


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองชาลสบวรก	-	บานเกิดโมสารท	-
ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก	-	สวนมิราเบล	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-
ปราสาทครุมลอฟ

พักที่	HOTEL	ZLATY
ANDEL	,CESKY
KRUMLOV	หรือเทียบ
เทา

3 กรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	ถนนคารทเนอร	-	มหา
วิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส

พักที่	AUSTRIA	TREND
HOTEL	SAVOYEN,
VIENNA	หรือเทียบเทา

4 กรุงบูดาเปสต	-	จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	ปอมชาว
ประมง	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	แมน้ําดานูบ	-	สะพานเชน

พักที่	COURTYARD
BUDAPEST	CITY
CENTER,	BUDAPEST
หรือเทียบเทา

5 บราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา	-	สะพาน	UFO	-	เขต
เมืองเกาบราติสลาวา	-	กรุงปราก

พักที่	ANGELO	HOTEL,
PRAGUE	หรือเทียบเทา

6 ปราสาทแหงปราก	-	สะพานชารล	-	จัตุรัสเมืองเกา	-	อนุสาว
รียยานฮุส	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	ANGELO	HOTEL,
PRAGUE	หรือเทียบเทา

7 มหานครมิวนิค	-	โบสถเฟราเอนเคียรเชอ	-	จัตุรัสมาเรียน	-
เมืองฟุสเซน

พักที่	LUITPOLDPARK
HOTEL,	FUSSEN	หรือ
เทียบเทา

8 ชวานเกา	-	สะพานมาเรีย	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	เมืองโอ
เบอรอัมเมอรเกา	-	มหานครมิวนิค

พักที่	MUNICH
AIRPROT	MARRIOTT
HOTEL,	MUNICH	หรือ
เทียบเทา

9 สนามบินนครมิวนิค

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 82,900	บาท 78,900	บาท 74,900	บาท 14,500	บาท



เพื่อความสะดวกของการเคลื่อนยายสัมภาระของทาน	(เน่ืองจากในคืนแรก	ทีพ่ักตัง้อยูในตัวเมือง
เกา	เชสกี้	ครุมลอฟ	ซึง่รถไมสามารถเขาถึงโรงแรมได	จําเป็นตองมีการขนกระเป าเขาเมืองเกาโดย
รถโดยสารขนาดเล็ก)	จึงขอแนะนําใหทานแบงสัมภาระเป็นกระเป าเดินทางขนาดเล็กเพื่อความ
สะดวกในการขนยายเขาโรงแรม

21.30	น.	พรอมคณะ	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เคานเตอร	D	สาย
การบินไทย	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสู	มิวนิค	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	924	(ใชเวลาประมาณ	11.15	ชม.)
07.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

พิธีการทางศุลกากรเรียบรอยแลว
เดินทางขามพรมแดนเยอรมัน-ออสเตรีย	เขาสูเมือง	ซาลสบวรก	(Salzburg)	เมืองเล็กๆที่แสนจะโรแมนติก

ของประเทศออสเตรี	(ใชเวลาประมาณ	2	ชม.)	ซาลสบวรกเพิ่งไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคกรยู
เนสโกเมื่อปี	1997	ในอดีตที่น่ีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงดานการทําเหมืองเกลือจนรํ่ารวยและเมืองน้ียังเคยใชเป็น
สถานที่ถายทํา	ภาพยนตรชื่อกองโลก	The	Sound	of	Music
นอกจากน้ียังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก	โมสารท	ซึ่งเราจะไดชมกับ	บานเกิดโมสารท	เลขที่	9	ถนน

Getreidegasseซึ่งปัจจุบันไดเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ	เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปิน
เอกพรอมทั้งสัมผัส	รูปป้ันโมสารท	อยางใกลชิด(ชมดานนอก)	และสถานที่ที่โดดเดนอีกแหงคือ	ปราสาทโฮ
เฮนซาลสบวรก	ที่สรางอยูบนเนินเขา
เขาชม	สวนมิราเบล	(Mirabel	Garden)	สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแตงดวยพันธุไมหลากหลายสีสัน

อยางสวยงาม	เต็มไปดวยรูปป้ันและน้ําพุแบบบารอค
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก	เชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	แหงสาธารณรัฐเชค	(ใชเวลา

ประมาณ	3	ชม.)	มักถูกเรียกวา	ไขมุกแหงโบฮีเมีย	ตัวเมืองตั้งอยูบนสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	(Vltava)	เป็น



เมืองที่สรางขึน้ลอมรอบปราสาทในยุคคริสตศตวรรษที่	13	เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตร	จึง
ไดรับการยกยองใหเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองคกร	ยูเนสโกในปี	1992
ปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov	Castle)	ปราสาทประจําเมืองที่สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1250	พรอมๆกับการสราง

เมืองแหงน้ี	ปราสาทครุมลอฟเป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศ	รองลงมาจากปราสาทปราก	หลัง
จากน้ันใหทานได	อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก	เชน	โบสถเซนตไวตัส	จตุรัสกลางเมืองและรานรวงตางๆ
รอบๆเมืองแหงน้ี

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมือง	ลิ้มรสปลาเทราตพื้นเมืองยาง	หอมนุมลิ้น
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	ZLATY	ANDEL	,CESKY	KRUMLOV	หรือเทียบเทา

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

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

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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



หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมือง	ลิ้มรสปลาเทราตพื้นเมืองยาง	หอมนุมลิ้น
	พักที่	HOTEL	ZLATY	ANDEL	,CESKY	KRUMLOV	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(HOT	BREAKFAST)
เดินทางสู	กรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	(ใชเวลาประมาณ	3	ชม.)	นครหลวง

แหงดนตรี	อายุเกาแกกวา	1,000	ปี	ศูนยกลางอํานวยการของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

ชวงบาย	
นําชม	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	พระราชวังฤดูรอนของราชวงศฮับสบูรก	สรางขึน้

ปลายศตวรรษที่	17	โดยพระนางมาเรียเทเรซา	ทรงตั้งพระทัยวาพระราชวังแหงน้ีจะตองยิ่งใหญและงดงาม	ไม
แพพระราชวังแวรซายสในกรุงปารีส	นําชมความงามภายในพระราชวังกวา	20	หอง	ที่ตกแตงไวอยางสวยงาม
อาทิเชน	หองบรรทม	หองจัดเลี้ยง	หองบอลรูมที่ใชเตนรําหรือแสดงดนตรี	จากน้ันเดินทางสู	คารทเนอรสตรีท
(Kaerntner	Street)	ยานชอปป้ิงหลักของเวียนนาที่เต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมหลากหลายยี่หอชั้นนําตลอดสอง
ขางทาง
ชมความงามของ	โบสถเซนตสตีเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	โบสถศิลปะแบบโกธิคที่สูงเดนเป็นสงา

อยูใจกลางเมือง	กอนที่จะใหทาน	อิสระชอปป้ิง	และพลาดไมไดกับการจิบกาแฟตนตํารับและซัคเคอรเคกที่มีชื่อ
เสียงของเวียนนา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เสิรฟซีโ่ครงหมูรมควัน	และปิดทายดวยของ

หวาน	Sacher	Cake	ชื่อดังของเวียนนา
นําเขาสูทีพ่ัก	AUSTRIA	TREND	HOTEL	SAVOYEN,	VIENNA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(HOT	BREAKFAST)



เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

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

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เสิรฟซี่โครงหมูรมควัน	และปิดทายดวยของหวาน
Sacher	Cake	ชื่อดังของเวียนนา

	พักที่	AUSTRIA	TREND	HOTEL	SAVOYEN,	VIENNA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(HOT	BREAKFAST)
เดินทางขามพรมแดนสู	บูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	(ใชเวลาประมาณ	3	ชม.)	ที่

มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่นาสนใจ	อีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ	ที่มีแมน้ําดานูบไหลผานกลางเมือง
ทําใหเมืองแบงออกเป็นสองฝ่ังคือเมืองเกา	หรือ	บูดา	ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตรอันเกาแก	และ
เมืองใหม	หรือ	เปสต	ที่มีความหรูหราทันสมัย	และยังมีเรื่องเลาวาเป็นที่แรกในโลกที่สรางรถไฟใตดิน	แตเปิดใช
ทีหลังรถไฟใตดินของอังกฤษ	และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน	คือ	Dessert	Wine	(Tokaji)	ซึ่งทานสามารถ
ซื้อกลับไปเป็นของฝากไดอีกดวย



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เดินทางชมเมืองบูดาเปสตโดยเริ่มตนจาก	จตุรัสฮีโร	(Heroes’	Square)	ที่รําลึกถึงการสรางชาติ	และการ

รอดพนจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พักผอนหยอนใจของชาว
เมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคารรัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับ
สามของโลก	และสวยที่สุดในโลก	แลวขามสูฝ่ังบูดา
เพื่อชม	ปอมชาวประมง	(Fisherman's	Bastion)	เป็นจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	ซึ่งเราสามารถ

เห็นตึกรัฐสภาไดจากจุดน้ีและที่น่ียังเป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกชาวมองโกลเขามารุกราน
จากน้ันเดินทางชม	โบสถแมทธิอัส	(Matthias	Church)	(ดานนอก)	ซึ่งโบสถน้ีเคยใชจัดพิธีสวมมงกุฎให

กษตัริยมาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทธิอัส	กษตัริยผูทรงพระปรีชาสามารถมาก	โบสถน้ี
ยังไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกอีกดวย
จากน้ันนําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบ	(Danube	Cruise)	พรอมเครื่องดื่มเสิรฟ	ระหวางการเดินทางสัมผัส

บรรยากาศอันแสนโรแมนติก	ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิคสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	เชน	ตึก
รัฐสภา	สะพานเชน	เขาแกลเลียต	และคาสเซิลฮิลล	ถึงแมวาแมน้ําสายน้ีจะไหลผานหลายประเทศในยุโรป	แต
วากันวา	จุดที่สวยงามที่สุดคือที่บูดาเปสตแหงน้ี	โดยเฉพาะบริเวณสะพานเชน	(Chain	Bridge)	สัญลักษณของ
เมือง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบกูลาชปารตี้	ซุปกูลาชสไตลแมกยาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	COURTYARD	BUDAPEST	CITY	CENTER,	BUDAPEST	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(HOT	BREAKFAST)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ
สวยที่สุดในโลก

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ



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

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

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบกูลาชปารตี้	ซุปกูลาชสไตลแมกยาร
	พักที่	COURTYARD	BUDAPEST	CITY	CENTER,	BUDAPEST	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(HOT	BREAKFAST)
นําทานเดินทางสู	บราติสลาวา	(Bratislava)	เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัค	(ใชเวลาประมาณ	2	ชม.)

เป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดี	รัฐสภา	และหนวยงานภาครัฐตางๆ	และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑ	โรงละคร	หอศิลป	และสถาบันอื่นๆ	ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ	วัฒนธรรมและการศึกษา
จากน้ันเดินทางชม	ปราสาทบราติสลาวา	(Bratislava	Castle)	(ดานนอก)	ปราสาทแหงน้ีตั้งอยูบนเนินเขา

คารเบเธียนริมแมน้ําดานูบ	ตัวอาคารมีหอคอยสูง	80	เมตรทั้ง	4	ดาน	ผสมผสานดวยศิลปะแบบโกธิค	เรอเนซอง
ส	และบารอค	จากตัวปราสาท	ทานจะสามารถเห็น	สะพาน	UFO	สิ่งกอสรางที่ไดรับการคัดเลือกเป็นหน่ึงใน
World	Federation	of	Great	Towers	ของโลกน่ันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตต	าคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เขาชมเขตเมืองเกาของบราติสลาวา	ผานชมโบสถเซนตมารติน	โบสถสไตลโกธิคและโรมาเนสก	ซึ่งเป็น

โบสถหลังใหญที่สุดและเกาแกที่สุดของกรุงบราติสลา	สมัยพระนางมาเรีย	เทเรซาใชเฉลิมฉลองในพิธี
ราชาภิเษกของพระองคเอง	พลาดไมไดที่จะถายรูปกับรูปป้ันรอบเมืองโดยเฉพาะรูปป้ันนโปเลียนหนาสถานทูต
ฝรั่งเศสและ	รูปป้ันคนตกทอคูมิล
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ปราก	(Prague)	สาธารณรัฐเชค	(ใชเวลาประมาณ	3.30	ชม.)	เมืองที่เต็มไปดวย

สถาปัตยกรรมอันงดงามบอกเลาเรื่องราวของประวัติศาสตรอันยาวนานกวา	2,000	ปี

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย



นําทานเข	าสูทีพ่ัก	ANGELO	HOTEL,	PRAGUE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(HOT	BREAKFAST)

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

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

เป็นสะพานขามแมน้ําดานูบในเมืองบราติสลาวา	เมืองหลวงของประเทศสโล
วาเกีย	กอสรางในระหวางปีค.ศ.	1967-1972	และเปิดใชอยางเป็นทางการเมื่อ
วันที่	26	สิงหาคม	ค.ศ.	1972	เป็นสะพานที่สองที่ขามแมน้ําดานูบของเมืองบรา
ติสลาวา	สะพานโนวีโมสต	มีทางสําหรับรถวิ่ง	4	ชองทางอยูชั้นบน	มีทาง
สําหรับรถจักรยานและคนเดินอยูชั้นลาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตต	าคารอาหารจีน

จัตุรัสใจกลางเมืองบราติสลาวา	ถือวาเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่เป็นที่
ตั้งของสิ่งปลูกสรางสําคัญๆมากมาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
	พักที่	ANGELO	HOTEL,	PRAGUE	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางชม	ปราสาทปราก	(Prague	Castle)	ไดชื่อวาเป็นปราสาทโบราณที่ใหญที่สุดในโลก	สรางโดยเจา

ชายบอริวอย	ในศตวรรษที่	9	ดวยศิลปะแบบโกธิค	อดีตที่น่ีเคยเป็นที่ประทับของกษตัริย	แตปัจจุบันไดกลายเป็น
ที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค
จากน้ัน	เดินทางสู	สะพานชารลส	(Charles	Bridges)	สะพานเกาแก	สัญลักษณของเมืองที่สรางขามแมน้ํา

วัลตาวา	จุดเดนของสะพานแหงน้ีคือมีการประดับดวยรูปป้ันนักบุญถึง	28	องคและมี	1	องค	ที่นักทองเที่ยวนิยม
ไปลูบจนเป็นสีทองอรามผิดกับองคอื่นที่ยังคงเป็นสีเขียวของสําริด	คือ	นักบุญ	John	Nepromuk	น่ันเอง	ที่มี
สัญลักษณเป็นดาว	5	ดวงบนศีรษะ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เดินทางสู	จตุรัสเมืองเกา	(Old	Town	Square)	บริเวณที่มีความสวยงามและเสนหอันนาหลงใหล	มีศิลปะ

การกอสรางที่ผสมผสานหลายแบบ	ทั้งโกธิค	เรอเนซองส	และบารอค	ชมอาคารบานเรือนและวิหารเกาแก	อายุ
หลายรอยปีที่ไดรับการคัดเลือกจากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก
ชม	อนุสาวรียยานฮุส	(Jan	Hus	Monument)	ผูซึ่งอุทิศตนเพื่อตอสูกับการฉอราษฎในคริสตจักร	และถูกจับ

เผาทั้งเป็นในปี	ค.ศ.	1415	จากน้ันไมนานเขาก็ไดรับยกยองใหเป็นวีรบุรุษของชาวปราก	ถัดไปคือ	หอนาฬิกา
ดาราศาสตร	(Prague	Astronomical	Clock)	เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาจะมีรูปป้ันสิบสองนักบุญเดินเวียนออก
มาบริเวณเวทีเล็กๆ	เหนือนาฬิกา	ซึ่งนักบุญแตละองคก็จะมีอิริยาบถแตกตางกันตามความหมายของชื่อ	อาทิ
Vanity	คือความฟ ุงเฟอ	หลงตัวเอง	เพราะฉะน้ันจึงมองแตตัวเองในกระจก	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	ชมโชวพื้นเมืองและไวนไมอัน้
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ANGELO	HOTEL,	PRAGUE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	แวดลอมดวยสถาปัตยกรรมบารอค	กอธิค	และรอคโค
โคที่อลังการ	จัตุรัสเมืองเกาเป็นอีกยานที่นาน่ัง	มีคาเฟหลายรานใหเลือก	หรือ
จะเชามาหรือรถมาน่ัง	เดินสํารวจตลาด	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร



นักปฏิรูปศาสนา	วีรบุรุษของชาวเช็ก	ผูตอตานความเหลวแหลกฟ ุงเฟอของ
ศาสนาคริสตนิกายแคธอลิค	เชน	การที่บาทหลวงชั้นผูใหญแอบมีภรรยาลับ
จนเขาถูกตัดสินประหารชีวิต	โดยการเผาทั้งเป็น	จึงทําใหผูคนลุกฮือตอตาน
อํานาจพวกแคธอลิค	มีการจับบาทหลวงโยนลงมาจากหอคอย	จนเกิดสงคราม

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	ชมโชวพื้นเมืองและไวนไมอั้น
	พักที่	ANGELO	HOTEL,	PRAGUE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	มิวนิค	(Munich)	เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	ประเทศเยอรมนี	(ใชเวลาประมาณ	4	ชม.)	เมืองที่

เต็มไปดวยศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสไตลบารอคและเรอเนซองส	เคยตกอยูภายใตการปกครองของราช
วงศวิทเทลสบาค	ผูพัฒนาเมืองใหรุงเรืองจนกลายเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากที่สุดเมืองหน่ึง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานชมเมืองมิวนิค	อดีตนครหลวงแหงอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ	ชมโบสถพระแมมารีทรงหัวหอมคู

เฟราเอนเคียรเชอ	(Frauenkirche)	สรางดวยอิฐสีแดง	สูง	99	เมตร	เป็นสัญลักษณของเมืองมิวนิค	ผานชม
ประตูชัยยานมหาวิทยาลัยที่เกาแก	หอสมุดแหงชาติ	โรงละครโอเปรา
จากน้ันเดินทางเขาสู	จตุรัสมาเรียน	(Marienplatz)	ซึ่งถือวาเป็น	หัวใจของเขตเมืองเกาในยุคกลาง	ที่น่ีเคย

เป็นตลาด	แตปัจจุบันเป็นศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลัทซมีสิ่งที่นาชมมากมาย
อาทิ	Mariensäule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเสาสูง	ศาลาวาการเมืองใหม	(Neues	Rathaus)	ที่มีจุด
เดนอยูที่	Glockenspiel	หอระฆัง	ที่มีตุกตาออกมาเตนระบํา	เวลา	11	โมงเชาในหนาหนาว	และอีก	1	รอบตอน	5
โมงเย็นในหนารอน
อิสระ	ใหทานเดินชมบรรยากาศหรือเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยตั้งแตสินคาแบรนดเนมไปถึงสินคาพื้นเมือง

เชน	Douglas	รานขายเครื่องสําอางชื่อดัง	รวบรวมเครื่องสําอาง	น้ําหอมทุกยี่หอไวในที่เดียวกัน	ไดเวลาอัน
สมควร
นําทานออกเดินทางสูเมือง	ฟุซเซน	(เดินทางสูเมืองฟุซเซน	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	**ขาหมูยางกรอบสไตลบาวาเรีย	เสิรฟพรอม

เบียร**
นําทานเขาสูทีพ่ัก	LUITPOLDPARK	HOTEL,	FUSSEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เป็นโบสถพระแมมารีทรงหัวหอมคู	ลักษณะรูปทรงของโบสถเป็นทรงโดมหัว
กลม	สองโดมคูกัน	โบสถแหงน้ีสรางดวยอิฐสีแดง	สูง	99	เมตร	และถือไดวา
โบสถแหงน้ี	เป็นสัญลักษณของเมืองมิวนิคอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	**ขาหมูยางกรอบสไตลบาวาเรีย	เสิรฟพรอมเบียร**
	พักที่	LUITPOLDPARK	HOTEL,	FUSSEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเมือง	ชวานเกา	(Schwangau)	(ใชเวลาประมาณ	15	นาที)	ไปยังจุดจอดรถเพื่อน่ังรถทองถิ่น	นํา

ทานเดินทางขึน้สูตัวปราสาท	ระหวางทางชมวิวทิวทัศนอันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเดนและมีทะเลสาบลอม
รอบ
ชม	สะพานมาเรียน	(Marien	Bridge)	สรางขึน้เพื่ออุทิศใหแดพระมารดาของกษตัริยลุดวิกที่	2	ซึ่งพาดผาน

โตรกผาพอลเล็ท	เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สรางบนหนาผาสูง	200	เมตรสูทางเขาของปราสาท
จากน้ันเขาชมความงามของ	ปราสาทนอยชวานสไตน	(Neuschwanstein	Castle)	สรางภายใตบัญชาการ

ของพระเจาลุดวิกที่	2	มีความงดงามจนแมแตราชาการตูนวอลทดิสนียยังหลงใหลนําไปเป็นตนแบบปราสาทเจา
หญิงนิทราในสวนสนุกดิสนียแลนด	ชมบรรยากาศของหมูบานที่รายลอมรอบดวยทะเลสาบสีฟา	ประทับใจกับวิว
สวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตนและปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นฉากหลัง



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เดินทางสู	โอเบอรอัมเมอรเกา	(ใชเวลาประมาณ	50	นาที)	หมูบานเล็กๆที่รายลอมดวยเทือกเขาแอลป

เต็มไปดวยกลิ่นอายของเสนหแบบบาวาเรียที่ตัวบานมีการประดับดวยภาพวาดแบบเฟรสโก	หมูบานแหงน้ีมีชื่อ
เสียงเรื่องประเพณีการแกะสลักไมยาวนานกวา	500	ปี	และการแสดง	the	Passion	Play	เลาเรื่องที่พระเยซูโดน
ตรึงกางเขน	ซึ่งจัดแสดงขึน้ทุกๆ	10	ปี
เดินทางสูมิวนิค	(ใชเวลาประมาณ	1.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	MUNICH	AIRPROT	MARRIOTT	HOTEL,	MUNICH	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ตั้งของปราสาทแหงเทพนิยายนอยชวานสไตน	อยูใกลเมืองฟุสเซน
ทางตอนใตของแควนบาวาเรียในประเทศเยอรมนี

เป็นสะพานไกลปรสาทนอยชไวนสไตน	ในบาวาเรีย	เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอก
นิยมของทั้งคนทองถิ่นและนักทองเที่ยว	เพื่อไปถายภาพวิว	ซึ่งใชในการขาม
เหวที่ลึก	และหางจากตัวเมืองออกไป	30นาที

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

โอเบอรอัมเมอรเกา	เป็นเมืองที่เป็นที่รูจักมากแหงหน่ึงในแควนบาวาเรียตอน
บนเพราะเป็นศูนยกลางของศิลปะการวาดภาพบนผนังอยางลุฟเทิลมาลเลไร
ก็คงจะจริง	เพราะเดินผานบานหลังไหน	อาคารไหน	ลวนแตวาดภาพประกวด
ประขันกันไวอยางเต็มที่	แตละหลังอลังการงานสรางจริงๆ	จุดเดนที่สุดของ
เมืองเป็นโบสถคาทอลิชเชอรเคียเชอ	สีเหลืองออนที่มีโดมหัวหอมสีเขียวที่มอง
จากจุดใดของเมืองก็จะเห็น	ตลอดทางที่เราเดินไปรานคาสวนใหญมีสินคา
จําพวกของที่ระลึกที่ใชฝีมือทําจากไม



เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย
	พักที่	MUNICH	AIRPROT	MARRIOTT	HOTEL,	MUNICH	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	สนามบินเมืองมิวนิค	เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ	เตรียมตัวเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ
14.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	925	(ใชเวลาประมาณ	10.40

ชม.)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

06.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนการทําการจองทัวรและชําระมัดจํา
1.	การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทาง	10	ทานขึน้ไป
2.	ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากคาความผกผันของน้ํามันเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้ได

หลังจากการออกเอกสารน้ี
3.	ทางสายการบินไมรับจองที่น่ัง	Long	Leg	ลูกคาจตองชี้แจงเหตุผลหนาเคาทเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทางดวย

ตนเอง	เพื่อใหเจาหนาที่ไดพิจารณา
4.	ในกรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	ลูกคาไมสามารถเดินทางได	ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง

ทุกกรณี	และทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการเน่ืองจากบริษทัฯ	ชําระคาโรงแรม	คาเครื่องบิน	ยาน
พาหนะ	และอาหารลวงหนาไปแลว
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเดินทางตํ่ากวา	10	ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวง

หนากอนเดินทาง	15	วัน
6.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตองแจงลวงหนา	สาเหตุอันเน่ืองมา

จากการลาชาของสายการบิน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอวินาศภัย,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุฯลฯ	โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ
7.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมืองอันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทาง

ผิดกฎหมาย	หรือการหลบหนีเขาเมืองฯลฯและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ชําระมาแลว
8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	อาทิ	สึนามิ	แผนดินไหว

ภูเขาไฟระเบิด	อุทกภัย	วาตภัย	ฯลฯ	อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ	โดยทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเฉพาะคาใช
จายที่เกิดขึน้ตามจริงเทาน้ัน	เชน	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน,	คาวีซาในกรณีที่ยื่นวีซาแลว	และคาวางมัดจําหองพัก	ฯลฯ

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง
หากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทางสามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจาย	ตาม
เงื่อนไข	ดังน้ี
1.	ลวงหนากอนการเดินทาง	21	วันในชวงปกติ
2.	ลวงหนากอนการเดินทาง	30	วันกอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ	High	Season	(เทศกาลปีใหม,	ตรุษจีน,

ตลอดเดือนเมษายน,พฤษภาคมและเดือนตุลาคม)

1.	สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน
1.1	ยุโรป	ทานละ	20,000	บาท
1.2	ญี่ป ุน	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด	จีน	เกาหลี	เวียดนาม	สิงคโปร	ไตหวัน	พมา	ทานละ	10,000	บาท
2.	ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดลวงหนา	20	วันกอนเดินทาง
3.	ชวงเทศกาล	หรือ	High	Season	(เทศกาลปีใหม	ตรุษจีน	ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	และตลอดเดือนตุลาคม

ตองชําระลวงหนา	25	วันกอนการเดินทาง
4.	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี

เงื่อนไขและขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	(เดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน)	เสนทางและสายการบินตามระบุใน
รายการ
2.	คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร	ทางบริษทัฯ	คิดอัตรา	ณ	วันที่	1	กันยายน	2557	หากทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
3.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตให

คนขับรถเกิน	12	ช.ม./วัน
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการโรงแรมตามระบุ	หรือเทียบเทา	(หองละ	2-3	ทาน)	พรอมอาหาร

เชา	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้
3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร	หรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับ
เปลี่ยนยายเมืองโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
5.	คา	Coach	Tax	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
6.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	โดยเฉลี่ย	2	ยูโร	/	ทาน	/	วัน
7.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	(กลุมเชงเกนวีซา)	พรอมคาประกันสุขภาพ	คาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไม



คืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
8.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดลิ้มลองอาหารทองถิ่นรสเลิศในแตละประเทศ
9.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดิน

ทาง1ทาน
10.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,500,000	บาท	และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ

และการเจ็บป วยในวงเงินทานละ	2,000,000	บาท	ของบริษทันิวแฮมพเชอร	อินชัวรันส	จํากัด
11.	สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา	ทานละ	1	ใบ
12.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	คิดจากยอดคาบริการของบริษทัฯ

1.	คาดําเนินการทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4.	คาพนักงานยกกระเปาในโรงแรม	สัมภาระสวนตัวจะอยูในความดูแลของทานเองตลอดการเดินทาง

เอกสารในการยื่นขอวีซา
การยื่นวีซาเชงเกนทุกสถานทูต	ลูกคาตองมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเองตามวันและเวลาทีส่ถานทูตนัด
หมายโดยจะมีเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกทีส่ถานทูต
1.	พาสปอรตเลมจริง	มีอายุการใชงานคงเหลือไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(นับจากวันสุดทายของโปรแกรมที่จะเดินทาง

จนถึงวันหมดอายุบนหนาพาสปอรต)
**	กรณีมีพาสปอรตเลมเกาที่เคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกน	หมดอายุไปแลวไมเกิน	3	เดือน	ควรนํามาแสดงเพิ่ม
เติมเพื่อใหงายตอการอนุมัติวีซา
**	กรณีมีพาสปอรตเลมเกาทีเ่คยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกน	หมดอายุไปแลวไมเกิน	3	เดือน	ควรนํามา
แสดงเพิม่เติมเพื่อใหงายตอการอนุมัติวีซา
**	พาสปอรตตองมีหนาวางอยางนอย	6	หนา	พาสปอรตทีช่ํารุดหรือฉีกขาดไมสามารถใชงานได
2.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	2	รูป

-	หนาตรง	ไมสวมแวนตา	หมวก	หรือผาคลุมศีรษะใดๆ	ยกเวนผาคลุมศีรษะทางศาสนา
-	ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน	
-	พิมพบนกระดาษที่ใชสําหรับการถายรูปที่มีคุณภาพดี	ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือน	และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
**	ในกรณีรูปถายไมถูกตองตามมาตรฐานที่ทางสถานทูตกําหนดไว	ทางสถานทูตอาจแจงคํารองใหถายรูปใหม	ซึ่ง
อาจสงผลใหการอนุมัติวีซาลาชา	**
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	/	สําเนา

ทะเบียนสมรส	-	ทะเบียนหยา	/สําเนาสูติบัตรในกรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ
4.หนังสือรับรองการทํางาน	(มีอายุไมเกิน	1	เดือน	นับจากวันที่ขอวีซา)

4.1	กรณีพนักงานบริษทั	(กรุณาระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อสถานทูต)	หนังสือรับรอง
ออกโดยบริษทั/สังกัด	ที่ทานทํางานอยู	เป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	โดยระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วัน
เดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทั
**	หนังสือรับรองการทํางาน	จะตองพิมพลงบนหัวกระดาษบริษทั	พรอมประทับตราบริษทั	และลงนามโดยผูมีอํานาจ
จึงถือเป็นสมบูรณ
4.2	กรณีทีเ่ป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	หรือหนังสือรับรองบริษทัที่คัด
สําเนาไวไมเกิน	3	เดือน
**	ถาใชใบทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคาตองมีชื่อเป็นเจาของกิจการ	/หนังสือรับรองบริษทัตองมี	ชื่อเป็นคณะ
กรรมการเทาน้ัน
4.3	กรณีเกษียณอายุ	ตองทําจดหมายชี้แจงตนเองสามารถออกเองหรือใชแบบฟอรมที่ทางบริษทัสงให
**	สําหรับผูที่มีอายุเกิน	60	ปี	สามารถแสดงสถานะของตนเองเป็นผูเกษียณอายุได
4.4	อาชีพอื่นๆ	ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ,	แมบาน	หรือคาขายไมไดจดทะเบียนการคา	ฯลฯ	อาชีพที่ไมสามารถ
ออกหนังสือรับรองการทํางานได	ตองทําจดหมายชี้แจงตนเอง	สามารถออกเองหรือใชแบบฟอรมที่ทางบริษทัสงให
ก็ได
4.5	กรณีเป็นนักเรียนและนักศึกษา	จะตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	ตัวจริง	เป็น	ภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน
5.	หลักฐานการเงิน	ยอดอัพเดทลาสุด	คงเหลือไมตํ่ ากวา	100,000	บาท

5.1	กรณียื่นวีซา	ณ	สถานทูตสาธารณรัฐเชค	และเนเธอรแลนด	(อัพเดทลาสุดภายในเดือนทีจ่ะทําการ
ยื่นวีซา)
-	BOOK	BANK	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ทําสําเนาตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อจนถึงหนาสุดทายที่	อัพเดต	หรือ	



-	STATEMENT	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ออกโดยธนาคาร	พรอมประทับตราธนาคารและเซ็นตกํากับโดย
เจาหนาที่ธนาคารทุกหนา
5.2	กรณียื่นวีซา	ณ	สถานทูตสวิสเซอรแลนด	และฝรัง่เศส	(อัพเดทลาสุดภายในเดือนทีจ่ะทําการยื่น
วีซา)
-	STATEMENT	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ออกโดยธนาคาร	พรอมประทับตราธนาคารและเซ็นตกํากับ

โดยเจาหนาที่ธนาคารทุกหนา
5.3	กรณียื่นวีซา	ณ	สถานทูตอิตาลี	(รายการเดินบัญชีอัพเดทลาสุดภายใน	7	วันกอนยื่นวีซา)
-	BOOK	BANK	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	4	เดือนทําสําเนาตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อจนถึงหนาสุดทายที่อัพเดต	หรือ	
-	STATEMENT	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	4	เดือน	ออกโดยธนาคาร	พรอมประทับตราธนาคารและเซ็นตกํากับโดย
เจาหนาที่ธนาคารทุกหนา
**	สําหรับสถานทูตอิตาลี	กรณีเลือกใชสําเนาบุคแบงค	รายการเดินบัญชียอนหลังหามกระโดดขามเดือน

การกระโดดขามเดือน	ตัวอยางเชน	ยอนหลัง	4	เดือน	มกราคม,	กุมภาพันธ,	เมษายน,	พฤษภาคม	(ขามรายการ
เดือนมีนาคม	ไป)	ถาขามเดือนตองขอ	Statement	ที่ออกโดยธนาคาร	ในกรณี	Statement	ยังมีกระโดดขามเดือนอีก
ตองออกเอกสารชี้แจงควบคูกับ	Statement	น้ัน
***	SPONSOR	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นวีซาตองออกหนังสือรับรองคาใช

จายใหบุคคลในครอบครัวดวย	ซึ่งทานที่สามารถรับรองคาใชจายใหอีกทานไดตองเป็น	พอ	แม	พี่	นอง	ซึ่งมีเอกสาร
แสดงความสัมพันธ
(ทุกสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย	/	ไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจําทีไ่มมีการ
เคลื่อนไหว	และบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

6.	BANK	GUARANTEE	หนังสือรับรองการเงินหรือหนังสือรับรองบัญชี	(หนังสือรับรองการเงินอัพเดท	15	วันกอน
ยื่นวีซา)	ออกโดยธนาคาร	ซึ่งเป็นธนาคารเดียวกันกับ	BOOK	BANK	ที่ใชเป็นหลักฐานในการยื่นวีซาเทาน้ัน
***	สําหรับยื่นขอวีซา	ณ	สถานทูตสวิสเซอรแลนด,	ฝรัง่เศส	และอิตาลีเทานัน้***
7.	กรณีที่บริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ

1	–	6	แลวทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางาน
ของทานโดยระบุชื่อผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	ตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือ

มารดาจะตองไปยื่นเรื่อง	แสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอ
หรือเขตโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต	ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
9.	การบิดเบือนขอเท็จจริงอาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวรและหากถูกปฏิเสธวีซา

สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
10.ในกรณีสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวตามที่สถานทูตฯ	แจง

มา
11.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
12.	หากทานถูกปฏิเสธวีซาจากสถานทูต	ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานทูตไดพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวา

ทานตองยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย	และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกดานบน
13.	เมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานบัญชีของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบ	และยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว

ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่วทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน

***	ทางบริษทัฯ	ไมมีน้ําดื่มบริการ	***
**	ควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย	40	วัน	กอนกรุปเดินทาง	เน่ืองจากมีผลตอการจองคิววีซา	**
ในกรณีทีท่านจองทัวรเขามาลาชากวาเวลาทีแ่นะนําไว	รบกวนสอบถามเจาหนาทีอ่ีกครัง้

ตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกันหากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนดซึ่งทา
งบริษทัฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทางถาทางบริษทัฯไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบิน
ไปแลวผูเดินทางตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาวกรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	Refund	ไดหรือไม	กอนที่ทานจะชําระเงินคา
ทัวรสวนที่เหลือ



การสะสมไมลของสายการบิน
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุปสามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%,

ออสเตรียนแอรไลน	100%สวนสายการบินฟินแอร,	ลุฟฮันซา,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ันๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิข์องสายการบิน
เทาน้ัน

คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่ลาสุดที่มีการปรับคาธรรมเนียม
หากสายการบินมีการปรับขึน้ราคาในภายหลังถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ

ตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋

โรงแรมและหองพัก
หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง

(Triple	Room)ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตาง
กันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะให

บริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัวบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัดและไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวยหาก
ทานตองการความสะดวกสบาย	และหองใหญกวาทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	Double	Single	Useได

กระเป าและสัมภาระเดินทาง
น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง	สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/Economy	Class)	หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน	สายการบินมีสิทธิเ์รียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่ม
ได
กระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัมและมีความกวาง+ยาว

+สูงไมเกิน	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร	(18	น้ิว)
ในบางรายการทัวรที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานไดทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินซึ่งผูเดินทางตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายเอง

1.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	45	วัน	/	ชวงเทศกาล	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน	/	ตลอดเดือนเมษายน	ยกเลิกกอน
ออกเดินทาง	60	วัน			คืนเงินมัดจําทัง้หมด
2.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	44-30	วัน	/	ชวงเทศกาล	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน	/	ตลอดเดือนเมษายน

ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน			หักเงินมัดจํา	50%	/ทาน
3.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	29-21	วัน	/	ชวงเทศกาล	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	44-30	วัน	/	ตลอดเดือนเมษายน

ยกเลิกกอนออกเดินทาง	44-30	วัน			หักเงินมัดจํา	100%	/ทาน
4.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	20-15	วัน	/	ชวงเทศกาล	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	29-20	วัน	/	ตลอดเดือนเมษายน

ยกเลิกกอนออกเดินทาง	29-20	วัน			หักเงินคาทัวร	50%	/ทาน
5.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	14-วันเดินทาง		หักเงินคาทัวร	80%	/ทาน
6.	กรณีตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	หรือตัว๋แบบ	Non-Refund	ชวงเทศกาล		หักเงินคาทัวร	100%	/ทาน	
7.	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	19-วันเดินทาง	หักเงินคาทัวร	80%	/ทาน
8.	ตลอดเดือนเมษายน	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	19-วันเดินทาง	หักเงินคาทัวร	100%	/ทาน
9.	หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่นขอ

วีซาไดทันตามกําหนดเวลาทางบริษทัฯ	ขอคิดคาใชจายเพิ่ม	คือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเทาน้ัน	ทั้งน้ีตอง
ไมอยูในเงื่อนไขตัว๋ที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ	และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร
10.	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไม

วาดวยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต	ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพรอมกัน
ทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานฑูตทางบริษทัฯ	ขอแนะนําใหทานยื่นวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นวีซา
แบบกรุป




