


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-
ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-	พระราชวังฮอฟ
เบิรก	-	อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	-	แมน้ําดานูบ	-	สวนสนุกปราเตอร	-
ถนนคารทเนอร	-	หมูบานกรินซิ่ง

พักที่	AUSTRIA
TREND	HOTEL
PARK	ROYAL
PALACE
VIENNA	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

3 กรุงบูดาเปสต	-	ปอมชาวประมง	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	CASTLE	HILL	-
แมน้ําดานูบ

พักที่	RADISSON
BLU
BUDAPEST	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

4 กรุงบูดาเปสต	-	ฮีโรสแควร	-	อาคารรัฐสภาฮังการี	-	บราติสลาวา	-
ปราสาทบราติสลาวา	-	เขตเมืองเกาบราติสลาวา

พักที่
EUROSTAR
THALIA
PRAGUE	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

5 มาเรียนสเกลาสเน	-	ครอสสปริง	/	บอน้ําพุรอนครีโซวี	-	คารโลวีวารี	-
กรุงปราก

พักที่
EUROSTAR
THALIA
PRAGUE	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

6 ปราสาทแหงปราก	-	สะพานชารล	-	วิหารทิน	หรือ	โบสถทีน	-	หอ
นาฬิกาขนาดใหญ	-	Palladium	Shopping	Mall

พักที่
EUROSTAR
THALIA
PRAGUE	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

7 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	แมนําวัลตาวา	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	ทะเลสาบวูล
ฟกัง

พักที่	HOTEL
SCALARIA
ST.WOLFGANG
หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

8 ฮัลชตัทท	-	มหานครมิวนิค	-	ถนนแมกซิมิเลียน	-	จัตุรัสมาเรียน

พักที่
COURTYARD
BY	MARRIOTT
MUNICH
HOTEL	CITY
CENTER	หรือ
เทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

9 มหานครมิวนิค	-	พิพิธภัณฑBMW	-	พระราชวังนิมเฟนเบิรก	-	เขต
เมืองเกา	-	ประตูชัยบราเดนเบิรก	-	เรสซิเดนซ	-	สนามบินนครมิวนิค

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

9	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿91,000 ฿91,000 ฿91,000 ฿15,000



ทางบริษทัไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน	15	วัน	โดยซื้อตัว๋เครื่องบิน,	เชารถโคช,	จองที่พัก,	ราน
อาหาร	สถานที่เขาชมตาง	ๆ	ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร	กรณีที่เกิดเหตุการณ	อาทิ	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ
ลาชาของสายการบิน,	การพลาดเที่ยวบิน	(ขึน้เครื่องไมทัน),	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล,	ภัยพิบัติ,	การถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง	ทําใหการเดินทางลาชา	หรือเหตุสุดวิสัยอื่น	ๆ	ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได	
หัวหนาทัวร	มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรม	และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง	ๆ	ที่ชําระแลว	เพราะทางบ

ริษทัฯ	ไดชําระคาใชจายตาง	ๆ	ลวงหนาแลว	และหากมีคาใชจายอื่น	ๆ	เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร	หัวหนา
ทัวรจะแจงใหทานทราบ	เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษทั	ฯ	มิอาจรับผิดชอบได

22.00	น.	พรอมคณะที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	D16-19
สายการบินไทย	เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเวียนนา	โดยการบินไทยเทีย่วบินที	่TG936

07.00	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินกรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย
จากน้ันนําคณะเขาชม	ความงามของพระราชวังเชิงบรุนน	พระราชวังอันยิ่งใหญที่ถูกสรางขึน้ใหมีความ

งดงามไมแพพระราชวังแวรซายส	เขาชมภายในกวา	20	หองที่จัดแสดงไวอยางนาชม	ผานหองทรงงาน	หอง
บรรทม	หองแกลลอรี่	หองรับรอง	(Great	Hall)	สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญแหงราชวงศฮัปสเบิรก
หลังจากน้ันนําทานเขาสู	ริงสตราเซ	ถนนสายวงแหวนที่รายลอมไปดวยสถานที่สําคัญ	อาทิ	โรงละครโอเปรา

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

สหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป	ใหทานไดชมสาย	แมน้ําดานูบใหมและเกา	ที่มีความสําคัญตอหลาย
ประเทศในยุโรป

12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
พาคณะเดินทางสู	สวนสนุกปราเตอร	(Prater)	ที่น่ีเป็นสวนสนุกที่ใหญที่สุดของออสเตรีย	มีเครื่องเลนให

เลือกเลนอยางหลากหลาย	ทั้งตื่นเตน	เราใจ	อาทิ	บานผีสิง	มาหมุน	โรลเลอรโคสเตอร	เป็นตน	แตที่ถือวาเป็น
แลนดมารคของที่น่ี	คือ	ชิงชาสวรรคขนาดใหญที่สูงกวา	200	ฟุต	เป็นชิงชาสวรรคที่อยูคูกับเมืองเวียนนามารอย
กวาปีแลว	สวนสนุกแหงน้ีเปิดใหนักทองเที่ยวเขาไปเดินเลนไดฟรี	แตถาอยากจะเลนเครื่องเลนชนิดไหนก็จะ
ตองซื้อตัว๋เพื่อเขาไปเลน

15.00	น.	จากน้ันอิสระใหทานไดชอปป้ิงใน	ยานถนนคนเดินคารทเนอรสตรีท	ที่มีนักทองเที่ยวนิยมในการ



น่ังจิบกาแฟตนตํารับแท	และซัคเกอรเคกที่มีชื่อเสียงของเวียนนา	ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	หมูบา
นกรีนซิง่	หมูบานพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทําไวนสด

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	AUSTRIA	TREND	HOTEL	PARK	ROYAL	PALACE	VIENNA	หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

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

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

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

สวนสนุกปราเตอร	(Prater)	ที่น่ีเป็นสวนสนุกที่ใหญที่สุดของออสเตรีย	มีเครื่อง
เลนใหเลือกเลนอยางหลากหลาย	ทั้งตื่นเตน	เราใจ	อาทิ	บานผีสิง	มาหมุน	โรล
เลอรโคสเตอร	เป็นตน	แตที่ถือวาเป็นแลนดมารคของที่น่ี	คือ	ชิงชาสวรรค
ขนาดใหญที่สูงกวา	200	ฟุต	เป็นชิงชาสวรรคที่อยูคูกับเมืองเวียนนามารอย
กวาปีแลว	สวนสนุกแหงน้ีเปิดใหนักทองเที่ยวเขาไปเดินเลนไดฟรี	แตถาอยาก
จะเลนเครื่องเลนชนิดไหนก็จะตองซื้อตัว๋เพื่อเขาไปเลน

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

หมูบานพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทําไวนสด	เป็นหมูบานปลูกไวนเกา
แกของกรุงเวียนนา	มีรานอาหารที่ขายไวน	เรียกวารานฮอยริเกอร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	AUSTRIA	TREND	HOTEL	PARK	ROYAL	PALACE	VIENNA	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)



08.00	น.	นําคณะออกเดินทางสู	เขตเมืองเกาชมเมือง	ณ	จัตุรัส	ใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทําเนียบ
ประธานาธิบดี	เก็บภาพประทับใจกอนเดินทางสู	นครบูดาเปสต	(248	ก.ม.)	เมืองที่ตั้งอยูสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
แยกเป็นเมืองเกาและใหม	อันไดแก	เมืองบูดาและ	เปสต	อันเป็นที่มาของคําวาบูดาเปสต	นครที่สวยงามดวย
สถาปัตยกรรมอันลํ้าคา	ริมสองฝ่ังแมน้ําดานูบ

12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
นําคณะเที่ยวชมเมือง	แลวขามสูฝ่ังบูดา	เพื่อขึ้นชม	ปอมชาวประมง	และโบสถแมทเธียส	เลาะเลียบสู

คาสเซิลฮิลล	ชมทิวทัศนของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝ่ัง
นําทานสัมผัสกับบรรยากาศแหงการ	ลองเรือดานูบ	ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค

เรียงรายสองฝ่ังแมน้ํา	มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย	และรับการยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติก	บนสายน้ําแหงหน่ึง
ของโลก

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	RADISSON	BLU	BUDAPEST	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

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

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	RADISSON	BLU	BUDAPEST	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.00	น.	เที่ยวชม	นครบูดาเปสต	นําชม	จตุรัสฮีโร	ที่รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจากการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต	เลาะเลียบผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พักผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่
อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน
ผานชม	อาคารรัฐสภา	ที่สรางในสไตลแบบกอธิค	โดดเดนเป็นตระหงาน	จากน้ันนําทานสู	ถนนชอปป้ิงทีมี่

สินคาพื้นเมืองนานาชนิด	จําหนายเป็นของฝาก	อาทิ	ผาปัก	เครื่องแกวของที่ระลึกตางๆ	จนไดเวลาอันสมควร
พาคณะเดินทางสู	กรุงบราติสลาวา	นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค	(204	ก.ม.)	เป็นเมืองหลวงและเมือง
ที่ใหญสุดของสโลวัค

12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย
หลังอาหารนําทานเที่ยวชม	เมืองบราติสลาวา	อันเป็นที่ตั้งของรัฐสภา,	มหาวิทยาลัย,พิพิธภัณฑ	รวมทัง้

โรงละคร	ที่มีการขยายเมืองอยางไมหยุดยั้ง
นําทานขึน้สูที่ตั้งของ	ปราสาทแหงกรุงบราติสลาวา	ตั้งอยูบนเนินเขาคารเบเธียนเหนือลุมแมน้ําดานูบ

บันทึกภาพสวยจากดานนอกของตัวปราสาท	ตัวอาคารมีหอคอยสูง	80	เมตรทั้ง	4	ดาน	ผสมผสานไปดวยศิลปะ
แบบกอธิค,เรอเนสซองสและบาร็อค

15.00	น.	ออกเดินทางสู	เขตเมืองเกาชมเมือง	ณ	จัตุรัส	ใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทําเนียบ
ประธานาธิบดี	เก็บภาพประทับใจ	กอนเดินทางตอสู	กรุงปราก	(202	ก.ม.)	เมืองแหงปราสาทรอยยอด	ขึน้ชื่อวา
เป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหน่ึงของโลก

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	EUROSTAR	THALIA	PRAGUE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	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

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดมาเที่ยวชม	ถือวาป็นสัญลักษณ
ของฮังการี	อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต	เป็นอาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก	เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิค	มีหลังคาสีแดง	และรูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคาร
รัฐสภาแหงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

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

จัตุรัสใจกลางเมืองบราติสลาวา	ถือวาเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่เป็นที่
ตั้งของสิ่งปลูกสรางสําคัญๆมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	EUROSTAR	THALIA	PRAGUE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.00	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองมาเรียนสเก	ลาสเน	(170	ก.ม.)	เมืองเล็กๆ	เมืองแหงสปาน้ําพุรอน	เพื่อ



สุขภาพที่ไมแพไปกวาเมืองคารโลวีวารี่
เมืองมาเรียนสเก	ลาสเน	(Marianske	lazne)	เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยว	ที่มีชื่อเสียงทางดานบอน้ําแร

น้ําพุรอน	ระดับโลกอีกแหงหน่ึงของสาธารณรัฐเช็ก	อีกทั้งยังไดรับการขนานนามวาเป็น	"เมืองแหงสปา"	ที่ถูก
ลอมรอบดวยภูเขาและผืนป าอันสีเขียวขจี	นับวาเป็นเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติกไมแพเมืองแหงการทอง
เที่ยวอื่นๆ	เลยทีเดียว
ไปเยี่ยมชม	บอน้ําพุรอนตางๆ	รอบๆ	ตัวเมือง	โดยบอแรกที่อยากแนะนําใหไปเยือน	คือ	บอน้ําพุรอนครีโซวี

(Křížový	pramen)	หรือ	ครอสสปริง	เป็นบอน้ําพุ	รอนที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดที่สุดของเมืองมาเรียนสเก
ลาซเน	โดยบอน้ําพุรอนครีโซวี	เป็นบอน้ําพุรอนที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง	อีกทั้งยังมีความเชื่อวาน้ําในบอน้ําพุ
รอนยังมีสรรพคุณในเรื่องของการรักษา	โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบ	ทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพอีก
ดวย

12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
13.00	น.	นําทานเที่ยวชม	เมืองน้ําแร	แสนสวยที่สุดแหงหน่ึงของโบฮีเมีย	ลักษณะเมืองอยูในหุบเขาสองฝ่ัง

แมน้ําเทปลา	ดินแดนแหงน้ีเป็นที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรม	ชาติ	และมีบอน้ําพุรอนถึง	12	แหง	ที่รอนที่สุดอยู
ในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง	72	องศาเซลเซียส	ภายในจัดแสดงสายน้ําแร	นักทองเที่ยวสามารถชิมน้ําแร
ดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษ	ที่ทําจากพอรซเลนในเมืองน้ีเทาน้ัน	เมืองน้ีเป็นที่นิยมในการเขาคอรสสปาเพื่อรักษา
สุขภาพ	เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายดวยสถาปัตยกรรมที่งดงาม	เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเป็น
อยางยิ่ง	รานคาเรียงรายตลอดสองขางทาง
อิสระใหทานซื้อของที่ระลึกหรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง	Becherovka	โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่

ผลิตจากสมุนไพรเป็นของที่ระลึก
จนไดเวลาอันสมควร	นําคณะเดินทางกลับสู	กรุงปราก	(57.6	ก.ม.)

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

นําทานเขาสูที่พัก	EUROSTAR	THALIA	PRAGUE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยว	ที่มีชื่อเสียงทางดานบอน้ําแร-น้ําพุรอนระดับโลก
อีกแหงหน่ึงของสาธารณรัฐเช็ก	อีกทั้งยังไดรับการ	ขนานนามวาเป็น	"เมือง
แหงสปา"	ที่ถูกลอมรอบดวยภูเขาและผืนป าอันสีเขียวขจี	นับวาเป็นเมืองที่มี
บรรยากาศแสนโรแมนติกไมแพเมืองแหงการทองเที่ยวอื่นๆเลยทีเดียว

บอน้ําพุรอนครีโซวี	(Křížový	pramen)	หรือ	ครอสสปริง	เป็นบอน้ําพุ	รอนที่
มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดที่สุดของเมืองมาเรียนสเก	ลาซเน	โดยบอน้ําพุรอนค
รีโซวี	เป็นบอน้ําพุรอนที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง	อีกทั้งยังมีความเชื่อวาน้ําใน
บอน้ําพุรอนยังมีสรรพคุณในเรื่องของการรักษา	โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบ	ทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)
	พักที่	EUROSTAR	THALIA	PRAGUE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.30	น.	นําทานเขาชม	ปราสาทแหงกรุงปราก	สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่	11	ดวยศิลปะแบบกอธิค	เคย
ไดรับการรับรองจากกินเนสสบุก	วาเป็นปราสาทโบราณที่ใหญที่สุดในโลก	ปัจจุบันไดเป็นที่พํานักของ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค
ชม	ความใหญโตโออาของตัวปราสาท	และโบสถเซนตไวตัส	ที่เดนเป็นสงา	แตละลานกวางประดับ

ประดาไปดวยน้ําพุ	รูปป้ันนักบุญ	โบสถเซนตจอรจ	และคอนแวนต	รวมทั้งโอลดรอยัลพาเลซ	และโกลเดนเลน
ซึ่งเคยใชเป็นที่พํานักของชางฝีมือในยุคสมัยกอน	เพื่อเลนแรแปรธาตุตางๆ	ใหเป็นทองคํา	ที่จะทําใหทานยอนไป
ถึงความยิ่งใหญของโบฮีเมียในอดีต

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,	หอคอยดินปืนที่ไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีเยี่ยม
จนเขาสู	จตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นทีต่ัง้ของวิหารตินส	ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องแกวโบฮีเมีย	“โมเซอร”	ที่

มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกและ
ชม	นาฬิกาดาราศาสตรโบราณ	เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุนออกมาเตนรําใหนักทองเที่ยวไดชม	เป็นโบราณคู

บานคูเมืองของกรุงปราก
อิสระใหทานไดมีเวลาชอปป้ิงในหางสรรพสินคาอันทันสมัย	อาทิ	มารคแอนดสเปนเซอร	หรือรานคาแบรนดเน

มอื่น	ๆ	ใน	Palladium	Shopping	Mall

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	EUROSTAR	THALIA	PRAGUE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

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

	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

โบสถประจํานิกายคาทอลิก	สไตลโกธิคดวยยอดแหลมคู	เป็นอีกสัญลักษณ
หน่ึงแหงปราก	เป็นโบสถแบบกอธิค	ซึ่งมีหอคอยคูของโบสถสูง	80	เมตร	ตั้ง
เดนเป็นสงาที่สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล

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

หางสรรพสินคาอันใหญโตเปิดใหบริการเมื่อปี	2007	และตั้งอยู	สถานที่ที่เป็น
ทหารมากอน	มีคุณคาทางประวัติศาตรเบื้องหลังของพาลาเดียม	เมื่อกอนกอ
ตั้งไดทําการรวมเขากับตัวหาง	ภายในมีสินคา	เสื้อผา	ทั้งหมด4	ชั้น	รานคา
มากกวา	200	ราน	รานอาหาร	คาแฟ 	มากกวา	30	ราน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)
	พักที่	EUROSTAR	THALIA	PRAGUE	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.00	น.	นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองมรดกโลก	World	Heritage	(186	ก.ม.)
เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่	เมืองเชสกี้ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยกยองจาก

องคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1992	เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดน
ของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา	300	หลัง	ไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญ
แหงหน่ึงของโลก
ไปชมวิวทิวทัศนของ	เมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ	ถือเป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสอง

ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	อิสระใหทานเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
สมควรแกเวลาเดินทางสู	ภูมิภาคซาลสซัมเมอกูท	(206	ก.ม.)	ที่มี	ทะเลสาบเซนตวูลฟกัง	เป็นเสนหอัน



นาติดตรึง
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	HOTEL	SCALARIA	ST.WOLFGANG	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Chinese)

มีความยาว10.5	กิโลเมตรลอมรอบไปดวยภูเขาSchafberg	ซึ่งอยูทามกลาง
เทือกเขาแอลปมีความสูง1783เมตร

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

ชวงเชา
07.30	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.30	น.	ออกเดินทางสู	ฮัลสตัท	(Hallstatt)	(35	ก.ม.)หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปีเดินเที่ยว
ชมเมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมือง
ที่โรแมนติกที่สุดใน	Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียให



ฉายาเมืองน้ีวาเป็นไขมุกแหงออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก	UNESCO	Cultural	-Historical	Heritage	เพียง
เที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน

12.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

ชวงบาย
คณะออกเดินทางสู	นครมิวนิค	(205	ก.ม.)	ซึ่งถือไดวาเป็นประตูของยุโรป	เมืองมิวนิกหลากหลายดวย

สถาปัตยกรรมที่แตกตาง	อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงแหงแควนบาวาเรียอีกดวย
จากน้ันอิสระใหทานไดชอปป้ิง	เริม่จากโรงละครแหงชาติ	เป็นจุดเริ่มตนของถนนสายสําคัญคือ	ถนนแมก

ซิมิเลียน	สรางขึน้ในศตวรรษที่	19	ไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยอีกแหงหน่ึงของเมืองน้ี	เป็นที่ตั้งรานขายของแบ
รนดเนมราคาแพง	และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว
นักทองเที่ยวมาเดินเลนบนถนนสายน้ีอาจไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก	จัตุรัสมาเรียน

ใจกลางเมืองเกา	นักทองเที่ยวพลาดไมไดที่จะชม	ตุกตาเตนรํา	ที่ประดับอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา	เวลา
11.00	น.	และ	17.00	น.	ของทุกวัน	ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวที่มาเยือน

ชวงคํ่า
19.00	น.	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เลิศรสกับขาหมูเยอรมันตนตํารับแท	(Local)

นําทานเขาสูที่พัก	COURTYARD	BY	MARRIOTT	MUNICH	HOTEL	CITY	CENTER	หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(Local)

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

ถนนแมกซิมิเลียน	สรางขึน้ในศตวรรษที่	19	ไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยอีกแหง
หน่ึงของเมืองน้ี	และเป็นที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง	และเป็นที่ตั้ง
ของโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว

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



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เลิศรสกับขาหมูเยอรมันตนตํารับแท	(Local)
	พักที่	COURTYARD	BY	MARRIOTT	MUNICH	HOTEL	CITY	CENTER	หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
07.00	น.	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม	(Buffet)

08.00	น.	เที่ยวชม	เมืองมิวนิค	ที่มีความหลากหลายดวยสถาปัตยกรรมที่แตกตาง	เมืองหลวงแหงแควนบา
วาเรียแหงน้ีเคยตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศวิทเทลสบาค	และพัฒนาเมืองใหมีความสําคัญที่สุดทาง
ตอนใตของเยอรมนี	เป็นแหลงผลิตเบียร	ศูนยกลางการผลิตรถยนต	BMW
นําทานบันทึกภาพกับ	พระราชวังนิมเฟนเบิรกหรือพระราชวังฤดูรอน	เขาสูเขตเมืองเกา	อาทิ	โบสถที่มี

รูปโดมหัวหอม,	ประตูชัย,	ยานมหาวิทยาลัยที่เกาแก,	หอสมุดแหงชาติ,	โรงละครโอเปรา,	เรสซิเดนท
10.45	น.	ไดเวลาอันสมควร	นําคณะออกเดินทางสู	สนามบินนครมิวนิก	(38	ก.ม.)	เพื่อเดินทางกลับสู

สนามบินสุวรรณภูมิ	มีเวลาใหทานไดทํา	TAX	REFUND	คืนภาษีกอนการเช็คอิน
13.35	น.	ออกเดินทางโดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG925

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม	(Buffet)

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เป็นนิทรรศการถาวรของรถยนตและรถจักรยานยนตกวา	120	คันและ
เครื่องยนตตางๆที่ผานมาในประวัติศาสตรของแบรนด	BMW

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

ประตูชัยบราเดนเบิรก	เป็นสัญลักษณของกรุงเบอรลิน	กอสรางตามศิลปะแบบ
โรมัน	สถานที่แหงน้ีถือเป็นเครื่องหมายแหงความสงบสุข	และมีความสําคัญ
โดยเป็นจุดแบงกรุงเบอรลินออกเป็นสองสวน	ไดแก	ตะวันออกและตะวันตก
กอนจะรวมกันใหมในภายหลัง



เขตุเมืองเกาของเมืองมินิค	ประเทศเยอรมนี	ซึ่งมีปติมากรรมมากมายที่ถูก
รักษาไวซึ่งความสวยงามจากยุคกอน

พระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ	มิวนิค	ที่ซึ่งเป็นที่ประทับและศูนยกลาง
อํานาจของกษตัริยบาวาเรียนนานถึง	500	ปี	ปัจจุบันหองจํานวน	130	หอง
ภายในพระราชวังเป็นสถานที่จัดแสดงสมบัติลํ้ าคามากมายทั้งเฟอรนิเจอร
ภาพเขียน	เครื่องเคลือบ	และเครื่องเงิน	ไฮไลทที่ควรเยี่ยมชมคือ	Antiquarium
หองโถงสไตลเรอเนสซองสที่สวยงาม	สรางปี	1570	เพื่อเป็นสถานที่เก็บสะสม
คอลเลกชั่นของโบราณของยุค	Albrecht	ที่	5

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

06.10	น.	สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	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
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว	ทางบริษทั	ฯ	ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข

ทีบ่ริษทัไดระบุไวขางตนทุกประการ

1.	กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา	30,000	บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน	ภายใน	3	วันนับจาก
วันทีจ่อง	ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเป็นการยืนยันการจองของทาน

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือลวงหนา	30	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่
กําหนด	ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	รวมคาภาษี	และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	19	กันยายน	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	บริษทั	เอ	ดับเบิลยู	พี	เซอรวิสเซส	(ประเทศไทย)	แบบ	OASIS	TRIPPER	PLAN
คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา	16	ปี	นอยกวา	75	ปี	ไมเกิน
3,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน	2,000,000	บาท	ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมได
เกิดจากโรคประจําตัว	–	หากมีความประสงคจะเพิม่ความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
ตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเทีย่วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมตามเอกสารแนบ	ทายใบจองทัวร

9.	คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน	7	กิโลกรัม

10.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3	%

2.	คาทิปหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
4.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจัดให	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	/	สังกัดทีท่านทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุ

ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอง
เที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา

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
***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***	(วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกทานเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเลม
จริงไปดวย)

7.	กรณีที่บริษทัของทาน	เป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ
1	–6	แลว	ทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	และการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

8.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษาจะตองมี	หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	ตัวจริง
9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดา	หรือมารดา	ทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่

บิดา,	มารดา	จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการ
อําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอ	หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ	และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูก
ตอง

10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร	และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหม	ก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

11.	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

12.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก
วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ

13.	ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวา
จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม	ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

14.	บริษทัขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซาของทางสถานทูต
ตามขอตกลงของสนธิสัญญาเชงเกน	ในกรณียื่นวีซาผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา	โดยจะคํานึงถึงผล
ประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเป็นหลักฯ

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	ไดหรือไม

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	19	กันยายน	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.	ในกรณีทีมี่การจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัว	บริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

9.	โรงแรมในยุโรปทีมี่ลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน	ๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ดวย	หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา	ทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	DOUBLE	SINGLE
USE	เป็นคาใชจายเพิ่มเติมได

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.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	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)



ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	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

9.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง	ตํ่ากวา	20	ทาน	โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน	15	วัน	และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว	รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังน้ี	การลาชาของสายการบิน,	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การกอจลาจล,	อุบัติเหตุ	ฯลฯ
ฯลฯ	โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ	TRAVELLER	OASIS	PLAN	ของ	บริษทั	เอ
ดับเบิลยู	พี	เซอรวิสเซส	(ประเทศไทย)		ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน	ทั้งน้ีจะคํานึงถึงผลประโยชน
และจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด	และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	หากทานถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง	อันเน่ืองจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง	ฯลฯ	และจะไมคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว


