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เยอรมัน – เชก็ – สโลวัค – ออสเตรีย 
23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 

มิวนิก – พัสเซา – เชสกีค้ลุมลอฟ – คาโรวีวารี – ปราก – บราตสิลาวา – เวียนนา – 

เซ็นต์วูล์ฟกัง – ฮัลล์ชตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก 10D7N       
อีกระดับการท่องเที่ยวสไตล์คุณภาพ ลิม้ลองอาหารชัน้ดี ที่พักระดับ 4 ดาว 

 
วันท่ี 

 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 

อาหาร โรงแรม หรือ 
ระดับเทียบเท่า B L D 

1 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทย - เที่ยวบินที่ TG 924 x x x  

2 ประเทศเยอรมนั – สนามบินนานาชาติมวินิก – เมืองพสัเซา – ชม
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ – สาธารณรัฐเชก – ปราสาทเชสกี ้
คลมุลอฟ 

 01 
 

02 
 

THE OLD INN HOTEL  
CESKY KRUMLOV  

 

3 เมืองครุมลอฟ – เมืองคาร์โลวีวารี สาธารณรัฐเชก –  อาคาร 
โคโลนาเต้ -  กรุงปราก(เมืองมรดกโลก) 

03 04 05 MAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE 

 

4 กรุงปราก – ปราสาทแหง่กรุงปราก – เดินชมยา่นชา่งทองโบราณ – 
ชมพระราชวงัหลวง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –  สะพานชาร์ลส์ –  
ช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมือง 

06 07 08 MAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE 

 

5 กรุงปราก – เมืองบราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวาวคั) – ลอ่งเรือชม
ทศันียภาพอนังดงามสองฝ่ังแมน่ า้ดานบู (45 นาที)  - ปราสาทบรา
ติสลาวา(ผา่นชม) – กรุงเวยีนนา (ประเทศออสเตรีย) – ช้อปปิง้
ถนนคาร์ทเนอร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์  

09 10 11 
 

COURTYARD MARRIOTT HOTEL 
VIENNA MESSE 

 

6 กรุงเวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ - Parndorf เอาท์เลท็ – 
เวียนนา 

12 13 14 
 

COURTYARD MARRIOTT HOTEL 
VIENNA MESSE 

 
7 กรุงเวียนนา - เมืองเซนต์วล์ูฟกงั – เมืองฮลัล์ชตทัท์ - ทะเลสาบ

ฮลัล์ชตทัท์(มรดกโลก) 
15 16 17 

 

HERITAGE HOTEL HALLSTATT 

 

8 เมืองฮลัล์ชตทัท์ – เมืองซาลส์บวร์ก(มรดกโลก) – สวนมิราเบลล์ - 
บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – เมืองมิวนิค (ประเทศเยอรมนั) – 
โอเปร่าเฮ้าส์ - มาเรียนพลาสท์ – นครมิวนิค 

18 19 20 
 

SHERATON ARABELLAPARK 
HOTEL  MUNICH 

 

9 นครมิวนิค – สนามบินนานาชาตมิิวนิค 21  x  
10 ประเทศไทย – สนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิ(กรุงเทพฯ) TG 925 x x x  
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มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ ปราสาทเชสกีค้ลมุลอฟ อาคารโคโลนาเต้ 

   
ปราสาทแหง่กรุงปราก ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์ เมืองซาลส์บวร์ก 

เส้นทาง : มิวนิก – พสัเซา – เชสกีค้ลุมลอฟ – คาโรวีวารี – ปราก – บราตสิลาวา – 
เวียนนา – เซน็ต์วูล์ฟกัง – ฮัลล์ชตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก 10D7N  

 

วันที่ 23 เม.ย.61 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22:00 น. คณะพร้อมกนัสนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย 

ประตทูางเข้าหมายเลข 3 พบเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์ 
หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ือง

ก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 30 นาที 
  

วันที่ 24 เม.ย.61 สนามบินนานาชาตกิรุงมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) – เมืองพัสเซา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – 
เมืองเชสกีค้รุมลอฟ – ปราสาทเชสกีค้ลุมลอฟ 

00:50 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เท่ียวบนิท่ี TG924 
07:05 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาติ มิวนิค ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจ

รับสมัภาระเรียบร้อย น าท่านเดนิทางสู ่“เมืองพสัเซา” (PASSAU 200 KM.) เมืองท่ีติดชายแดน 
 
 

 ออสเตรียและมีทศันียภาพท่ีสวยงาม เพราะแมน่ า้ดานบู แมน่ า้อินน์และแมน่ า้อิลซ์มาประจบกนัท่ีน่ี 
ด้วยความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศของเมืองเก่า ตดิแม่น า้ท่ีโรแมนติกและมีถนนท่ีอลงัการ... 
จากนัน้น าทา่นชม “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์” (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสะดดุตา 
ลกัษณะท่ีโดดเดน่ คือหอแฝดและโดมแปดเหล่ียมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแตง่ภายในโบสถ์
อ้างอิงทางศลิปะบาร็อคของอิตาลี และภายในวิหารแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บออร์แกนท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอีก
ด้วย.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมรดกโลกเพชรน า้งามแหง่โบฮีเมียท่ีเตม็ไปด้วยมนต์ขลงั “เมืองเชสกีค้รุมลอฟ” 

(Cesky Krumlov 119 km.) ความโดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 หลงัท่ี
ยงัคงได้รับการอนรัุกษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของโลก ผู้คนรู้จกั  บเูดโจวิซ
ดีเน่ืองจากมีเบียร์ดงัระดบัโลก คือ บดัไวเซอร์ (Budweiser) ซึง่มีมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13  น าทา่นชมวิว
ทิวทศัน์ของเมืองแบบพาโนรามาภายนอก “ปราสาทเชสกีค้ลมุลอฟ” ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทกรุงปราก อิสระให้ทา่นเดนิเท่ียวชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
 น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม THE OLD INN HOTEL CESKY KRUMLOV หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ 25 เม.ย.61 เมืองเชสกีค้รุมลอฟ – เมืองคาร์โลวีวารี สาธารณรัฐเชก –  อาคารโคโลนาเต้ -  กรุงปราก
(เมืองมรดกโลก) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
ทา่นเดนิทางสู ่“เมืองคาร์โลวีวารี” (Karlovy Vary 249 km.) เมืองนีต้ัง้ทา่มกลางเทือกเขาท่ีอดุมสมบรูณ์ 
และมีแมน่ า้เทปลา ท่ีเป็นสายเลือดใหญ่ไวไหลหล่อเลีย้งชีวิตของคนทัง้เมือง และเป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือวา่
เป็นเมืองแหง่สปาท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสดุของเช็ก ตามต านานเลา่วา่พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 ทรงพบแหลง่
น า้แร่นีโ้ดยบงัเอิญในปีค.ศ. 1358 เม่ือครัง้เสดจ็ฯ ออกลา่สตัว์แล้วสนุขัลา่เนือ้ตวัหนึง่ตกลงไปในน า้พุ
ร้อน นบัแตน่ัน้เมืองก็มีช่ือเป็นต้นมา ในเมืองมีน า้พนุ า้แร่อณุหภมูิตัง้แต่ 42-72 องศาเซลเซียสทัง้หมด  
 
 
 
 

12 แหง่ น า้พรุ้อนท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุ คือ วาริดโด (Vridlo) เน่ืองจากเป็นน า้พท่ีุร้อนท่ีสดุ อณุหภมูิ 72 
องศาเซลเซียส 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

       

บา่ย น าทา่นชม “อาคารโคโลนาเต้” The Hot Spring Colonnade อาคารท่ีมีความเก่าแก่กวา่ 100 ปี ภายใน
อาคารมีบอ่น า้พรุ้อนพุง่สงู ความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส และพุง่ขึน้สงูถึง 12 เมตร อิสระให้ทา่นเดนิ
เท่ียวชมเมืองและชิมน า้แร่ตามอธัยาศยั... น าคณะออกเดนิทางสู่ “กรุงปราก”เมืองหลวงและเมืองใหญ่
ท่ีสดุของสาธารณรัฐเช็ก ได้รับการประกาศจากองค์การยเูนสโกเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 อีก
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ทัง้ยงัได้รับสมญานาม “เมืองแหง่ปราสาทร้อยยอด” ทัง้เป็นหวัใจแหง่ยโุรป ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง ชมทิวทศัน์ระหว่างทางท่ีงดงามของทุง่ชนบทสลบักบัเขตอตุสาหกรรม  

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารพืน้เมือง พร้อมฟังดนตรีพืน้บ้าน 
 น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม MAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทา่ 
 (คอมแพ็คขออ านวยความสะดวกให้ทกุทา่นได้พกัในกรุงปรากถึง 2 คืนตดิกนั) 
 

วันที่ 26 เม.ย.61 กรุงปราก(เมืองมรดกโลก) – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เดนิชมย่านช่างทองโบราณ – ชม
พระราชวังหลวง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –  สะพานชาร์ลส์ – ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
 น าทา่นชม “ปราสาทแห่งกรุงปราก” ตัง้อยู่บนเนินเขาสงูริมฝ่ังแมน่ า้วลัตาวาในอดีตเป็นท่ีตัง้ของ

จกัรพรรดแิหง่โบฮีเมีย ปัจจบุนัเป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล องค์ปราสาทเร่ิมสร้างตัง้แตค่ริสต์ ศตวรรษ
ท่ี 9 ด้วยศลิปะแบบโกธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กวา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
ชมความใหญ่โตโอ่อา่ของตวัปราสาท และโบสถ์เซนต์วิตสุท่ีเดน่เป็นสง่า แตล่ะลานกว้างประดบัประดา
ไปด้วยน า้พ ุ รูปปัน้นกับญุโบสถ์เซนต์จอร์จท่ีจะท าให้ทา่นย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต 
เดินชม “ยา่นชา่งทองโบราณ” (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัได้เปิดเป็นร้านขายของท่ีระลกึ ชม 
“พระราชวงัหลวง” (Royal Palace) เป็นหนึง่ในสว่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทบัของ
เจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย 

    
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… บริการทา่นด้วยอาหารจีน 
บา่ย น าทา่นเดนิชมเมืองเก่าของกรุงปราก อาทิ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ” ณ ศาลากลางเมืองซึง่

อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์และพระอาทิตย์รอบโลก ในทกุ ๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ 
(12 Apostles) ออกมาเดนิผ่านหน้าตา่งเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ หากมีเวลาให้คณะได้เดนิ
เลน่ช้อปปิง้สินค้าท่ีระลกึพืน้เมืองสไตล์เช็คและโบฮีเมียน เชน่ เคร่ืองแก้วเจียรนยัสีตา่งๆ, ตุ๊กตาหุ่น
กระบอก ,งานผ้าปักรวมถึงชิน้งานแกะสลกัตา่งรูปแบบ ฯลฯ น าทา่นเดนิข้ามแมน่ า้วลัตาวาท่ี “สะพาน
ชาร์ลส์” ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล สร้างขึน้ในชว่งศตวรรษท่ี 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคต
ลอดราวสะพานมีประตมิากรรมหินทรายรูปปัน้ของนกับญุตา่งๆ ถึง 30 รูปซึง่มีความงดงามและไม่ซ า้
แบบ... น าทา่นช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั      

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยอาหารไทย  
 น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม MAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ 27 เม.ย.61 กรุงปราก – เมืองบราตสิลาวา (สาธารณรัฐสโลวัค) – ล่องเรือชมเมืองบราตสิลาวา –  
ปราสาทบราตสิลาวา(ผ่านชม) – กรุงเวียนนา (ประเทศออสเตรีย) – ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ 
- มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู่ “เมืองบราตสิลาวา” (Bratislava 329 km.) เคยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวคั
และฮงัการี เมืองหลวงแหง่เดียวในโลกท่ีมีอาณาเขตติดตอ่กบั 2 ประเทศ นัน่คือ ประเทศออสเตรียและ
ประเทศฮงัการี เมืองบราตสิลาวามีจดุชมทศันียภาพท่ีสวยงามของแมน่ า้ดานบู เป็นเมืองท่ีมีความโดด
เดน่ทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเมืองเก่าของบราตสิลาวานัน้เป็นศนูย์กลางทางประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นท่ีตัง้
ของสิ่งปลกูสร้างส าคญัๆมากมาย.... 

   
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บา่ย น าทา่น ”ลอ่งเรือชมเมืองบราตสิลาวา” บนแมน่ า้ดานบู (ประมาณ 45 นาที) ให้ท่านเพลินเพลิดไปกบั

ทศันียภาพของธรรมชาตท่ีิงดงามและชมสถานท่ีส าคญัของเมืองบราตสิลาวา น าทา่นผา่นชม 
“ปราสาทบราตสิลาวา” ปราสาทเก่าแกท่รงส่ีเหล่ียมผืนผ้าตัง้อยูเ่หนือแม่น า้ดานบูบนเนินเขาร็อกกีฮ้ิลล์
จากนัน้เดินทางสู ่”กรุงเวียนนา 67 กม.” (ประเทศออสเตรีย) เมืองหลวงท่ีตดิอนัดบัเมืองท่ีนา่อยูท่ี่สดุใน
โลก เป็นศนูย์กลางของกรุงเวียนนาซึง่เป็นยา่นช้อปปิง้กลางกรุง ท่ีมีทัง้ร้านค้าสินค้าแบรนด์ดงั ร้านขาย
ของท่ีระลกึ ร้านอาหาร คาเฟ่ แกลลอร่ี โบสถ์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น และศลิปินเปิดหมวกถนนคนเดนิท่ี
มีความสามารถมาหลากหลาย.... อิสระให้ท่านช้อปปิง้ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านการค้าตัง้อยูใ่จกลางเมือง
มีห้างสรรพสินค้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Hermes ฯลฯ และยงัเป็นท่ีตัง้ของ
วิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์ศลิปะแบบโกธิคท่ีสงูเดน่เป็นวิหารคูบ้่านคูเ่มืองของกรุงเวียนนา 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั COURTYARD MARRIOTT HOTEL VIENNA MESSE หรือเทียบเทา่ 
  (คอมแพ็คขออ านวยความสะดวกให้ทกุทา่นได้พกัในกรุงเวียนนาถึง 2 คืนตดิกนั) 
 

วันที่ 28 เม.ย.61 กรุงเวียนนา  – พระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
 น าทา่นชม “พระราชวงัเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศ์ฮปัส์บร์ูก เร่ิมมีประวตัิการสร้าง

มาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ตอ่มาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึน้ใหม่อยา่งสง่างามด้วยจ านวน
ห้อง 1,441 ห้อง ซึง่รวบรวมผลงานทางศลิปะการตกแตง่ชัน้เย่ียมจ านวนมาก ในระหวา่งปีค.ศ.1744-
1749 เพ่ือใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบัซึง่ได้รับ
การตกแตง่อยา่งวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพกัผอ่นเดนิเล่นท่ีออกแบได้อยา่ง
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ลงตวั ปัจจบุนัได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุง
เวียนนา.... น าท่านเดนิทางสู่ Parndorf Outlet  (49 กม.) 

    
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ภายในเอาท์เล็ท (รับเงินคา่อาหารจากมคัคเุทศก์ทา่นละ EUR15)  
 
 
 

บา่ย ให้เวลาทกุท่านอิสระช้อปปิง้อยา่งจใุจใน Parndorf  เป็นแหลง่ช้อปปิง้ใหญ่มีร้านค้ามากกวา่ 100 ร้าน 
สินค้าแบรนด์ช่ือดงัตา่งๆ จากทกุมมุโลก มีสินค้าแบรนด์เนมและพบกบัโปรโมชัน่สว่นลดให้เลือก
มากมาย เชน่ รองเท้า เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั ของตกแตง่บ้าน (เอาท์เล็ทปิดทกุวนัอาทิตย์และวนัหยดุ
ธนาคาร รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์)… 

ค ่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL VIENNA MESSE หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ 29 เม.ย.61 กรุงเวียนนา - เมืองเซนต์วูล์ฟกัง –  เมืองฮัลล์ชตัทท์ - ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ “เมืองเซนต์วล์ูฟกงั” พาชมเมืองเซนต์วล์ูฟกงั (St. Wolfgang 281 km.) เมืองรีสอร์ท
เล็กๆ ในหบุเขาชาร์ฟเบร์ิก (Schafberg) ริมทะเลสาบวลูฟ์กงั (Wolfgangsee) ชมบ้านเรือนริมทะเลสาบ
แสนโรแมนตคิและเย่ียมชมโบสถ์โกธิคนกับญุวล์ูฟกงัซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมือง มีร้านขายของนา่รักๆ รอบ
เมือง สร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวนอกจากนีเ้ซนต์วล์ูฟกงัยงัมีสกีรีสอร์ทท่ีเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก
ของนกัสกีในชว่งฤดหูนาว 

    
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ “เมืองฮลัล์ชตทัท์ 35 กม.” หมู่บ้านมรดกโลกอนังดงาม อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่

ริมทะเลสาบ พืน้ท่ีโอบล้อมด้วยเทือกเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาดดัง่ขอบฟ้าจรดน า้
สะท้อนสีฟ้าเขียวมรกต เป็นเมืองท่ีโรแมนตกิท่ีสดุของออสเตรีย เหมาะอยา่งยิ่งท่ีจะเดนิทางมาพกัผ่อน 
และชมทศันียภาพของตวัเมืองท่ีถกูโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสงู…ให้ทา่นช่ืนชมความงาม 

 “ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์” (Lake Hallstatt) ทะเลสาบในเขตภมูิภาค ซาลซ์คมัเมอร์กทุ (Salzkammergut) 
ทา่นจะสมัผสั เมืองชนบท ท่ีอากาศแสนบริสทุธ์ิ เหมาะท่ีจะเดนิทางมาพกัผอ่น 
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  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
 (เน่ืองจากเมืองฮลัล์ชตทัท์เป็นเมืองทอ่งเท่ียว โรงแรมท่ีพกัมีจ านวนจ ากดั หากห้องพกัมีไมเ่พียงพอ ทาง

บริษัทฯ ขอจดัโรงแรมท่ีพกัในเมืองใกล้เคียงกนัให้กบัคณะ) 
 
 

วันที่ 30 เม.ย.61 เมืองฮัลล์ชตัทท์ – เมืองซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบลล์ - บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – 
เมืองมิวนิค (ประเทศเยอรมัน)  - โอเปร่าเฮ้าส์ - จัตุรัสมาเรียน – มิวนิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
เดนิทางสู ่“เมืองซาลส์บวร์ก” (Salzburg) เป็นเมืองมรดกโลกแสนนา่รักตัง้อยู่ในประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาตขิองเทือกเขา หิมะ ทุง่หญ้าตามเนินเขารวมไปถึงแมน่ า้
ซาลสอคัซ์ท่ีไหลผา่นกลางเมือง เมืองนีเ้ตม็ไปด้วยศลิปะแบบบาโรกจนได้ช่ือวา่เป็นนครหลวงแหง่ศลิปะ
บาโรกและได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก.... จากนัน้น าทา่นชม “สวนมิราเบลล์” เป็นสวนสาธารณะ
ท่ีสวยท่ีสดุในซาลส์บวร์ก ในสวนประกอบไปด้วยรูปปัน้และน า้พแุบบบาร็อค อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีถ่าย
ท าภาพยนตร์คลาสสิกเร่ือง “The sound of music” มีพระราชวงัมิราเบลล์ตัง้อยู่ (Schloss Mirabell) 
ปัจจบุนัเป็นส านกังานสว่นราชการ ทางด้านหน้าของพระราชวงัก็จะพบกบัน า้พปีุกาซุส ชมสวนรูปปัน้
คนแคระ สวนพนัธุ์ไม้หลากหลายสีสนั ทัง้หมดนีล้้วนเป็นฉากประกอบหลกัของภาพยนตร์เร่ืองนี…้.น า
ทา่นชม “บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์” บ้านเกิดโมสาร์ท เลขท่ี 9 ถนน Getreidegasse ซึง่ปัจจบุนัได้
เปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ เพ่ือให้ความรู้กบัผู้ ท่ีสนใจได้สมัผสัโลกของศลิปินเอกพร้อมทัง้สมัผสั 
รูปปัน้โมสาร์ทอยา่งใกล้ชิด… 

    
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าทา่นเดนิทางสู่ “เมืองมิวนิค 144 กม.” เมืองหลวงของราชอาณาจกัรบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนี ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้อิซาร์เป็นศนูย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การ
ธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั... น าทา่นผา่นชม “โอเปร่าเฮ้าส์”  
โรงละครบาวาเรียในมิวนิกสถาปัตยกรรมบาวาเรีย ท่ีมีความโดดเดน่ ทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี 
น าทา่นเดนิทางสู ่“จตัรัุสมาเรียน” (MARIEN PLATZ)  ศนูย์กลางของการผสมผสานสถาปัตยกรรมและ
วฒันธรรมกนัได้อยา่งลงตวัระหวา่งยคุเก่าและยคุปัจจบุนั บริเวณโดยรอบจตัสุรัสนีถ้กูโอบล้อมไปด้วย
อาคารและสิ่งปลกูสร้างถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัในเมืองมิวนิคท่ีโดดเดน่ เชน่ ศาลาวา่การเก่าใน
รูปแบบศลิปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แมพ่ระท่ีมีรูปแบบคล้ายหวัหอม… 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ขาหมเูยอรมนั ไส้กรอก บริการเคร่ืองดื่ม ได้แก่ 
ไวน์, เบียร์หรือซอฟดริง้ค์ (ท่านละ 1 แก้ว) 
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  น าทา่นเดนิทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON ARABELLAPARK HOTEL MUNICH หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ 01 พ.ค.61 เมืองมิวนิค – สนามบินนานาชาตมิิวนิค (ประเทศเยอรมัน) - ท า Tax Refund และเช็คอินรอ
ขึน้เคร่ือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิิวนิค เพ่ือท าการเช็คอินและให้ทา่นมีเวลาด าเนินการท า  
Tax Refund 

14:25 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เท่ียวบิน TG 925 
 

วันที่ 02 พ.ค.61 ประเทศไทย – สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) 
06:05 น. เดนิทางถึงสนำมบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพและควำมประทบัใจ 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เยอรมัน – เชก็ – สโลวัค – ออสเตรีย 
เส้นทาง : มิวนิก – พสัเซา – เชสกีค้ลุมลอฟ – คาโรวีวารี – ปราก – บราตสิลาวา – 
เวียนนา – เซน็ต์วูล์ฟกัง – ฮัลล์ชตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก 10D7N  

 

ตำรำง 
กำรเดนิทำง 

2561 
ผู้ เดนิทำง 

รำคำ (บำท l ทำ่น) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

(บำท) 

รวม 

+ 

 
รำคำทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทำ่น) 
รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
รำคำตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวำ่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภำษีเชือ้เพลิง 

23 เม.ย. – 02 พ.ค.  

ผู้ ใหญ่ 102,900 70,200 32,700 

18,900 
 

เด็กมีเตียง (02-11 ปี) พกักบั 
1 ผู้ ใหญ่ 98,900 70,200 28,700 

เด็กมีเตียง (02-11 ปี) พกักบั 
2 ผู้ ใหญ่ 82,900 54,200 28,700 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหาร,ไมมี่ที่นัง่ 8,000 

 

ราคาตัว๋เคร่ืองบนิประกอบด้วย 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) โดยสายการบินไทย 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้แพลงิและคา่ภาษีสนามบิน ตามเง่ือนไขแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (อาจเปลีย่นแปลงได้) 
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 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางตามเง่ือนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋า
เดินทางใบใดใบหนึง่มีน า้หนกัเกินกวา่ทีก่ าหนด ผู้ โดยสารต้องช าระคา่ธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนัน้ ๆ  
(ข้อก าหนดนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน) 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 

 คา่บริการมคัคเุทศก์และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการพร้อมพนกังานขบัช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตให้ขบัรถ
เกิน 12 ชม./วนั)  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ เง่ือนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 3,000,000 บาท 

 ทิปคนขบัรถในยโุรปและมคัคเุทศก์น าทวัร์ (หากทา่นลกูค้าประทบัใจในการบริการสามารถเพิ่มให้เป็นก าลงัใจแก่ทีมงานได้) 
 บริการน า้แร่วนัละ 1 ขวด 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่กลุม่เชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแตล่ะรายการ) 
 พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรมทีพ่กั (1 ทา่นตอ่ 1 ใบ) 
 ของสมนาคณุ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสสีวยสด และ Universal Adapter ทา่นละ 1 ชดุ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทางและคา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่ไมร่ะบไุว้ในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่อาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือ
รายการ เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้าม)ี 
 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบติใด ๆ รวมถงึบตัรเครดิตที่ออกให้โดย
ธนาคารตา่งประเทศ 

 

การช าระเงิน 

 บริษัทรับมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรับการจอง/ท่ีนัง่  
 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั หรือตามเงื่อนไขพเิศษของทางบริษัทฯ ก าหนด 

 

การยกเลิก 

 กรณีแจ้งยกเลกิมากกวา่ 60 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 กรณียกเลกิการจองมากกวา่ 46 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ หักเงนิมัดจ า 50% ไมว่า่จากกรณีใด 

 กรณียกเลกิการจอง 31-45 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ ไม่คืนเงนิมดัจ า ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด 

 กรณียกเลกิการจอง 21-30 วนักอ่นการเดินทาง บริษัทสงวนสทิธ์ิ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิน้อยกวา่ 21 วนัก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่นวนัเดินทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไมม่คีา่ใช้จ่ายดงันี ้ 

✓ ทริปใหมต้่องเดินทางภายใน 90 วนันบัจากวนัเดินทางเดิม 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 45 วนั ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period) 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 60 วนั ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เทศกาล 
เทรดแฟร์ตา่ง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี-วนัขึน้ปีใหม ่วนัตรุษจีน รวมถึงการเดินทางระหวา่งเดือนมีนาคม-เมษายน-
พฤษภาคม, เดือนตลุาคม และเดอืนธนัวาคมเป็นต้น 
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ส าคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิล์ด จ ากดั ด าเนินงานเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่น าเสนอในรายการทวัร์ได้

วางเส้นทางไว้ลว่งหน้าตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวมา
อ้างองิ แตจ่ะไมส่ามารถชีว้ดัได้วา่สภาพภมูิอากาศแตล่ะปีจะเหมือนเดิมหรือเปลีย่นแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทาง
ธรรมชาติขึน้ในแตล่ะภมูิภาคสง่ผลโดยตรงตอ่ผลติผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ ๆ 
หมนุเวยีนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง 
โดยจะค านงึถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางที่ระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดินทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 20 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่น หรือยกเลกิการ

เดินทางหากคณะทวัร์มีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง 
 ในกรณีที่ลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทวัร์นัน้ ๆ ไม่

วา่จะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ทกุครัง้ (กรณีที่ทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้า ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไมค่ืนคา่ทวัร์ในทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบตอ่การถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทาง

อาจมีสิง่ผิดกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความ
ลา่ช้าการเลือ่นหรือยกเลกิเที่ยวบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจ
เรียกร้องคา่บริการคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

โรงแรมและห้องพัก 
1.  ในกรณีที่มีเทศกาลตา่ง ๆ เช่น Trade Fair, Congress, Easter Holiday period สง่ผลให้ราคาที่พกัสงูขึน้มากและห้องพกัทีม่ีจ ากดั 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นและย้ายโรงแรมท่ีพกัไปยงัเมืองใกล้เคียงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม  
2.  ห้องพกัส าหรับทวัร์หมูค่ณะโรงแรมจะบลอ็กห้องคู่ (Twin / Double) ให้เป็นสว่นใหญ่ บางครอบครัวที่มคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 
ทา่น/ห้อง ซึง่มจี านวนจ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิจดัให้ทา่นท่ีจองเข้ามากอ่น ในกรณีท่ีไมม่ีห้องพกั 3 เตียงโรงแรมจะจดัห้องคู+่ห้องพกัเดี่ยวให้ ซึง่
คา่พกัห้องเดีย่วเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ เดินทางเป็นผู้ช าระ *โปรดทราบวา่ห้องพกัตา่งชนิดกนัอาจไมไ่ด้อยูต่ิดกนัตามการวางแบบแปลนและ
ห้องพกัแตล่ะห้องก็อาจมีลกัษณะไมเ่หมือนกนัตามการออกแบบของแตล่ะโรงแรม*     
3. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่มีลกัษณะอาคารแบบ Traditional ห้องพกัเดี่ยวมกัเป็นห้องขนาดกะทดัรัดและไมม่ีอา่งอาบน า้ หากทา่น

ต้องการความสะดวกสบายยิง่ขึน้สามารถแจ้งขอเปลีย่นห้องชนิด Double Single Use (ถ้ามี) โดยมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มผู้ เดินทางเป็นผู้ช าระ 
(โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)  
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4.  โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่ไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากลกัษณะภมูิประเทศตัง้อยูใ่นแถบภเูขา/เทือกเขาสงูและทะเลสาบ เคร่ืองปรับ
อาหารอาจมีบริการให้เฉพาะในฤดรู้อนเทา่นัน้ 
 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร (ควรแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 30 วนั) 
1.  รายการอาหารที่ระบไุว้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2.  สว่นทา่นใดมีข้อจ ากดัเร่ืองของอาหาร เช่น ไมท่านเนือ้สตัว์ชนิดใดก็ตามหรือมีการแพ้ใด ๆ หากไมม่กีารแจ้งไว้ลว่งหน้า เมื่อเดนิทางถงึ
ประเทศปลายทางแล้วจะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะพยายามจดัให้ใกล้เคียงค าขอทีท่า่นแจ้ง
ให้มากที่สดุ ทัง้นีท้กุทา่นโปรดท าความเข้าใจถงึข้อจ ากดัของวตัถดุิบอาหารท้องถ่ินและภมูิประเทศที่อาจเกิดขึน้ได้เช่นกนั 
3.  ค าขออาหารพิเศษทกุกรณี อาจท าให้ได้รับบริการลา่ช้ากวา่ปกติ (เนื่องจากภตัตาคารจะจดัให้บริการกลุม่ใหญ่ก่อน) 
 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
ตั๋วโดยสาร 

1. การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางไปหรือกลบั ท่านต้อง
ช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่มตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 

2. คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้งคา่ธรรมเนียม ณ วนัออกราคา

ทวัร์ หากสายการบนิเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นคา่ตัว๋เคร่ืองบนิสว่นเพิ่มที่ผู้ เดินทางต้องเป็นผู้
ช าระ 

3. กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ต้องการเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนินได้
ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสารต้องด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง 

4. ที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แตไ่มส่ามารถเข้าไป
แทรกแซงจดัการแทนได้ สายการบินไมรั่บค าขอบลอ็กที่นัง่ Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งค าขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวนั
เดินทาง 

5. กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบนิไม่อนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัผู้ เดนิทางทกุกรณี บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

6. ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบินเท่านัน้ กรุณา
สอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนบางส่วนได้หรือไม่ 

7. การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบนิอ่ืน ๆ ในเครือ 
Star Alliance ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธ์ิของสาย
การบนิ 

8. กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของทา่นเอง ในวนั
เดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึเมืองไทย วา่ได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หาก
บตัรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัร์และสายการบนิ 

 

สายการบิน 
1. ส าหรับผู้ เดนิทางซึง่ตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดนิทางหรือไม่ (โปรดแจ้ง

พนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผู้ ร่วมเดนิทาง
ท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้ มีประวตัคิรรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวตัคิลอดก่อนก าหนด 

2. บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดนิทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการยืนยนั,
ช าระมดัจ าคา่ตัว๋หรือช าระเตม็จ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ ไม่
วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

3. กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
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3.1 น า้หนกักระเป๋า สายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ี
สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบนิมีสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 
3.2  กระเป๋าท่ีสายการบนิอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)  
3.3 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบนิภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนด
ของแตล่ะสายการบนิ 


