


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองพัสเซา	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาท
ครุมลอฟ

พักที่	HOTEL	MLYN	หรือ
เทียบเทา

3 คารโลวีวารี	-	กรุงปราก พักที่	SHERATON
PRAGUE	หรือเทียบเทา

4 ปราสาทแหงปราก	-	โบสถเซนตจอรจ	-	สะพานชารล	-	หอ
นาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	SHERATON
PRAGUE	หรือเทียบเทา

5 บราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา	-	จัตุรัสเมืองเกา	-	กรุง
บูดาเปสต

พักที่	HILTON
BUDAPEST	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 กรุงบูดาเปสต	-	ฮีโรสแควร	-	ปอมชาวประมง	-	โบสถ	แมทธิ
อัส	-	แมน้ําดานูบ	-	กรุงเวียนนา	-	หมูบานกรินซิ่ง

พักที่	IMPERIAL	RIDING
SCHOOL
RENAISSANCE
VIENNA	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 พระราชวังเชินบรุนน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-	พระรา
ชวังฮอฟเบิรก	-	อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	-	แมน้ําดานูบ	-	ถนน
คารทเนอร	-	เซนตวูลฟกัง

พักที่	HOTEL
SCALARIA
ST.WOLFGANG		หรือ
เทียบเทา

8 ฮัลชตัทท	-	เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	ปราสาทโฮเฮน
ซาลสเบิรก	-	มหาวิหารแหงซาลสบวรก	-	มหานครมิวนิค

พักที่	HILTON
BUDAPEST	HOTEL
หรือเทียบเทา

9 มหานครมิวนิค	-	พระราชวังนิมเฟนเบิรก	-	สนามบินนครมิ
วนิค

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

1	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 ฿90,500 ฿81,500 ฿73,500 ฿15,000

26	ธ.ค.	60	-	4	ม.ค.	61 ฿106,500 ฿106,500 ฿106,500 ฿20,000

28	ธ.ค.	60	-	6	ม.ค.	61 ฿106,500 ฿106,500 ฿106,500 ฿20,000

29	ธ.ค.	60	-	7	ม.ค.	61 ฿104,500 ฿104,500 ฿104,500 ฿20,000

16	ก.พ.	61	-	25	ก.พ.	61 ฿88,000 ฿88,000 ฿88,000 ฿20,000

9	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿88,000 ฿88,000 ฿88,000 ฿20,000



ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	15	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จอง
ทีพ่ัก,	รานอาหาร	สถานทีเ่ขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีทีเ่กิดเหตุการณ	อาทิ	การ
ยกเลิกเทีย่วบิน,	การลาชาของสายการบิน,	การพลาดเทีย่วบิน	(ขึ้นเครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,
การจลาจล,	ภัยพิบัติ,	การถูกปฏิเสธการเขาเมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไม
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได	หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม	และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ทีช่ําระแลว	เพราะทางบริษทัฯ	ไดชําระคาใชจายตาง	ๆ	ลวงหนา
แลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร	หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ
เพราะเป็นสิง่ทีท่างบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

21.30	น.	พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	D16-19	สาย
การบินไทย	เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสูนครมิวนิก	ประเทศเยอรมนี	โดยเที่ยวบินที่	TG924
07.05	น.	คณะถึง	สนามบินนครมิวนิก	ประเทศเยอรมนี	หลังผานการตรวจคนเขาเมือง	และศุลกากรแลว
จากน้ัน	นําคณะออกเดินทางสูเมืองพัสเซา	(Passau)	เมืองพรมแดนระหวางเยอรมนีและออสเตรีย	กลาวกัน

วาเมืองน้ีเป็น	“เมืองสามแคว”	แหงแควนบาวาเรีย	เป็นจุดบรรจบกันระหวางแมน้ํา	3	สายอันไดแก	ดานูบ
(Danube),	แมน้ําอินน	(Inn)	และแมน้ําอิซ	(Ilz)	เมืองเล็กๆแหงน้ียังเคยเป็นที่พํานักของอดอฟฮิตเลอร	ในชวง
ปลายศตวรรษที่	19	โดยฮิตเลอรและครอบครัวเคยอาศัยอยูในพัสเซาถึง	4	ปี	เที่ยวชมสถานที่สําคัญของเมืองคือ
วิหารเซนตสตีเฟน	อันเป็นผลงานมาสเตอรพีซของศิลปินชาวอิตาลี	ซึ่งภายในวิหารแหงน้ียังเป็นที่เก็บออรแกน
ที่ใหญที่สุดในโลก
เดินเที่ยวชมเขตเมืองเกากับเมืองใหม	เก็บภาพความคลาสสิคของตึกรามบานชองของเขตเมืองเกาทั้งโกธิค

และบาร็อครวมไปถึง	Veste	Oberhaus	อดีตปอมปราการของบิชอฟ	ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑประ
จําเมืองพัสเซา	(158	ก.ม.)
12.00	น.รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
13.00	น.	นําทานเดินทางโดยรถโคชสูเมืองมรดกโลกWorld	Heritage	เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้

ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี
ค.ศ.	1992	เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา
300	หลัง	ไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก
ไปชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ	ถือเป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	อิสระใหทานเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย	(119	ก.ม.)

ชวงคํ่า



19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(	Local	)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	MLYN	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองที่ติดชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพที่นาตื่นตาตื่นใจ	ในอดีตใช
เป็นเสนทางการคากับชาวโบฮีเมีย	เมืองเกาแกแหงน้ีมีโบสถที่สงางามให
ชื่นชมมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(	Local	)
	พักที่	HOTEL	MLYN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	ออกเดินทางสู	เมืองคารโลวีวารี	หรืออีกชื่อหน่ึงคือเมืองคารลบาด	เป็นเมืองที่มีการคนพบน้ําแร

โดยพระเจาคารลที่	4	ที่ดํารงตําแหนงเป็นพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์(239	ก.ม.)
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
13.30	น.	นําทานเที่ยวชมเมืองน้ําแรแสนสวยที่สุดแหงหน่ึงของโบฮีเมีย	ลักษณะเมืองอยูในหุบเขาสองฝ่ัง

แมน้ําเทปลา	ดินแดนแหงน้ีเป็นที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรม	ชาติ	และมีบอน้ําพุรอนถึง	12	แหง	ที่รอนที่สุดอยู
ในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง	72	องศาเซลเซียส	ภายในจัดแสดงสายน้ําแร	นักทองเที่ยวสามารถชิมน้ําแร



ดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษ	ที่ทําจากพอรซเลนในเมืองน้ีเทาน้ัน	เมืองน้ีเป็นที่นิยมในการเขาคอรสสปาเพื่อรักษา
สุขภาพ
เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายดวยสถาปัตยกรรมที่งดงาม	เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอยางยิ่ง

รานคาเรียงรายตลอดสองขางทาง
อิสระใหทานซื้อของที่ระลึกหรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง	Becherovka	โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่

ผลิตจากสมุนไพรเป็นของที่ระลึก
จนไดเวลาอันสมควรออกเดินทางตอสู	กรุงปราก	เมืองแหงปราสาทรอยยอด	ขึน้ชื่อวาเป็นเมืองสุดโรแมนติก

อีกเมืองหน่ึงของโลก

ชวงคํ่า
18.30	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	SHERATON	PRAGUE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	SHERATON	PRAGUE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.30	น.	นําทานเขาชมปราสาทแหงกรุงปราก	สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่	11	ดวยศิลปะแบบกอธิค	เคยได

รับการรับรองจากกินเนสสบุก	วาเป็นปราสาทโบราณที่ใหญที่สุดในโลก	ปัจจุบันไดเป็นที่พํานักของ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค	ชมความใหญโตโออาของตัวปราสาท	และ
โบสถเซนตไวตัส	ที่เดนเป็นสงา	แตละลานกวางประดับประดาไปดวยน้ําพุ	รูปป้ันนักบุญ	โบสถเซนต

จอรจ	และคอนแวนต	รวมทั้งโอลดรอยัลพาเลซ	และโกลเดนเลน	ซึ่งเคยใชเป็นที่พํานักของชางฝีมือในยุค
สมัยกอน	เพื่อเลนแรแปรธาตุตาง	ๆ	ใหเป็นทองคํา	ที่จะทําใหทานยอนไปถึงความยิ่งใหญของโบฮีเมียในอดีต
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)

ชวงบาย
13.00	น.	นําทานเดินสู	สะพานชารล	สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	ประดับดวย

รูปป้ันของนักบุญถึง	28	องค	ชาวคริสตเชื่อวา	หากเดินผานสะพานแหงน้ี	ตองขอพรจากนักบุญจอหนแหงเนโป



มุข	กรุงปรากในยุคกลาง	เคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิร์ิมฝ่ังแมน้ําวัลตวา	ทานจะไดเห็น
สถาปัตยกรรมที่งดงาม	อาทิ	โรงละครโอเปรา,	พิพิธภัณฑ,	หอคอยดินปืนที่ไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี
เยี่ยม	จนเขาสูจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของวิหารตินส
ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องแกวโบฮีเมีย	“โมเซอร”	ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกและ	ชม	นาฬิกาดาราศาสตร

โบราณ	เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุนออกมาเตนรําใหนักทองเที่ยวไดชม	เป็นโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก
อิสระใหทานไดมีเวลาชอปป้ิงในหางสรรพสินคาอันทันสมัย	อาทิ	มารคแอนดสเปนเซอร	หรือรานคาแบ

รนดเนมอื่น	ๆ	ใน	Palladium	Shopping	Mall

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	SHERATON	PRAGUE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

โบสถแหงน้ี	เป็นโบสถคริสตนิกายแองกลิลัน	ที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต	สรางขึน้ในปี	1818	โดยใชแรงงานนักโทษ	เป็นโบสถที่สงา
งาม	โดดเดนที่สุดบนเกาะปีนัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Thai)

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	SHERATON	PRAGUE	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	เดินทางสู	กรุงบราติสลาวา	นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค	เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญสุด

ของสโลวัค	เป็นที่ตั้งของรัฐสภา,	มหาวิทยาลัย,	พิพิธภัณฑ	รวมทั้งโรงละคร	ที่มีการขยายเมืองอยางไมหยุดยั้ง
(329	ก.ม.)
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
14.00	น.	นําทานขึน้สูที่ตั้งของปราสาทแหงกรุงบราติสลาวา	ตั้งอยูบนเนินเขาคารเบเธียนเหนือลุมแมน้ํา

ดานูบ	บันทึกภาพสวยจากดานนอกของตัวปราสาท	ตัวอาคารมีหอคอยสูง	80	เมตรทั้ง	4	ดาน	ผสมผสานไป
ดวยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองสและบาร็อค
เขาสูเขตเมืองเกาชมเมือง	ณ	จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดี	เก็บภาพประทับใจ

กอน
เดินทางสูนครบูดาเปสต	เมืองที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมน้ําดานูบแยกเป็นเมืองเกาและใหม	อันไดแกเมืองบูดาและ

เปสต	อันเป็นที่มาของคําวาบูดาเปสต	นครที่สวยงามดวยสถาปัตยกรรมอันลํ้าคา	ริมสองฝ่ังแมน้ําดานูบ

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HILTON	BUDAPEST	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	แวดลอมดวยสถาปัตยกรรมบารอค	กอธิค	และรอคโค
โคที่อลังการ	จัตุรัสเมืองเกาเป็นอีกยานที่นาน่ัง	มีคาเฟหลายรานใหเลือก	หรือ
จะเชามาหรือรถมาน่ัง	เดินสํารวจตลาด	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร



กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	HILTON	BUDAPEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.	เที่ยวชมนครบูดาเปสต
นําชมจตุรัสฮีโร	ที่รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต	เลาะเลียบผาน

สวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พักผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน
ผานชมอาคารรัฐสภาที่สรางในสไตลแบบกอธิค	โดดเดนเป็นตระหงาน	แลวขามสูฝ่ังบูดา	เพื่อขึน้ชม	ปอม

ชาวประมง	และโบสถแมทเธียส	เลาะเลียบสู	คาสเซิลฮิลล
ชมทิวทัศนของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝ่ัง
นําทานสูถนนชอปป้ิงที่มีสินคาพื้นเมืองนานาชนิดจําหนายเป็นของฝาก	อาทิ	ผาปัก	เครื่องแกวของที่ระลึก

ตางๆ
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
13.00	น.	นําทานสัมผัสกับบรรยากาศแหงการ	ลองเรือดานูบ	ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบ

บกอธิค	เรียงรายสองฝ่ังแมน้ํา	มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย	และรับการยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติก	บนสายน้ํา
แหงหน่ึงของโลก
ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสูกรุงเวียนนา	นครหลวงแหงดนตรี	เมืองหลวงอันเกาแกที่มีอายุกวา	1,000	ปี

ศูนยกลางอํานาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน
นําทานเดินทางสู	หมูบานกรีนซิง่	หมูบานพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทําไวนสด	(256	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	(Local)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	IMPERIAL	RIDING	SCHOOL	RENAISSANCE	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป



สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
การกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	หน่ึงพันปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

หมูบานพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทําไวนสด	เป็นหมูบานปลูกไวนเกา
แกของกรุงเวียนนา	มีรานอาหารที่ขายไวน	เรียกวารานฮอยริเกอร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	(Local)
	พักที่	IMPERIAL	RIDING	SCHOOL	RENAISSANCE	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
09.00	น.	นําเขาชมความงามของ	พระราชวังเชิงบรุนน	พระราชวังอันยิ่งใหญที่ถูกสรางขึน้ใหมีความงดงาม

ไมแพพระราชวังแวรซายส	เขาชมภายในกวา	20	หองที่จัดแสดงไวอยางนาชม	ผานหองทรงงาน	หองบรรทม
หองแกลลอรี	่หองรับรอง	(Great	Hall)	สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญแหงราชวงศฮัปสเบิรก	
หลังจากน้ันนําทานเขาสู	ริงสตราเซ	ถนนสายวงแหวนที่รายลอมไปดวยสถานที่สําคัญ	อาทิ	โรงละครโอเปรา

ที่เกาแก	และยังมีการจัดแสดงคอนเสิรตและโอเปราตลอดปี	พระราชวังฮอฟบูรกอันยิ่ง	ใหญ	ซึ่งในปัจจุบันเป็น
ที่ทําการสําคัญของรัฐ	ใกลกันเป็นโรงเรียนสอนขี่มาแบบสเปน
แลวผานไปชม	อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	กอนจะขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม	อันเป็นที่ตั้งขององคการ

สหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป
ใหทานไดชมสาย	แมน้ําดานูบ	ใหมและเกา	ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป	(20	ก.ม.)
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
13.00	น.	อิสระใหทานไดชอปป้ิงใน	ยานถนนคนเดินคารทเนอรสตรีท	ที่มีนักทองเที่ยวนิยมในการน่ังจิบ

กาแฟตนตํารับแท	และซัคเกอรเคกที่มีชื่อเสียงของเวียนนา
สมควรแกเวลาเดินทางสู	ภูมิภาคซาลสซัมเมอกูท	ที่มีทะเลสาบเซนตวูลฟกังเป็นเสนหอันนาติดตรึง	(298

ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	SCALARIA	ST.WOLFGANG	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน



อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	กอนจะขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม	อันเป็นที่ตั้ง
ขององคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป	ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบ
ใหมและเกา	ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป	ฐัสภาออสเตรียเป็น
อาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบนถนน	Ringstraße	สถาปนิก	Baron
Theophil	Hansen	ออกแบบอาคารหลังน้ีในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรีก
ดวยเสาตนใหญ	รูปป้ัน	และหองโถงตางๆ	ภายในอาคาร

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรีย	มีโบสถประจํา
เมือง	มีสถาปัตยกรรมที่โดดเดนมากที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป	และยังเป็นเมือง
มารเก็ต	ทาวน	เมืองรีสอรทเพื่อสุขภาพที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมอีกเมืองของประเทศออสเตรีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	HOTEL	SCALARIA	ST.WOLFGANG		หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.30	น.	ออกเดินทางสูฮัลสตัท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปีเดินเที่ยวชมเมืองที่

ตั้งอยูริมทะเลสาบ	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมน
ติกที่สุดใน	Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายา
เมืองน้ีวาเป็นไขมุกแหงออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก	UNESCO	Cultural	-Historical	Heritage	เพียงเที่ยวชม
เมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน
แลวเดินทางตอสู	เมืองซาลสบวรก	(35	ก.ม.)
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)



ชวงบาย
13.00	น.	ชมเมืองซาลสบวรก	เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใชสถานที่ตาง	ๆ	ของเมืองในการถายทําภาพยนตร

ชื่อกองโลก	“เดอะซาวดออฟมิวสิค”	เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย	บานเกิดของคีตกวี
เอกโมสารต	เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝ่ังของแมน้ําซาลซา	ชมสวนมิราเบล	ภายในพระราชวังเดิม	ที่ตกแตง
พันธุไมหลากหลายสีสัน
ขามฝ่ังสูเมืองเกาที่มีปราสาทโฮเฮนซาลสบวรกตั้งเดนตระหงานอยูบนเนินเขา
ผานไปชมบานเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน	“โมสารต”	ที่สรางผลงานทางดานดนตรีไวอยาง

มากมาย
นําทานไปชม	มหาวิหารประจําเมือง	มหาวิหารแหงซาลสบวรก	ที่สรางขึน้จากความรํ่ารวยที่เกิดจาก

การทําเหมืองเกลือ	ถนนเกรไทรเดที่มีชื่อเสียง	ประดับประดาไดดวยปายบอกชื่อรานคาเป็นเอกลักษณอันโดด
เดน
15.30	น.	ออกเดินทางสู	นครมิวนิก	ซึ่งถือไดวาเป็นประตูของยุโรป	เมืองมิวนิกหลากหลายดวย

สถาปัตยกรรมที่แตกตาง	อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงแหงแควนบาวาเรียอีกดวย
อิสระใหทานไดชอปป้ิง	เริ่มจากโรงละครแหงชาติ	เป็นจุดเริ่มตนของถนนสายสําคัญคือ	ถนนแมกซิมิ

เลียน	สรางขึน้ในศตวรรษที่	19	ไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยอีกแหงหน่ึงของเมืองน้ี	เป็นที่ตั้งรานขายของแบรนดเน
มราคาแพง	และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว	นักทองเที่ยวมาเดินเลนบนถนนสายน้ีอาจไดกระทบไหล
ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก	จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเกา	นักทองเที่ยวพลาดไมไดที่จะชมตุกตา
เตนรํา	ที่ประดับอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา	เวลา	11.00	น.	และ	17.00	น.	ของทุกวัน	ไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวที่มาเยือน(153	ก.ม.)	

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เลิศรสกับขาหมูเยอรมันตนตํารับแท	(Local)
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HILTON	BUDAPEST	HOTEL	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต



สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1077	และมีการสรางตอเติมมาเรื่อยๆ	จนถึงศตวรรษที่	17
เพื่อเป็นที่พํานักของอารชบิชอปผูครองนคร	ไวปองกันขาศึกศัตรูจากความขัด
แยงระหวางจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลก	กับอารชบิชอปประมุขทางธรรม
เป็นสัญลักษณแสดงถึงพลังอํานาจทางโลก

สรางในสมัยเรอเนซองสตอนปลายตอบาโรคตอนตน	ถือเป็นโบสถบาโรคยุค
แรกสุดเลยทีเดียว	สรางขึน้ใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญจนเกิน
ซอมแซม	มหาวิหารหลังน้ีถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ถลมเสียหาย	แต
ตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม	ดานหนาสรางดวยหินออนซาลสบวรก
ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เลิศรสกับขาหมูเยอรมันตนตํารับแท	(Local)
	พักที่	HILTON	BUDAPEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)
08.00	น.เที่ยวชมเมืองมิวนิค	ที่มีความหลากหลายดวยสถาปัตยกรรมที่แตกตาง	เมืองหลวงแหงแควนบาวา

เรียแหงน้ีเคยตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศวิทเทลสบาค	และพัฒนาเมืองใหมีความสําคัญที่สุดทางตอน
ใตของเยอรมนี	เป็นแหลงผลิตเบียร	ศูนยกลางการผลิตรถยนต	BMW
นําทานบันทึกภาพกับ	พระราชวังนิมเฟนเบิรก	หรือพระราชวังฤดูรอน	เขาสูเขตเมืองเกา	อาทิ	โบสถที่มีรูป

โดมหัวหอม,	ประตูชัย,	ยานมหาวิทยาลัยทีเ่กาแก,	หอสมุดแหงชาติ,	โรงละครโอเปรา,	เรสซิเดนท
10.45	น.	ไดเวลาอันสมควร	นําคณะออกเดินทางสูสนามบินนครมิวนิก	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	มีเวลา

ใหทานไดทํา	TAX	REFUND	คืนภาษีกอนการเช็คอิน	(38	ก.ม.)

ชวงบาย
14.25	น.	ออกเดินทางโดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG925

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป



ตั้งอยูที่เมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	นึมเฟนบูรกเป็นพระราชวังฤดูรอนของ
พระราชวงศผูปกครองรัฐบาวาเรีย	ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด	มา
เรีย	เจานครรัฐผูคัดเลือกแหงบาวาเรีย	และ	เจาหญิงเฮนเรียตตา	อเดลเลด
แหงซาวอย	ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน	บาเรลลิในปี	ค.ศ.	1664	หลัง
จากมีพระโอรสองคแรก	สวนกลางของวังสรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1675

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

06.05	น.	สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวร	(Cannot	make	your	reservation)	เน่ืองจากสถานทีท่อง
เทีย่วตางๆ	ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1.	เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง	4	ขวบ
2.	ผูสูงอายุที่มีความจําเป็นตองใชวีลแชร,	ไมเทา	หรือเครื่องมือตางๆ	ในการพยุงตัว
3.	ผูเดินทางที่บงบอกการเป็นบุคคลไรความสามารถ
4.	ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร	หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5.	บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร	อาทิเชน	ผูที่ดื่มสุราบนรถ,	ไมรักษาเวลา,	เสียงดัง	พูดจาหยาบ

คาย	สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ,	ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร	ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร,	ผูที่
กอหวอด	ประทวง	ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร	ซึ่งบางครั้งอาจจะมี
ผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
6.	หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทั	ฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่บริษทัได

ระบุไวขางตนทุกประการ

กรุณาจองทัวรและ	ชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจากวันที่
จอง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน	และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา	30	วันกอน
การเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี
เงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	29	มีนาคม	2560
2.	คารถโคชมาตรฐานยุโรป	ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
3.	คาเขาปราสาทกรุงปราก,	คาเรือลองแมน้ําดานูบ,	คาเขาพระราชวังเชิงบรุนน
4.	โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ	หรือ	เทียบเทาในระดับเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
7.	คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชค	(เชงเกน)	**โปรแกรมทัวรพักในสาธารณรัฐเชค	3	คืน**
8.	คาประกันการเดินทางของ	บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.	แบบ	OASIS	TRIPPER

PLAN	คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปีนอยกวา	75	ปี	ไมเกิน
3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมได
เกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิม่ความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชา
ของสัมภาระและเทีย่วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสาร
แนบ	ทายใบจองทัวร
9.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม

เกิน	7	กิโลกรัม
10.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาทิปหัวหนาทัวร	และไกดทองถิ่น
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ	เชน	หาก
ทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว	ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม



ตามกฎระเบียบการยื่นวีซาเขาประเทศเชค	ใชเวลาทําการประมาณ	14	วันทําการ	(ลูกคาทุกทานตองมา
โชวตัวเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือที	่VFS	เชค)
1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะ

เคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	กรุณาแนบมาดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบพื้นหลังเป็นสีขาว	(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน)	ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือน
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/สําเนาทะเบียนสมรส

,	หยา	/	สําเนาสูติบัตร	ในกรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	/	สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุตําแหนง,

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว	หลัง
จากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอใบทะเบียนการคา	,ใบทะเบียนพาณิชย	และหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	6

เดือน	พรอมวัตถุประสงค	หรือใบเสียภาษี	และหลักฐานการเงิน	ออมทรัพย	ของบริษทัฯ	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	หนังสือรับรองจากทางธนาคาร	และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง	6	เดือนตองอัพเดทเป็นเดือน

ปัจจุบัน	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช
บัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย	***สถานทูตไมรับบัญชี
กระแสรายวัน***
7.	(วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกทานเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเลมจริงไปดวย)
8.	กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ

1	–6แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
9.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	ตัวจริง
10.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดา	หรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่

บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง
11.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
12.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
13.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
14.	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวา

จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
15.	บริษทัขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซาของทางสถานทูต

ตามขอตกลงของสนธิสัญญาเชงเกน	ในกรณียื่นวีซาผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา	โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชนทีน่ักทองเทีย่วไดรับเป็นหลักฯ)

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง	(Revision	Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง	สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง	60	วัน	โดยไมเสียคา

ใชจาย
ตัว๋เครื่องบิน	(Air	Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ไดดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน	(Mileage	Claim	)



การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%,
ออสเตรียนแอรไลน	100	%,	สวนสายการบิน	ฟินแอร,	ลุฟฮันซา,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลน	ขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เทาน้ัน
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน	(Insurance	and	Fuel
Surcharge	/	Tax	YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่	29	มีนาคม	2560	การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและหองพัก	(Hotel	Accommodation)
1.	หองพักแบบ	Twin	คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก	3.5	ฟุต	2	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
2.	หองพักแบบ	Double	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	2	ทาน
3.	หองพักแบบ	Triple	Room	คือหองพักที่เตียงขนาด	5	ฟุต	1	เตียง+3.5	ฟุต	1	เตียง	/	หรือเตียง	3.5	ฟุต	3	เตียง	/

สําหรับผูพัก	3	ทาน	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
4.	หองพักแบบ	Single	คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด	3.5	ฟุต	1	เตียงในหน่ึงหอง	/	สําหรับพัก	1	ทาน
5.	หองพักแบบ	Double	Single	Used	คือหองพักที่มีเตียงขนาด	Queen	Size	ขนาด	5	ฟุต	1	เตียง	/	สําหรับพัก	1

ทาน
6.	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3

เตียง	(Triple	Room)	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก	และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม	ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน	ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
7.	โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
8.	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์

ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
9.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย	หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE	USE	เป็น
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานทีเ่ขาชม	(Reservation	Fee	&	Entrance	Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี	หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ัน	ๆ

ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทาง	Online	โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถ
จองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะคืนเงิน	Entrance	Fee	ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน	ๆ	หรือ	สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได	แตหากมีการลาชา	หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็น
ผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระ
Reservation	Fee	ไปแลว	กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาทีใ่นชวงวันเดินทางของ
ทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ	(Porter)
1.	คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม	ทานละ	1	ใบ	ทุกโรงแรม	หากทานมีกระเปาเพิ่ม

เติม	ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม	และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึน้ลงได	ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได	2	ยูโร	/	ใบ	/	ครั้ง
2.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได
3.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
4.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
5.	กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน	ไมเหมาะกับการเป็นกระเปาถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน	10,000	บาท	/	ทาน
การสูบบุหรี	่(Smoking	Area)
ในประเทศตางๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนดที่

ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว	(Family)



หากทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair)	,	เด็ก	,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

1.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน		คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน		หักมัดจํา	20,000	บาท/ทาน
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	44-30	วัน		หักมัดจํา	30,000	บาท/ทาน
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	29-15	วันกอนการเดินทาง		หัก	50%	ของคาทัวร
5.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	14-1	วันกอนการเดินทาง		หัก	90%	ของคาทัวร
6.	ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือ	NO	SHOW		หัก	100%	ของคาทัวร
7.	หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด	เงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เทาน้ัน	และตองไมอยู
ในเงื่อนไขของตัว๋ที่	NON-CHANGE	NAME	&	NON-REFUND
8.	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ

วีซา	ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต		ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอ
วีซาแบบกรุป
10.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดิน

ทางทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,
อุบัติเหตุ	ฯลฯ	โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ
บ.	Allianz	Global	Assistance	Service	(Thailand)	Co.,	Ltd.		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึน้	หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง
ฯลฯ	และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


