
ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วันยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน  

Insight Grand Eastern EuropeInsight Grand Eastern Europe

3 Cultural City World Heritage Site3 Cultural City World Heritage Site

· Czech เชสกี� ครุมลอฟ: เมืองมรดกโลกเพชรนํ�าเอกที�ทรงคุณค่า ใน
เขตโบฮีเมียใต้
· คาร์โลวี วารี: สัมผัสความโรแมนติกของเมืองนํ�าแร่ เมืองแห่งสปา
· กรุงปร๊าก: ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก และสะพานชาร์ล ล้วนเคยเป�นฉาก
ถ่ายทําภาพยนตร์

GASTGRONOMYGASTGRONOMY
เราเสริ�ฟอาหารท้องถิ�นที�ปรุงแต่งทุกเมนูจากร้านชื�อดัง การันตี
ด้วยรสชาติหลายเมนูอาทิ เป�ดโบฮีเมียน/ กูลาชชุป / ฮอยริเก้ 



DAY 2 นครมวินิก - พสัเซา - เชสกี ้ครมุลอฟ เมอืงมรดกโลก

00.50 น.    ออกเดนิทางสูน่ครมวินกิ ประเทศเยอรมน ีโดยเที�ยวบนิที� TG 924 
06.45 น.   คณะถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว 
                     นาํคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงพสัเซา (Passau) เมอืงพรมแดนระหวา่งเยอรมนแีละออสเตรยี กล่าวกัน
                    ว่าเมืองนี�เป�น “เมืองสามแคว” แหง่แคว้นบาวาเรยี เป�นจุดบรรจบกันระหว่างแม่นํ�า 3 สายอันได้แก่
                   ดานูบ (Danube), แม่นํ�าอินน์ (Inn) และแม่นํ�าอิซ (Ilz)เมืองเล็กๆแหง่นี�ยังเคยเป�นที�พาํนักของ
                     อดอล์ฟ ฮิตเลอร ์
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย            เดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรนํ�างามแห่งโบฮีเมียที�เมือง
                      เชสกี�ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เมอืงที�ไดร้บัการยกยอ่งจากองค์การยูเนสโก้ใหเ้ป�นเมอืงมรดก
                    โลกในป� ค.ศ. 1992 เมืองนี�ตั�งอยู่รมิสองฝ�� งของแม่นํ�าวัลตาวา เสน่หข์องเมืองอยู่ที�ความโดด
                    เด่นของอาคารเก่าแก่ตั�งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง 
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                         นาํท่านเขา้สูที่�พกั Hotel Mlyn Cesky Krumlov **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - นครมวินิก (เยอรมนี)       

22.00 น.   พรอ้มคณะที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์H/J สายการบนิไทย
                    เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเชค็อิน

DAY 1



DAY 3 เชสกี ้คลมุลอฟ - เมอืงนํา้แร� คาร�โลว ีวาร ี- กรงุปร�าก

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.     ออกเดนิทางสูเ่มอืงคารโ์ลววีาร ีหรอือีกชื�อหนึ�งคือเมอืงคารล์บาด เป�นเมอืงที�มกีารค้นพบนํ�าแร ่
                      จนทําใหเ้มอืงนี�มชีื�อเสยีงโดง่ดงัในเรื�องของสปามาตั�งแต่ยุคกลาง
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย              ชมเมอืงนํ�าแรแ่สนสวยที�สดุแหง่หนึ�งของโบฮีเมยี ตัวเมอืงอยูใ่นหบุเขาสองฝ�� งแมน่ํ�าเทปลา มบีอ่นํ�า
                      พุรอ้นถึง 12 แหง่ ที�รอ้นที�สดุมคีวามรอ้นถึง 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนํ�าแร ่นกัท่อง
                      เที�ยวสามารถชมินํ�าแรด่ว้ยถ้วยชมิเฉพาะพเิศษ ที�ทําจากพอรซ์เลนในเมอืงนี�เท่านั�น
18.30 น.    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                        นาํท่านเขา้สูที่�พกั Eurostars Thalia ***** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



DAY 4 ปราสาทปร�าก - เทีย่วชมเขตเมอืงเก�า - สะพานชาร�ล - นา�กิาดาราศาสตร�

07.30 น.     รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.30 น.     ชมปราสาทแหง่กรงุปรา๊ก สถาป�ตยกรรมโบราณสมยัค.ศ. 11 แบบกอธคิ เคยไดร้บัการรบัรองจาก
                      กินเนสสบุ์ก๊ วา่เป�นปราสาทโบราณที�ใหญที่�สดุในโลก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์
                      เซนต์ไวตัสที�เดน่เป�นสง่า แต่ละลานกวา้งประดบัประดาไปดว้ยนํ�าพุ รปูป�� นนกับุญ โบสถ์เซนต์จอรจ์
                      และคอนแวนต์ รวมทั�งโอลดร์อยลัพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ�งเคยใชเ้ป�นที�พาํนกัของชา่งฝ�มอืในยุค
                       สมยัก่อน เพื�อเล่นแรแ่ปรธาตตุ่าง ๆ ใหเ้ป�นทองคํา ที�จะทําใหท่้านยอ้นไปถึงความยิ�งใหญข่องโบฮีเมยี
                       ที�ไมเ่ป�นสองรองใคร
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย               เที�ยวเมอืงเก่ายา่นโอลดท์าวน ์สะพานชารล์อันเก่าแก่สญัลักษณข์องเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่
                      ประดบัดว้ยรปูป�� นของนกับุญถึง 28 องค์ ถกูใชเ้ป�นโลเกชั�นในการถ่ายทําภาพยนตรม์าหลายเรื�อง
                      กรงุปรา๊กในยุคกลางเป�นเมอืงที�นา่หลงใหลดว้ยสถาป�ตยกรรม โรงละครโอเปรา่, พพิธิภัณฑ์,
                      หอคอยดนิป�น จตรุสัใจกลางเมอืง วหิารตินส ์นา�ิกาดาราศาสตรโ์บราณ ที�ผูค้นล้วนเฝ�ารอดดูว้ยใจ
                      จดจอ่ 
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                        นาํท่านเขา้สูที่�พกั Eurostars Thalia ***** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



DAY 5 กรงุปร�าก - บราตสิลาวา (สโลวคั) - บดูาเปสต� (ฮงัการ)ี

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.     เดนิทางสูก่รงุบราติสลาวานครหลวงแหง่สาธารณรฐัสโลวคั เป�นเมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญส่ดุของ
                      สโลวคั เมอืงนี�ถือไดว้า่เป�นบา้นพี�เมอืงนอ้ง 
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
14.00 น.      ชมววิจากมุมสงูของปราสาทแหง่กรงุบราติสลาวา ตั�งอยูบ่นเนนิเขาคารเ์บเธยีนเหนอืลุม่แมน่ํ�าดานบู
                      ผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบกอธคิ, เรอเนสซองส ์และบารอ็ค ยา่นเมอืงเก่าบนถนนคนเดนิเรยีงราย
                      ไปดว้ยรา้นค้า, รา้นอาหาร และคาเฟ�เก๋ๆ ใหน้กัท่องเที�ยวไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจ
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                         นาํท่านเขา้สูที่�พกั Eurostars Budapest Center **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



DAY 6 บดูาเปสต� - ล�องเรอืแม�นํา้ดานูบ - เวยีนนา (ออสเตรยี) - หมู�บ�านกรนีซิง่

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.00 น.    ชมนครบูดาเปสต์ อดตีเมอืงหลวงของพวกแมก็ยา จตรุสัฮีโร ่ที�ราํลึกถึงการสรา้งชาติ สวนสตัว ์โรง
                     อาบนํ�าสาธารณะแบบโรมนัขนาดใหญ่ อาคารรฐัสภาที�สรา้งในสไตล์แบบกอธคิ เที�ยวฝ�� งบูดา ป�อม
                     ชาวประมง โบสถ์แมทเธยีส คาสเซลิฮิลล์ ชมทิวทัศนข์องเมอืงที�ถกูแยกออกเป�นสองฝ�� ง 
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บา่ย             ล่องเรอืแมน่ํ�าดานบู อีกกิจกรรมที�ไมเ่ป�นสองรองใครในยุโรป ความงดงามของสถาป�ตยกรรมแบบ
                     กอธคิ ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป�นเมอืงโรแมนติก บนสายนํ�าแหง่หนึ�งของโลก 
                     แล้วเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา นครหลวงแหง่ดนตร ี
19.00 น.    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมอืง
                        นาํท่านเขา้สูที่�พกั Radisson Blu Park Royal Palace Hotel **** 
                        หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



DAY 7 กรงุเวยีนนา - พระราชวงัเชงิบรนุน� – ภมูภิาคซาลส�กมัเมอร�กทู – ทะเลสาบวลูฟ�กงั

08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
09.00 น.       ชมพระราชวงัเชงิบรุนน ์พระราชวงัอันยิ�งใหญ่ที�ถกูสรา้งขึ�นใหม้คีวามงดงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายส์
                         โปรแกรม Imperial Tour 22 หอ้งที�จดัแสดงไวอ้ยา่งนา่ชม หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี� หอ้ง
                         รบัรอง (Great Hall) สิ�งที�แสดงใหเ้หน็ถึงความยิ�งใหญ่แหง่ราชวงศ์ฮัปสเบริก์ รงิสตราเซ ่ถนนสายสาํคัญ
                         ที�ตั�งของ โรงละครโอเปรา่ที�เก่าแก่ พระราชวงัฮอฟบูรก์อันยิ�งใหญ่ โรงเรยีนสอนขี�มา้แบบสเปน อาคาร
                         รฐัสภา ซตีิ�ฮอลล์ ทําใหเ้มอืงเป�นที�นา่หลงใหล
12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
บา่ย              เขา้สูแ่ลนดม์ารค์ชื�อดงัคารท์เนอรส์ตรที ที�มนีกัท่องเที�ยวนยิมในการนั�งจบิกาแฟต้นตํารบัแท้ และ
                      ซคัเกอรเ์ค้กที�มชีื�อเสยีงของเวยีนนา รา้นขายสนิค้าแบรนดเ์นมบนถนน Graben 
                      แล้วเดนิทางสูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกทู ที�มเีมอืงฮัลลชตัทด ์เมอืงมรดกโลก เป�นเสนห่อั์นนา่ติดตรงึ
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                         นาํท่านเขา้สูที่�พกั Hotel Furian **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



07.30 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
08.30 น.     เที�ยวเมอืงท่องเที�ยวอันดบัต้นๆของโลก “ฮัลล์สตัทช”์ (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุ
                      กวา่ 4,500 ป� ตั�งอยูร่มิทะเลสาบ โอบล้อมดว้ยขุนเขาและป�าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด กล่าว
                      กันวา่เป�นเมอืงที�โรแมนติกที�สดุบนอัพเพอรอ์อสเตรยี ไดร้บัการขนานนามเมอืงนี�วา่เป�นไขมุ่กแหง่
                      ออสเตรยี 
12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคาร
บา่ย               ชมเมอืงมวินคิ เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี แหล่งผลิตเบยีร ์ศูนยก์ลางการผลิตรถยนต์ BMW
                      ชมยา่นเมอืงเก่า เรสซเิดน้ท์ โรงละครโอเปรา่ โบสถ์ที�มรีปูโดมหวัหอม ชอ้ปป�� งบนถนนแมกซมิเิลียน
                      รา้นแบรนดเ์นมชื�อดงัเรยีงรายสองฝ�� ง
19.00 น.     รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร “เมนูขาหมูเยอรมนัต้นตํารบัดั�งเดิม”
                         นาํท่านเขา้สูที่�พกั Munich Marriott Hotel **** หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

DAY 8 ฮลัลชตทัด�  - มวินิก - มาเรยีนปลตัซ�

DAY 9 นครมวินิค - เดนิทางกลบัสู�กรงุเทพฯ

08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม
10.00 น.    นาํคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินครมวินกิ เพื�อเดินทางกลับสูก่รงุเทพฯมเีวลาใหท่้านไดทํ้า 
                    TAXREFUND  คืนภาษีก่อนการเชค็อิน
13.35 น.    ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 925



 
  Period

  

 
  Tour Fare

  Adult
  

 
  Child with Bed

  4-11 yrs.
  

  Child no bed
  4-6 yrs.

 
  Single

  supplement
  

 
  No Ticket

  Adult / Child
  

 
  21 – 30 มกราคม 2566

  
118,000

 
  107,000

  

 
  95,000

  

 
  13,500

  

 
  35,000/26,250

  

 
  10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

  
118,000

 
  107,000

  

 
  95,000

  

 
  13,500

  

 
  35,000/26,250

  

 
  17 – 26 มีนาคม 2566

  
118,000

 
  107,000

  

 
  95,000

  

 
  13,500

  

 
  35,000/26,250

  

 
  **07 – 16 เมษายน 2566**

  
125,000

 
  113,000

  

 
  100,000

  

 
  14,500

  

 
  38,000/28,500

  

 
  28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566

  
118,000

 
  107,000

  

 
  95,000

  

 
  13,500

  

 
  35,000/26,250

  

กําหนดการเดินทาง

หมายเหตุ  ทางบริษัทฯ  ได้ เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ โดยซื� อตั�ว เครื� องบิน ,  เช่ารถโค้ช ,  จองที�พัก ,
ร้านอาหาร  สถานที� เข้ าชมต่าง  ๆ  ไว้ ล่วงหน้าให้กับกรุ ๊ปทัวร์ กรณีที� เ กิดเหตุการณ์  อาทิ  การยกเลิกเที�ยวบิน ,  
การล่าช้าของสายการบิน ,  การพลาดเที�ยวบิน  (ขึ� นเครื� องไม่ ทัน ) ,  การนัดหยุดงาน ,  การจลาจล ,  ภัยพิบั ติ ,
การถูกปฏิเสธการเข้า เมือง  ทํา ให้การเดินทางล่าช้า  หรือเหตุสุดวิสัยอื� น  ๆ  ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้  หัวหน้า ทัวร์ มีสิทธิ� ในการเปลี�ยนโปรแกรม  และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ ายต่างๆ  ที�ชาํระแล้ว
เพราะทางบริษัทฯ  ได้ชาํระค่า ใช้จ่ ายต่าง  ๆ  ล่วงหน้าแล้ว  และหากมี ค่า ใช้จ่ ายอื� น  ๆ  เ กิดขึ� นนอกจากในรายการ
ทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ  เพราะเป�นสิ�ง ที�ทางบริษัท  ฯ  มิอาจรับผิดชอบได้
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ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
ค่าเขา้ปราสาทกรงุปรา๊ก, ค่าเรอืล่องแมนํ่�าดานูบ, ค่าเขา้พระราชวงัเชงิบรนุน์
โรงแรมที�พกัตามระบุในรายการ หรอื เทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 2€ ต่อท่าน / วนั
ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวรพ์กัในสาธารณรฐัเชค 3 คืน**
ค่าเบี�ยประกันสขุภาพและอุบติัเหตขุองบรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL
GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุมากกวา่
16 ป�น้อยกวา่ 75 ป� ไมเ่กิน 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนื�องหลังจาก
กลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตัว
หากมคีวามประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจน
ความล่าชา้ของสมัภาระ และเที�ยวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมต์ามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

ค่าทัวรร์วม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 %
• ค่าทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
• ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่า
  อาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�น  
  กรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดัง
ต่อไปนี�ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อ
ไปนี�
1.     เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2.  ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้าหรอืเครื�องมอืต่างๆ
ในการพยุงตัวผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) 

 

ในการเดนิทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน
หากต้องการเลื�อนวนัเดนิทางกลับ ท่านจะต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�
สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิ
เป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณี
ยกเลิกการเดนิทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตั�วเครื�องบนิไป
แล้ว ผูเ้ดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น
และหากท่านไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักล่าว กรณุาตรวจสอบกับเจา้หนา้
ที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไม่
ก่อนที�ท่านจะชาํระเงินค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ
TRAVEL AGENT ใกล้บ้านหรือที�ท่านรู ้จักและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดูแลท่านด้วยขั�นตอนที�
ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื� อเป�นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน กรุณาจอง
ทัวร์และชาํระเงินมัดจาํล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ�งท่าน ภายใน 3 วันนับ
จากวันที�จอง ซึ�งเงินมัดจาํดังกล่าวจะเป�นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาํระ
ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือ
ตามวันที�กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื� อนไข

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

การเดินทางเป�นหมูค่ณะในกรณีตั�วกรุป๊ของสายการบนิไทยแอรเ์วย์
ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ สายการบนิฟ�นแอร,์ ลฟุท์ฮันซา่, สแกนดิเนเวยีน
แอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ ขึ�นอยูกั่บเงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการ
บนินั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธขิอง
สายการบนิเท่านั�น

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่า
ธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม
2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการ
บนิในภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�ม
ที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ
เรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�
ออกตั�ว

การจองทัวร์
(How to make your reservation)

เงื�อนไขการจองทัวร์

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียม
นํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและ
ค่าธรรมเนียมนํ�ามันเชื�อเพลิง

ของสายการบิน (INSURANCE AND
FUEL SURCHARGE / TAX YQ)



● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน ●
(คืนเงินมัดจาํทั�งหมด)

 
● ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน ●

หักค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจริง
 

● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ●
หักมัดจาํ 50%

 
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง NO SHOW ●

หัก 100% ของค่าทัวร์
 

• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื� อนไขใด เงื� อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ
ยื�นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ�มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไม่อยู่ในเงื� อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื� องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป�นการพิจารณาของสถานทูต ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื� อนไขของวันเวลาที�ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที�
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาํให้ท่านยื�นขอวีซ่าแบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรู ้ผลเร็วกว่าการยื�นขอวีซ่าแบบกรุ ๊ป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยที�จะแจ้งให้ผู้เดิน
ทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไม่สามารถรับผิด
ชอบจากกรณีที�เกิดเหตุจาํเป�นสุดวิสัยดังนี� การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ
ก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
อันเนื� องจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที�
ท่านชาํระมาแล้ว

การยกเลิกการจองทัวร์ (CANCELLATION CHARGE) 
HIGH SEASON = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส

และเทศกาลป�ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)

การจดัโปรแกรมทัวรเ์ป�นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั�งป� หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกับวนัที�สถานที�เขา้
ชมนั�น ๆ ป�ดทําการ หรอื ป�ดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเป�ดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะ
จะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไวใ้น
เอกสารของสถานที�นั�น ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพื�อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้
หรอืเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป�นผลทําใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบริ
ษัทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแล้ว กรณุาสอบถามราย
ละเอียดสถานที�เขา้ชมจากเจา้หนา้ที�ในชว่งวนัเดนิทางของท่านก่อนชาํระเงิน

สถานทีเ่ข�าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)



หอ้งพกัในโรงแรมเป�นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณทีี�ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน /
3 เตียง (Triple Room) ขึ�นอยูกั่บขอ้จาํกัดของหอ้งพกั และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกัน ซึ�งอาจจะทําใหท่้านไมไ่ดห้อ้งติดกันตามที�ต้องการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอุีณหภมูตํิ�า เครื�องปรบัอากาศที�
มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านั�น 
ในกรณีที�มกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ� ในการปรบัเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที�มลัีกษณะเป�น Traditional Building หอ้งที�เป�นหอ้งเดี�ยวอาจเป�นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรดั
และไมม่อ่ีางอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะ
แตกต่างกัน

โรงแรมและห�องพกั (Hotel Accommodation)

ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป�าเพิ�ม
เติม ท่านจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารใน
การยกกระเป�าขึ�นลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้2 ยูโร / ใบ / ครั�ง
สาํหรบันํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใต้ท้องเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบั
ผูโ้ดยสารชั�นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิองสาย
การบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้
สาํหรบักระเป�าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ต้องมนีํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5
นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)
ในบางรายการทัวร ์ที�ต้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป�าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�า
กวา่มาตรฐานได ้ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระความรบั
ผดิชอบค่าใชจ้า่ยในนํ�าหนกัสว่นที�เกิน
กระเป�าและสมัภาระที�มล้ีอเลื�อนและมขีนาดใหญเ่กิน ไมเ่หมาะกับการเป�นกระเป�าถือขึ�นบนพาหนะการเดนิ
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในความรบัผดิชอบต่อกรณเีกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป�า และสมัภาระ
ของผูโ้ดยสาร ซึ�งความรบัผดิชอบใหเ้ป�นไปตามกรมธรรมข์อง บรษัิท MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย
แบบ TRAVEL GROUP TOUR

สัมภาระและค�าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้
กําหนดที�ชดัเจนในเรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั�งนี�เนื�องจากสขุภาพของคน
สว่นรวม

การสูบบหุรี ่(Smoking Area)



วัคซีนพาสปอร์ต ระบุฉีดครบ 2 โดส หลังจากฉีดโดส 2 แล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน (เป�นไปตามที�สถานทูต
กําหนด)
พาสปอร์ตที�ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่า
จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื� น กรุณาแนบมาด้วยเพื� อเป�นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ�ว จาํนวน 1 ใบพื�นหลังเป�นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาํและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือน
สาํเนาทะเบียนบ้าน /สาํเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สาํเนาทะเบียน
สมรส , หย่า / สาํเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ป�บริบูรณ์ 
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในป�จจุบัน, วันเดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี�และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื� อเดิน
ทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณีที�เป�นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�คัดไว้ไม่
เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลัง
6 เดือน
หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป�น
เดือนป�จจุบัน ควรเลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจาํนวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื� อให้เห็น
ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื� อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที�
เดินทางเป�นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 
(วันที�ไปแสดงตนที�สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปด้วย)
กรณีที�บริษัทของท่าน เป�นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั�งหมดนอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื� อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้เดินทางและเหตุผลที�จัดการเดินทางนี�ในจดหมายด้วย
กรณีที�เป�นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
กรณีที�เด็กอายุตํ�ากว่า 20 ป� เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยที�บิดา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�งได้
ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทับตรารับรอง
จากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป�นการถาวร และถึง
แม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชาํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้อง
ใหม่ ก็ต้องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั�ง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั�งนี�บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวก และประสาน
งานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดัง
กล่าวเช่นกัน
กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื� องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร ้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่
ว่าจะเป�นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถาน
ทูต ตามข้อตกลงของสนธิสัญญาเชงเก้น ในกรณียื�นวีซ่าผิดประเภทหรือผิดจากเงื� อนไขที�สถานทูตระบุไว้
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ตามกฎระเบียบการยื�นวีซ่าเข้าประเทศเชค 
ใช้เวลาทําการประมาณ 15 วันทําการ

(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตัวเพื�อทําการสแกนลายนิ�วมือที�สถานทูตเชค)

หลังจากการจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแล้ว ทางบรษัิท ฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลง
และเงื�อนไขที�บรษัิทได้ระบุไวข้า้งต้นทกุประการ


