


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - พระราชวังเชินบรุนน - ถนนสาย
วงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิรก - โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา - มหาวิหาร
เซนตสตีเฟน - ถนนคารทเนอร

Park Inn
by
Radisson
Budapest
หรือเทียบ
เทา

3 คาสเซิลฮิลล - โบสถแมทธิอัส - ปอมชาวประมง - ลองเรือแมน้ําดานูบ - อาคาร
รัฐสภาฮังการี - สะพานเชน - พารนดอรฟเอาทเลต - บราติสลาวา

Holiday
Inn
Bratislava
หรือเทียบ
เทา

4 ปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - ปราสาทแหงปราก - พระราชวังหลวงกรุงปราก -
ยานชางทอง - หอนาฬิกาดาราศาสตร - สะพานชารล - ประตูเมืองเกา

Hotel
Duo
Prague
หรือเทียบ
เทา

5 คารโลวี วารี - เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เชสก้ี บูดาโจวิค

Clarion
Congress
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ฮัลสตัทท - ลองเรือทะเลสาบฮัลสตัท - เวียนนา - หมูบานกรินซ่ิง
Bosei
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

5 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿6,900

19 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿6,900

28 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿6,900



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง
**

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
22.00 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบ

เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เชา
01.30 น. ออกเดินทางสูเวียนนา โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG936

07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปล่ียน
เป็น 6 ชั๋วโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

จากนั้นนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก สรางขึ้นใหม
อยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเป็นพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทอง
พระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละคร
โอเปรา ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุมอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรก

จากนั้นนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟนส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา เพ่ือเป็นการ
แกบนตอความทุกขยากของประชาชน

จากนั้นเชิญชอปป้ิงสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคานานาชนิด ในยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe)
ใจกลางกรุงเวียนนา

นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี
(Hungary)

ค่ํา
่ ้



รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ซุปกูลาซหมู)

พักท่ี Park Inn by Radisson Budapest หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา และประเทศออสเตรีย ซ่ึงในตอนแรกนั้นถูกสราง
ขึ้นมาเป็นฐานทัพอากาศ

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจาก
ฝรั่งเศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี1996

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา ท่ีรายลอมรอบดวยสถานท่ีสําคัญดูโดดเดนเป็นเอกลักษณ
จัดวางไดอยางลงตัว เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก กลุมอาคารพระราชวังของจักรพรรดิ
อิมพิเรียลอพารตเมนท หอศิลปแหงชาติ และพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

พระราชวังอันย่ิงใหญ ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคยใชเป็นสถานท่ีพักของ
ราชวงศตางๆมากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็นท่ีพักของผูมีอิทธิพล
ตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

เป็นโรงละครโอเปราท่ีสรางขึ้นในระหวางปี 1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปิดใหมอีกครั้งในปี 1955

เป็นมหาวิหารท่ีสําคัญท่ีสุดของเวียนนา ซ่ึงมีชื่อท่ีนิยมเรียกกัน Stephansdom เป็น
ภาษาเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยางเกิดขึ้น เป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตรงกลางเป็นโดมท่ีสวยงามขนาบดวยหอระฆังท่ีมีความ
ใหญโตท้ังสองดาน โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญท่ีสุดในฮังการี สามารถชม
วิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดยรอบ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง ซุป
กูลาซหมู
 Park Inn by Radisson Budapest หรือเทียบเทา

เชา



เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แต
ตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม และเปล่ียนเป็นถนนคนเดินท่ีเอาไวใหคนเดินชอป
ป้ิง

รับ
ประทาน

อาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมบริเวณ CASTLE
HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปัตยกรรม

โบราณอันทรงคุณคา
ถายรูปดานนอกของ
อาคารพระราชวัง
โบราณ

แลวชมบริเวณรอบ
นอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเป็นสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ซ่ึงสรางใน
สไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดนท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนท่ี 1
พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูหนา ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม
วิวเหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีปอมแหงน้ี

นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเล่ืองชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปีมาแลวท่ีตั้งเรียง
รายกันอยู 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีรํ่าลือ ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางขามแมน้ําดานูบ เหล็กทุกชิ้นท่ีใชในการสรางไดถูกนํามา
จากประเทศอังกฤษ (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเป็นน้ําแข็ง จนไม
สามารถลองเรือได หรือมีเหตุการณอ่ืนๆจนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ เพ่ือนําทานสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทาน
ไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย
ในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
สโลวัก

พักท่ี Holiday Inn Bratislava หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเนินเขาท่ีมีปราสาทท่ีสวยงามตั้งอยู นอกจากน้ียังมีบานสไตลบาร็อค อนุสาวรียฮับส
บูรก รานกาแฟ รวมถึงรุสซวอรมของตนศตวรรษท่ี 19 การมาท่ีน่ีสามารถเดินทางขึ้นไป
ดวยรถ หรือใชบริการกระเชาไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ 700 ปี ท่ีไดรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบถสแหงน้ีตั้งชื่อ
ตามพระนามของกษัตริยแมทธิอัส กษัตริยผูย่ิงใหญแหงฮังการี มีหลังคาสลับสีอัน
สวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค สวนดานโบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี และกระจก
สีท่ีบอกเลาเรื่องราวทางศาสนาท่ีงดงามเกินคําบรรยาย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

 Holiday Inn Bratislava หรือเทียบเทา



การลองเรือ
ขึ้น
อยู
กับ

สภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวง
ฤดุ

หนาว น้ําใน
แมน้ําอาจกลาย

เป็นน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได
หรือมีเหตุการณอ่ืนๆจนไมสามารถ
ลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงิน
จํานวน 10 ยูโรตอทาน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

*** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรม
ไปในวันถัดไปแทน***

เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางไวเพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของชาว ประมงผูเสียสละชีวิต
ปกปองบานเมืองในคราวท่ีถูกพวกมองโกลเขามารุกราน และท่ีแหงน้ียังจุดชมวิวทิวทัศน
รอบเมืองท่ีสวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา มองเห็น
สะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ําดานูบ

ลองเรือชมแมน้ําดานูบ แมน้ําท่ียาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็นอันดับสองของทวีป
ยุโรป (รองจากแมน้ําโวลกา) มีตนกําเนิดท่ีแถบปาดํา ในประเทศเยอรมนี เกิดจากแมน้ํา
เล็กๆ สองสาย คือ Brigach และ Breg ซ่ึงไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานูบท่ีเมือง
Donaueschingen

เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไมควรพลาดมาเท่ียวชม ถือวาป็นสัญลักษณของฮังการี
อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต เป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค มีหลังคาสีแดง และ
รูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแหงลอนดอน สหราชอาณาจักร

เป็นสะพานแขวนในเมืองบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ท่ีทอดขามสะพานดานู
บ ซ่ึงมีอายุการใชงานมามากกวา 150 ปี

เป็นเอาทเลตภายใตย่ีหอ MacArthurGlen Group ซ่ึงเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่อง
การเปิดเอาทเลตซ่ึงขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
น้ีจะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นับรอยแบรนดท่ีขายในราคาพิเศษ

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกท่ีอยูติดชายแดน
ไมใชแคนั้น เป็นเมืองท่ีอยูติดชายแดนท่ีติดสองประเทศเพ่ือนบาน หรืออยู ณ สามเหล่ี
ยนชายแดน ฮังการี ออสเตรีย สโลวาเกีย



เชา

รับประทานอาหาร
เชา ณ หองอาหาร
โรงแรม

นําคณะเดินทางสู
กรุงปราก (Prague)

เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ซ่ึงปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดี

ชมมหาวิหาร เซนตวิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคท่ี
ใหญท่ีสุดในกรุงปราก ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตให
เขาชม)

แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหน่ึงในสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเป็นท่ีประทับของเจาชายโบฮีเมีย
นท้ังหลาย

แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบันมีรานขายของท่ีระลึก วางจําหนายอยูมากมาย

จากนั้นนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิค ชมรูปป้ันโลหะ
ของเหลานักบุญท่ีตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค

จากนั้นนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town
Hall) มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานอิสระเดิน
เลน และชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

พักท่ี Hotel Duo Prague หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก และเมืองมรดกโลก
รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

มหาวิหารเซนตวิตัส เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก การกอสรางในชวง
แรกๆ ยังไมสมบูรณ มีการกอสรางเพ่ิมเติมเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายรอยปี ภายในมหาวิหาร
ประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา
ท่ีนาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของเซนตเวนเซสลาส ท่ีตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรส
โกและอัญมณีมีคาถึง 1,345 ชิ้น

เป็นปราสาทอันสุดอลังการท่ีสรางอยูบนเนินเขา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาปราสาทมีการ
บูรณะเป็นระยะ ภายในกําแพงท่ีลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง โบสถ วิหาร วัด
ถนน อุทยาน และหอคอย บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบงามสงา

่ ่

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหาร
ไทย
 Hotel Duo Prague หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หอง
อาหารโรงแรม

นําเดินทางโดยรถโคชสู เมือง
คารโลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดชื่อ
วาเป็นเมืองแหงสปาท่ีใหญท่ีสุดของ
สาธารณรัฐเช็ค เชิญทดลองด่ืมน้ําแร

่



ยืนเฝาอยู ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทท่ีมีการเชื่อมโยงกันระหวางสวนประกอบตางๆ
ท่ีใหญและซับซอนท่ีสุดในโลก

เป็นพระราชวังหลวงท่ีอยูในพ้ืนท่ีปราสาทปราก มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 12 ท่ีน่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบแนวกอธิคและเรเนซองค

เป็นถนนท่ีตั้งอยูท่ี ปราสาทปราก โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อศตวรรษท่ี 16
ปัจจุบันมีรานคาของท่ีระลึกจํานวนมาก และมีพิพิธภัณฑของอาวุธในอดีตอีกดวย ภายใน
หมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณตางๆแทนเลขท่ีบาน

หอนาฬิกาดาราศาสตรน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก นาฬิกาโบราณคูบาน
คูเมืองของกรุงปราก เป็นนาฬิกาท่ีสามารถแสดงขอมูลทางดาราศาสตรตาง ๆ เชน
ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห หรือกลุมดาวจักรราศี

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ สรางในสไตลโกธิกท่ีเชื่อม
ระหวาง Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มีตอมอค้ํา
ยัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกท่ีตั้งอยูสอง
ขางสะพานราว 30 องค

ประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา
(Old Town Hall) ท่ีสรางมาตั้งแตปี ค.ศ.1338หาซ้ืองานศิลปะจากศิลปินอิสระ แลวเชิญ
ทานชอปป้ิงเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลท่ีมีชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชค

ซ่ึง

ตองด่ืม
กับแกว

พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกวพอรซเลนท่ี
มีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน้ํา

บาย

รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร

อาหารพ้ืนเมือง (เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ีไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย
เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลก

นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ถือเป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศ มีอายุเกาแก
กวา 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค Senete
Square และโบสถเกากลางเมือง

ค่ํา

่



รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovic)

พักท่ี Clarion Congress Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องน้ําแร และเป็นเมืองแหงสปาชั้นดี ท่ีในอดีตราชวงศตางๆ ใน
ยุโรปและรัสเซีย รวมถึงชนชั้นสูงท้ังหลายจะตองมาท่ีเมืองน้ี Beethoven และ Mozart
ก็เคยมาเยือนเมืองน้ีดวย ทําใหเมือง Karlovy Vary เป็นเมืองสปาท่ีใหญระดับโลกและ
มีชื่อเสียงมากท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก และดวยความสวยงามของอาคารสถานท่ีท่ีถูก
อนุรักษไวทําใหภาพยนตหลายเรื่องมาถายทําท่ีน่ี

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง (เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก ใกล
ชายแดนออสเตรีย เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ คดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัวเมือง
ดูเหมือนหยดน้ํา ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700 ปี เป็นคฤหาสนสวนตัว จนปัจจุบัน
เป็นสมบัติของรัฐ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสองของเช็ก รองจากปราสาทปราก

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน
 Clarion Congress Hotel หรือเทียบเทา

เมืองใหญท่ีสุดในเขตโบฮีเมียใตน้ีเป็นแหลงกําเนิดเบียร Budweiser ขึ้นชื่อในเรื่องของ
โรงเบียร สถาปัตยกรรมยุคกลาง และพิพิธภัณฑ จัตุรัสท่ีมีสถาปัตยกรรมนาท่ึง โรงงาน
เบียร พิพิธภัณฑ และคาเฟริมทางตางรอตอนรับนักทองเท่ียวอยูในเชสเกบุดเยยอวีตเซ
คือเมืองใหญท่ีสุดของแควน Jihočeský kraj และเป็นเมืองศูนยกลางการเมืองการ
ปกครอง รวมท้ังการคาทางภาคใตท้ังหมด เบียรดังอยาง Budweiser ก็มีตนกําเนิดท่ี
เมืองน้ี

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ

หองอาหาร
โรงแรม

ออกเดินทางสูฮัลสตัท
(Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสน
สวย เมืองท่ีตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบ
ลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด

บาย
รับประทานอาหาร

กลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานลองเรือทะเลสาปท่ีเมืองฮัลสตัท ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น UNESCO
WORLD HERITAGE VIEW ***การลองเรือ หากไมสามารถลองเรือไดในวันนั้นๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให ทานละ 10
ยูโร***

จากนั้นนําเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna)

ค่ํา

่ ่ ้ ่ ้ ่ ่ ่



รับประทานอาหารค่ํา ณ “หมูบานกรินซ่ิง” (Grinzing) หมูบานพ้ืนเมืองท่ีขึ้นชื่อเรื่องการ“ผลิตไวนสด” ใหทานไดอ่ิมอรอย
กับ เมนูพิเศษ! ขาหมู+ไสกรอก ในรสชาติแบบเวียนนาตนตํารับขนานแท พรอมไวนเลิศรส พรอมขับกลอมดวยดนตรีพ้ืนเมือง
ท่ีสนุกสนาน

พักท่ี Bosei Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

ลองเรือชมทะเลสาบฮัลสตัท ทะเลสาบสุดสวยทามกลางหุบเขาอันงดงามของพ้ืนท่ีราบสูง
ออสเตรีย ท่ีน่ีมีอากาศเย็นตลอดปี มีจุดท่ีมีความลึกท่ีสุดอยูท่ี 125 เมตร

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ! ขา
หมู+ไสกรอก + ไวน
 Bosei Hotel หรือเทียบเทา

หมูบานพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของการทําไวนสด เป็นหมูบานปลูกไวนเกาแกของ
กรุงเวียนนา มีรานอาหารท่ีขายไวน เรียกวารานฮอยริเกอร

เชา

รับประทาน
อาหารเชา ณ

หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท

กรุงเวียนนา เพ่ือให
ทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

บาย
13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ ดวยเท่ียวบินท่ี TG937

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เชา
05.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงให

ทราบลวงหนา

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน
จองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา และประเทศออสเตรีย ซ่ึงในตอนแรกนั้นถูกสราง
ขึ้นมาเป็นฐานทัพอากาศ

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

- การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ
- ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ

จําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)
- คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท

- คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

- ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได

- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เฉพาะคาบริการ)

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (14 ยูโร)



7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร)

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา
1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน

ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก)
- ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ

- ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)

- เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

- ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทัวรใหรับทราบตั้งแตท่ีทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไขใน
การขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี**
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อยๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครท่ีมีอายุ16 ปีขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคา

ทัวรได)
3.1.1 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี

โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น
Statement เทานั้น)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็น พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เทานั้น)

3.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน

3.2.2 ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ

4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

่



- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น)

7. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
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1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5.บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


