวําเป็น “นครแหํง
เสียงดนตร”ี เพราะมีนักแตํงเพลงคลาสสิก ล๎วนแล๎วแตํมาจากที่นี่ทั้งนั้น อีกทั้งเวียนนายังได๎ชื่อวําเป็นเป็น
เมืองที่สุดแสนจะโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก มีศิลปะทางยุโรปที่งดงาม ถึงขนาดได๎รับเลือกให๎เป็นเมืองนํา
อยูํที่สุดในโลกประจําปี 2009 นําทํานชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) (มีไกด์
บรรยายด้านใน) มีประวัติการสร๎างมาตั้งแตํกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ยิ่งใหญํและสงํางามด๎วยจํานวนห๎องถึง 

http://th.wikipedia.org/wiki/รัฐบาวาเรีย
http://th.wikipedia.org/wiki/เบอร์ลิน
http://th.wikipedia.org/wiki/ฮัมบูร์ก
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1,441 ห๎อง ชมความโอํอําของท๎องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได๎รับการตกแตํงอยํางวิจิตรบรรจง ซึ่ง
สวยงามไมํแพ๎พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส ผํานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)ที่แวดล๎อมไปด๎วย
อาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกําแกํ ผํานชมโรงละครโอเปรํา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเป็นกลุํมอาคารที่เคย
เป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย นําทํานสูํ คาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street) ยํานช๎อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่เต็มไปด๎วยสินค๎าแบรนด์เนม

หลากหลายยี่ห๎อช้ันนําตลอดสองข๎างทาง ชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) 
โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเดํนเป็นสงําอยูํใจกลางเมือง พลาดไมํได๎กับการจิบกาแฟต๎นตํารับและซัคเคอร์เค๎ก
ที่มีช่ือเสียงของเวียนนา  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าแบบพื้นเมือง ณ หมู่บ้านกรินซ่ิง ลิ้มรสไส้กรอกเวียนนา ขาหมูรมควัน ไก่ พร้อมชิมกรี
นซ่ิงไวน์ และของหวาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า 

วันสี ่  เวียนนา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ป้อมชาวประมง – จตุรัสฮีโร่ – โบสถ์แมทธิอัส – ล่องเรือชมแม่น้ าดานูบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานเดินทางข๎ามพรมแดนสูํ บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมที่นําสนใจ อกีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีแมํน้ําดานูบไหลผํานกลางเมืองทําให๎เมืองแบํง
ออกเป็นสองฝ่ังคือเมืองเกํา หรือ บูดา ที่ๆ ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์อันเกําแกํ และเมืองใหมํ หรือ 
เปสต์ ที่มีความหรูหราทันสมัย (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)   

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย ชมเมืองบูดาเปสต์ ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) จุดชมทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด และยังเป็น

อนุสรณ์สถานที่สร๎างไว๎เพื่อรําลึกถึงความกล๎าหาญของชาวประมงผ๎ูเสียสละชีวิตปกป้องบ๎านเมืองในคราวที่
ถูกชาวมองโกลเข๎ามารุกราน นําทํานสูํ จตุรัสฮีโร่ (Hero Square) ที่รําลึกถึงการสร๎างชาติและการรอดพ๎นจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ผํานสวนสัตว์ และสวนสาธารณะ ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน ผํานชมอาคาร
รัฐสภาที่สร๎างในสไตล์แบบโกธิค ชม โบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church) โบสถ์นี้เคยใช๎จัดพิธีสวมมงกุฎให๎
กษัตริย์มาแล๎วหลายพระองค์ และได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก๎ จากนั้นนําทําน 
ล่องเรือชมแม่น้ าดานูบ สัมผัสกับบรรยากาศสุดพิเศษ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค 
เรียงรายสองฝ่ังแมํน้ํา มนต์เสนํห์ที่ไมํเสื่อมคลาย และรับการยกยํองวําเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหํงหนึ่ง
ของโลก และจุดที่สวยงามที่สุด สะพานเชน (Chain Bridge) ซึ่งสัญลักษณ์ของเมือง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL, BUDAPEST หรือเทียบเท่า 

วันห้า  บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวัค) – ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา – ปราก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานเดินทางสูํ บราติสลาวา (Bratislava) (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี เมืองหลวงของ

สาธารณรัฐสโลวัค เป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดี รับสภาและหนํวยงานภาครัฐตําง  ๆและยังเป็นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และการศึกษา ผํานชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (Bratislava Castle) ตั้งอยูํบนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแมํน้ํา
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ดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด๎าน ผสมผสานด๎วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อค 
เดินชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดี  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย นําทํานเดินทางสูํ กรุงปราก (Prague) สาธารณรัฐเชค เมืองที่เต็มไปด๎วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม บอกเลํา

เรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานกวํา 2,000 ปี (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า 

วันหก ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – พระราชวังหลวง – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ศาลาว่าการเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทํานถํายรูป ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ที่สร๎างขึ้นอยูํบนเนินเขาต้ังแตํสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 

ในสมัยเจ๎าชาย Borivoj แหํงราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตํปี ค.ศ.1918 
นําชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสงําด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 
14 นับวําเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญํที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ๎าชาร์ลที่ 4 โปรดให๎สร๎างขึ้นในปี 
ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สําคัญในอดีต เชํน พระเจ๎าชาร์ลที่ 4, พระเจ๎าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 
และพระเจ๎าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต๎น นําชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสํวนที่เกําแกํที่สุด
ของปราสาท ใช๎เป็นที่ประทับของเจ๎าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล๎วเดินชมยํานชํางทองโบราณ (Golden Lane) 
ซึ่งปัจจุบันมีร๎านขายของที่ระลึก วางจําหนํายอยูํมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย นําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองมิวนิค (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาท)ี นําทํานเดินทางสูํใจกลาง เมือง 

ชมประตูแหํงชัยชนะ อาคารบ๎านเรือนและพิพิธภัณฑ์ตํางๆ ที่เรียงรายอยูํบนถนนอันสวยงาม ถนนเม็กซิมิ
ลเลี่ยน โอเปรําเฮ๎าซ์ และเขตพระราชวังเกํา นําทํานชม จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งช่ือตามรูปปั้นพระ
แมํมารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหงํานกลางจัตุรัสมาตั้งแตํป1ี638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคณุเซนต์แมรี่ นักบุญ
แหํงแคว๎นบาวาเรียที่ชํวยให๎มิวนิคหลุดพ๎นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน นําทํานชม ศาลาว่าการเมือง 
ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร๎อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๏กตาออกมาเต๎นระบํา เป็นที่สนใจของ
นักทํองเที่ยวทั่วโลก ชมยํานการค๎าโดยรอบมาเรียนพลัส ทัง้ร๎านค๎าพื้นเมือง และตลาดสินค๎าการเกษตร เชํน 
ดอกไม๎ พืชผัก ผลไม๎ อาหารพื้นเมืองตํางๆ รวมทั้งไส๎กรอกเยอรมัน อันเลื่องช่ือ อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนและ
ถํายรูปตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร์ในบรรยากาศแบบชิว  ๆ

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH HOTEL, MUNICH หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด  มิวนิค – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําทํานเดินทางสูํ สนามบินมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ (มีเวลาให๎ทํานไดท๎ําคืนภาษี Tax Refund กํอนการเช็คอิน) 

14.25 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
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วันที่แปด เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

06.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พัก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พักเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 
พักกับ 2 

ผู้ใหญ่ มีเตียง 
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง 

02 – 09 ธันวาคม 2559 67,900.- 67,900.- 66,900.- 65,900.- 10,000.- 

26 ธันวาคม 2559 – 02 มกราคม 2560 76,900.- 76,900.- 75,900.- 74,900.- 12,000.- 

16 – 23 มกราคม 2560 67,900.- 67,900.- 66,900.- 65,900.- 10,000.- 

13 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 67,900.- 67,900.- 66,900.- 65,900.- 10,000.- 

06 – 13 มีนาคม 2560 67,900.- 67,900.- 66,900.- 65,900.- 10,000.- 

03 – 10 เมษายน 2560 67,900.- 67,900.- 66,900.- 65,900.- 10,000.- 

อัตรานี้รวม  

 คําต๋ัวเครื่องบินไป–กลับ ช้ันประหยัด (เดินทางไปกลับพร๎อมกรุ๏ปเทํานั้น) เส๎นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 

 คําภาษีสนามบิน และคําภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์  

 คํารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พร๎อมคนขับรถ (กฎหมายไมํอนุญาตให๎คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 

 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามที่ระบุไว๎ในรายการ 

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเทํา (ห๎องละ 2-3 ทําน) พร๎อมอาหารเช๎า  

 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ ให๎ทํานได๎ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแตํละประเทศ 

 คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตเชค) 

 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต๎ท๎องเครื่อง สายการบินอนุญาตทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กก.  

 คําหัวหน๎าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ทําน 

 คําประกันสุขภาพระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองวงเงินทํานละ 1 ล๎านบาท **พิเศษ ให๎ความคุ๎มครองกระเป๋าและไฟล์ทดีเลย์ 
ทุกๆ 8 ช่ัวโมง จําย 4,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม  

 คําดําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือคําธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข๎า-ออกเมืองสําหรับคนตํางด๎าว 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท,์ คําซักรีด, คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
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 คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกวําสายการบินกําหนด  
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 คําทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร      
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร     
เง่ือนไขการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผ๎ูเดินทางต่ํากวํา 30 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ผ๎ูเดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน
เดินทาง 21 วัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอวินาศภัย, การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผ๎ูเดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ชําระมาแล๎ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นตามจริง
เทํานั้น เชํน คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน, คําวีซําในกรณีที่ยื่นวีซําแล๎ว และคําวางมัดจําห๎องพัก ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 

 ยืนยันการส ารองที่นั่งกับเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทําน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ทํานละ 25,000 บาท 
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ทํานละ 10,000 บาท 
o จีน ไต๎หวัน เวียดนาม พมํา กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ทํานละ 5,000 บาท 

 คําทัวร์สํวนที่เหลือทั้งหมด ชําระลํวงหน๎า 30 วันกํอนเดินทาง 
 หากทํานไมํชําระเงินคําทัวร์สวํนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลําว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
 หลังจากสํารองที่นั่งเรียบร๎อยแล๎ว เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ๎งไว๎ใน

โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวซีํา (สําหรับประเทศที่ต๎องทําวีซํา) 
การยกเลิก 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วัน  หักเงินคําทัวร์ 50% 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง  45 วัน  หักเงินคําทัวร์ 75% 

 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 30 - วันเดินทาง  หักเงินคําทัวร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทํา Refund ได๎ ผ๎ูเดินทางต๎องรอเงินคํา Refund 
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเทํานั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากทํานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผ๎ูเดินทางมาแทนได ๎โดยสามารถยื่นขอวีซําได๎ทัน
ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดคําใช๎จํายเพิ่ม คือคําวีซํา และคําเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเทํานั้น ทั้งนี้ต๎องไมํอยูํใน
เงื่อนไขตั๋วที่ไมํอนุญาตให๎เปลี่ยนช่ือ และไมํอนุญาตให๎คืนบัตรโดยสาร 
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 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาวีซําไมํวําด๎วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น  

 หากทํานยกเลิกการเดินทางด๎วยเหตุผลใดก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ ได๎ออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเก็บคําใช๎จํายของตั๋วที่เกิดขึ้นจริง   

ต๋ัวเครื่องบิน 
 ตั๋วเครื่องบินแบบหมูํคณะ ต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานต๎องชําระคําใช๎จํายที่สาย

การบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ปเป็นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎  
 คําภาษีสนามบิน, คําภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคําประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ๎ง ณ วันที่ออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นคาํใช๎จํายสํวนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและห้องพัก 

 ห๎องพักในโรงแรมสํวนใหญํเป็นแบบห๎องคูํ (Twin / Double Room) ประเภทห๎องพักขึ้นอยูํกับการวางรูปแบบของแตํละ
โรงแรม กรณีผ๎ูรํวมเดินทางในคณะของทํานจองห๎องประเภทอื่นๆ อาจทําให๎ไมํได๎ห๎องพักติดกันตามที่ต๎องการ  

 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให๎มีผ๎ูเข๎าพักใน 1 ห๎องมากที่สุด คือ 3 คนเทํานั้น 
 โรงแรมสํวนใหญํไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple Room) หรือมีจํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห๎องพักคูํ และเพิ่ม

เตียงเสริมให๎ (Extra Bed)  
 หากโรงแรมไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple Room) หรือไมํมีเตียงเสริมให๎ ทํานจําเป็นต๎องแยกเป็นพักห๎องเดี่ยว และต๎อง

ชําระคําห๎องพักเดี่ยวเพิ่มด๎วย 
 โรงแรมบางแหํงอาจไมํเปิดใช๎เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยูํในแถบอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศจะเปิด

ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลตํางๆ เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัวจากราคา

ต๎นทุนที่คิดไว๎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายไปพักเมืองใกล๎เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 

 น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต๎ท๎องเครื่อง สายการบินอนุญาตทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผ๎ูโดยสารช้ัน Economy Class) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มได ๎

 กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว๎างxยาวxสูง ไมํเกิน
19 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 34 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)   

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน ซึ่งผ๎ูเดินทางต๎องเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จํายเอง 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น  

ผ๎ูที่ประสงค์ย่ืนคําร๎องขอวีซํา ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง  เนื่องจากต๎องสแกนลายนิ้วมอืและถํายภาพดิจิตอล 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือน และมีหน๎าวํางสําหรับติดหน๎าวีซําเป็นอยํางน๎อย 2 หน๎า หากมี 
หนังสือเดินทางเลํมเกํา โปรดแนบมาด๎วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวีซําจากสถานทูตฯ 

 รูปถํายสี ขนาด 1.5x2 นิ้ว จํานวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หน๎าตรงไมํใสํแวํน ไมํยิ้ม ไมํมีรอยขูดขีด รอยแม๏ก เย็บกระดาษ หรือ
เปื้อนน้ําหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถํายจากร๎านเทํานั้น  

 หลักฐานสํวนตัว – สําเนาทะเบียนบ๎าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหยําหรือใบมรณะบัตร (กรณีคูํสมรส
เสียชีวิต), สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ๎าม)ี กรณีเป็นเด็กอายุต่ํากวํา 15 ปีใช๎สําเนาใบสูติบัตร  

 หลักฐานการทํางาน – หนังสือรับรองจากจากหนํวยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ๎าของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนักศึกษาให๎ใช๎หนังสือรับรองจาก
ทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 หลักฐานการเงิน – STATEMENT ย๎อนหลัง 6 เดือน ที่ปริ้นท์โดยธนาคารพร๎อมประทับตรา แสดงยอดลําสุดกํอนยื่นวีซํา 
ภายใน 15 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาท), หนังสือรับรองการเงนิจากธนาคารพร๎อมระบุช่ือเจ๎าของบัญชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 

 กรณีเจ๎าของบัญชีรับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลอื่น ต๎องออกหนังสือรับรองคําใช๎จําย (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และหนังสือ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร๎อมระบุช่ือเจ๎าของบัญชี และช่ือผ๎ูถูกรับรองคําใช๎จําย  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปีไมํได๎เดินทางพร๎อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต๎องทําหนังสือยินยอมให๎เดินทางไป
ตํางประเทศ จากอําเภอหรือเขตที่ทํานอยู ํ

 กรณีเป็นผ๎ูสูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (คําใช๎จํายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรับผ๎ูสูงอายุ 
ไมํได๎รวมอยูํในคําบริการ) 

หมายเหตุ 

 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎นเป็นการถาวร ถึงแม๎ทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียม และหากต๎องการขอยื่นคํารอ๎งใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ใครํขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัด  หมาย
และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน  

 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ๎งสถานทูต ยกเลิกวีซําของทําน 
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 หากทํานถูกปฏิเสธวีซําจากสถานฑูต ไมํวําด๎วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได๎พิจารณาแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานต๎อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด๎านบน 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้นการ
ปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
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รายละเอียดที่ต้องการเพ่ือกรอกแบบฟอร์มย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยวในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................................. ......................... 

 ชื่อ-นามสกุลเดิม กรณีเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................ ................. 

 สถานภาพ   โสด       แต่งงานจดทะเบียน   แต่งงานไม่จดทะเบียน    หม้าย    หย่า    อื่นๆ 

กรณีทํานที่แตํงงานแลว๎ไมํวําจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมํก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคูํสาม-ีภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................. .................. 

 วันเกิดของสาม,ี ภรรยา .................................................... สถานที่เกิด สาม,ี ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................... ............................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................... 

 ชื่อที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................................. ................................................. 

 เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาอังกฤษ).......................................... 

 ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ.์...................................... 

 ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปหรอืไม่     ไม่เคย        เคย ระบุวันที่ .......................................รวม......................วัน 

(กรุณาแจ๎งข๎อมูลที่สามารถติดตํอทํานได๎โดยสะดวก   
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทําการโทรตรวจสอบข๎อมูลโดยตรงกับทําน ส าคัญมาก) 


