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วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)  
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ 

D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและ
การเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช
, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี 2 นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี ้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก  
00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบินท่ี TG924    
07.05 น. คณะถงึสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรแล้ว จากนัน้ น าคณะออกเดินทางสู่เมืองพสัเซา (Passau) เมืองพรมแดน
ระหวา่งเยอรมนีและออสเตรีย กลา่วกนัวา่เมืองนีเ้ป็น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้น
บาวาเรีย เป็นจดุบรรจบกนัระหวา่งแมน่ า้ 3 สายอนัได้แก่ ดานบู (Danube), แมน่ า้
อินน์ (Inn) และแมน่ า้อิซ (Ilz) เมืองเลก็ๆแห่งนีย้งัเคยเป็นท่ีพ านกัของอดอฟ์ฮิต
เลอร์ ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 โดยฮิตเลอร์และครอบครัวเคยอาศยัอยู่ในพสัเซา
ถงึ 4 ปี เท่ียวชมสถานท่ีส าคญัของเมืองคือ วิหารเซนต์สตีเฟน อนัเป็นผลงาน
มาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาลี ซึง่ภายในวิหารแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บออร์แกนที่
ใหญ่ท่ีสดุในโลก เดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่ากบัเมืองใหม ่ เก็บภาพความคลาสสิค
ของตกึรามบ้านช่องของเขตเมืองเก่าทัง้โกธิคและบาร็อครวมไปถงึ Veste 
Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์
ประจ าเมืองพสัเซา 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสูเ่มืองมรดกโลก World Heritage เพชรน า้งามแห่ง

โบฮีเมียท่ีเมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีได้รับการยกย่อง
จากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ัง
ของแมน่ า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 
หลงั ได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหนึง่ของโลก ไป
ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดิน
เท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MLYN หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 3 เชสกี ้คลุมลอฟ - เมืองน า้แร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
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08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองคาร์โลวีวารี หรืออีกช่ือหนึง่คือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองท่ีมีการ
ค้นพบน า้แร่โดยพระเจ้าคาร์ลท่ี 4 ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นพระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
13.30 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองน า้แร่แสนสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ใน

หบุเขาสองฝ่ังแมน่ า้เทปลา ดนิแดนแห่งนีเ้ป็นท่ีค้นพบแหลง่น า้แร่ร้อนธรรม ชาต ิ
และมีบ่อน า้พรุ้อนถงึ 12 แห่ง ท่ีร้อนท่ีสดุอยู่ในศนูย์นิทรรศการท่ีมีความร้อนถงึ 72 
องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดงสายน า้แร่ นกัท่องเท่ียวสามารถชิมน า้แร่ด้วยถ้วย
ชิมเฉพาะพิเศษ ท่ีท าจากพอร์ซเลนในเมืองนีเ้ท่านัน้ เมืองนีเ้ป็นท่ีนิยมในการเข้า
คอร์สสปาเพ่ือรักษาสขุภาพ เดินเท่ียวชมเมืองตกึอาคารเรียงรายด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมืองเป็นอย่างย่ิง ร้านค้าเรียง
รายตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านซือ้ของท่ีระลกึหรือหาซือ้เหล้าพืน้เมืองท่ีมี
ช่ือเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอตุสาหกรรมท่ีผลิตจากสมนุไพรเป็นของท่ี
ระลกึ จนได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางตอ่สูก่รุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด 
ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองสดุโรแมนติกอีกเมืองหนึง่ของโลก 

 
 

 

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

ในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 4 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดารา
ศาสตร์ 

 

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

แบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก วา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก ปัจจบุนัได้เป็นท่ีพ านกัของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โต
โออ่า่ของตวัปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตสั ท่ีเดน่เป็นสง่า แตล่ะลานกว้างประดบั
ประดาไปด้วยน า้พ ุ รูปปัน้นกับญุ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทัง้โอลด์
รอยลัพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึง่เคยใช้เป็นท่ีพ านกัของชา่งฝีมือในยคุสมยัก่อน 
เพ่ือเลน่แร่แปรธาตตุา่ง ๆ ให้เป็นทองค า ท่ีจะท าให้ท่านย้อนไปถงึความย่ิงใหญ่
ของโบฮีเมียในอดีต 

 

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

ใหญ่ ประดบัด้วยรูปปัน้ของนกับญุถงึ 28 องค์ ชาวคริสต์เช่ือวา่ หากเดินผ่าน
สะพานแห่งนี ้ ต้องขอพรจากนกับญุจอหน์แห่งเนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคย
เป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิริมฝ่ังแมน่ า้วลัตวา ท่านจะได้เห็น
สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ์, หอคอยดินปืนท่ีได้รับ
การอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีเย่ียม จนเข้าสูจ่ตรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของวิหาร
ตินส์ ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองแก้วโบฮีเมีย “โมเซอร์” ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก
และ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เม่ือตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นร าให้
นกัท่องเท่ียวได้ชม เป็นโบราณคูบ้่านคูเ่มืองของกรุงปร๊าก  อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้
อปปิง้ในห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยั อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบ
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รนด์เนมอื่น ๆ ใน Palladium Shopping Mall   
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 5 กรุงปร๊าก - บราตสิลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.00 น. เดินทางสูก่รุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั เป็นเมืองหลวงและ

เมืองท่ีใหญ่สดุของสโลวคั เป็นท่ีตัง้ของรัฐสภา, มหาวิทยาลยั, พิพิธภณัฑ์ รวมทัง้
โรงละคร ท่ีมีการขยายเมืองอย่างไมห่ยดุยัง้ 

 

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

เหนือลุม่แมน่ า้ดานบู บนัทกึภาพสวยจากด้านนอกของตวัปราสาท ตวัอาคารมี
หอคอยสงู 80 เมตรทัง้ 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองส์
และบาร็อค เข้าสูเ่ขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จตัรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ
ท าเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางสูน่ครบดูาเปสต์ เมืองท่ีตัง้
อยู่สองฝ่ังแมน่ า้ดานบูแยกเป็นเมืองเก่าและใหม ่ อนัได้แก่เมืองบดูาและ เปสต์ อนั
เป็นท่ีมาของค าว่าบดูาเปสต์ นครท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่ ริมสองฝ่ัง
แมน่ า้ดานบู 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HILTON BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 6 บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้าน 

กรีนซิ่ง 
 

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

จากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสตัว์ และสวนสาธารณะอนั
เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ท่ีอาบน า้สาธารณะแบบโรมนั ผ่านชมอาคาร
รัฐสภาท่ีสร้างในสไตล์แบบกอธิค โดดเดน่เป็นตระหง่าน แล้วข้ามสูฝ่ั่งบดูา เพ่ือขึน้
ชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสูค่าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของ
เมืองท่ีถกูแยกออกเป็นสองฝ่ัง น าท่านสูถ่นนช้อปปิง้ท่ีมีสินค้าพืน้เมืองนานาชนิด
จ าหน่ายเป็นของฝาก อาทิ ผ้าปัก เคร่ืองแก้วของท่ีระลกึตา่งๆ 

 

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

สถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ังแมน่ า้ มนต์เสน่ห์ท่ีไมเ่สื่อมคลาย และรับ
การยกย่องวา่เป็นเมืองโรแมนติก บนสายน า้แห่งหนึง่ของโลก ได้เวลาอนัสมควร
ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ท่ีมีอายกุว่า 
1,000 ปี ศนูย์กลางอ านาจของจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน  น าท่านเดินทางสู่
หมูบ้่านกรีนซิ่ง หมูบ้่านพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการท าไวน์สด 

 

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

HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันท่ี 7 กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
09.00 น. น าเข้าชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ท่ีถกูสร้างขึน้ให้

มีความงดงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกวา่ 20 ห้องท่ีจดัแสดงไว้
อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great Hall) 
สิ่งท่ีแสดงให้เหน็ถงึความย่ิงใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสูริ่ง
สตราเซ ่ ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานที่ส าคญั อาทิ โรงละครโอเปร่าท่ี
เก่าแก่ และยงัมีการจดัแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปี พระราชวงัฮอฟบรูก์อนั
ย่ิง ใหญ่ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นท่ีท าการส าคญัของรัฐ ใกล้กนัเป็นโรงเรียนสอนข่ีม้าแบบ
สเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตีฮ้อลล์ ก่อนจะข้ามแมน่ า้ดานบูสูเ่ขตเมือง
ใหม ่ อนัเป็นท่ีตัง้ขององค์การสหประชาชาติแห่งท่ีสองของยโุรป ให้ท่านได้ชมสาย
แมน่ า้ดานบูใหมแ่ละเก่า ท่ีมีความส าคญัต่อหลายประเทศในยโุรป 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local  
13.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ในย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยม

ในการนัง่จิบกาแฟต้นต ารับแท้ และซคัเกอร์เค้กท่ีมีช่ือเสียงของเวียนนา สมควรแก่
เวลาเดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทู ท่ีมีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่า
ติดตรึง 

 

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

เดียวกนั 
 

วันท่ี 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก - ช้อปป้ิง- 
จัตุรัสมาเรียน 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.30 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี 

เดินเท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย 
งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut 
เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายา
เมืองนีว้า่เป็นไข่มกุแห่งออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural -
Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 
แล้วเดินทางตอ่สูเ่มืองซาลส์บวร์ก  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local  
13.00 น. ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการใช้สถานท่ีตา่ง ๆ ของเมืองในการถ่าย

ท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองท่ีแสนโรแมนติกท่ีมี
ทะเลสาบและภเูขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนรัุกษ์ท่ี
ตัง้อยู่สองฝ่ังของแมน่ า้ซาลซา่ ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวงัเดิม ท่ีตกแตง่
พนัธุ์ไม้หลากหลายสีสนั ข้ามฝ่ังสูเ่มืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตัง้เดน่
ตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โม
สาร์ต” ท่ีสร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย น าท่านไปชมมหาวิหาร
ประจ าเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ท่ีสร้างขึน้จากความร ่ารวยท่ีเกิดจากการท า
เหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ท่ีมีช่ือเสียง ประดบัประดาได้ด้วยป้ายบอกช่ือร้านค้า
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เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ 
15.30 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิก ซึง่ถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิกหลากหลาย

ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียอีกด้วย 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิมจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสาย
ส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอีก
แห่งหนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของ
โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหล่
ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาด
ไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นร า ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. 
และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ 
Local 

 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MARRIOTT MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันท่ี 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.00 น. เท่ียวชมเมืองมิวนิค ท่ีมีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง เมืองหลวง

แห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค 
และพฒันาเมืองให้มีความส าคญัท่ีสดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหลง่ผลิตเบียร์ 
ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW น าท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์ก
หรือพระราชวงัฤดรู้อน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ท่ีมีรูปโดมหวัหอม, ประตชูยั, 
ย่านมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่, หอสมดุแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์ 

 

 
10.45 น. ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิก เพ่ือเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า  TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG925  
วันท่ี 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
06.05 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ)  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

2-11 มิ.ย. 2560 

9999,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000..--  1199,,000000..--  1155,,000000..--  --3030,000.,000.--  
--2233,,000000..--  

9-18 มิ.ย. 2560 
16-25 มิ.ย. 2560 

23 มิ.ย.-2 ก.ค. 2560 
30 มิ.ย.-9 ก.ค. 2560 

7-16 ก.ค. 2560 
14-23 ก.ค. 2560 
21-30 ก.ค. 2560 

28 ก.ค.-6 ส.ค. 2560 
4-13 ส.ค. 2560 
11-20 ส.ค. 2560 
18-27 ส.ค. 2560 
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25 ส.ค.-3 ก.ย. 2560 
1-10 ก.ย. 2560 
8-17 ก.ย. 2560 

15-24 ก.ย. 2560 
22 ก.ย.-1 ต.ค. 2560 

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2560 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 คา่เข้าปราสาทกรุงปร๊าก, คา่เรือลอ่งแมน่ า้ดานบู, คา่เข้าพระราชวงัเชิงบรุนน์ 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกัในสาธารณรฐัเชค 3 คืน** 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลุมถึงประกนั
สขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจอง
ทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั Instyle Travelเพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และ

ช ำระเงินม ดัจำ ำ ว่งินมาำ3 0,0,,,3าำต ว่ผู้างจนมตำินม่งิตวำม3าำในม3 03 งดมมดาำำวงดมต่งำผิ ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่ว
จะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระ
เงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
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ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

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  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 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

ซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการ
พิจารณาอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวี
ซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีทีเ่กิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, 
อบุตัิเหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ 
บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีร่ะบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นี ้
จะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

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

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

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

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

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

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

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

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หาก
ทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 
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การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

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

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา   

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

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการ
เข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั***  
(วนัท่ีไปแสดงตนที่สถานทตูรบกวนทกุทา่นเตรียมสมดุบญัชีเงินฝากเลม่จริงไปด้วย) 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะต้องไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภ อ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของ
สนธิสญัญาเชงเก้น ในกรณียื่นวีซา่ผิดประเภทหรือผิดจากเง่ือนไขที่สถานทตูระบไุว้ 
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หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 

 

 

 

  


