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ทวัรค์ลาสสคิยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คนื (TK)
ทัวรย์ุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค เยอรมัน ยุโรป , 8 วัน 5 คนื ,

Zlaty Andel Budejovice  , AUSTRIA TREND SALZBURG HOTEL  , BEST WESTERN HOTEL FUSSEN  , NH
PRAGUE

เมอืงมวินิค - พพิธิภัณฑ ์BMW WELT - โบสถพ์ระแมม่าร ี- จตุรัสมาเรยีนพลัส - เมอืงการม์ชิ - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา -
ปราสาทนอยสช์วานสไตน์

เมอืงอบูาอามาเกา - โบสถค์าทอลชิเคอเช ่- เมอืงเบริช์เทสกาเดน้ ทะเลสาบโคนิก - โบสถ ์เซ็นตบ์ารโ์ทโลมวิ - เมอืงซาลสบ์วรก์ -
สวนมริาเบล 

ปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ - โมสารท์ - เมอืงฮอลส์ตรัท - นังกระเชา้สู่ยอดเขาฮอลสตรัทสกายวอลก์ - เมอืงลนิซ ์-
จตุรัสกลางเฮาพทพ์ลัทซ ์

เมอืงเชสกคีรมุลอฟ - ปราสาทครมุลอฟ - เมอืงคารโ์ลววีาร ีเมอืงปราก - ปราสาทแหง่กรงุปราก - โบสถเ์ซนตไ์วตัส - สะพานชารล์ 
จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร ์- ยา่นตลาดกลางแจง้

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

19.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้เีคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.45 น.
ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุกี



วนัท ี2
มวินคิ - ฟซุเซน่

04.00 น.
เดนิทางถงึกรุงอสิตันบลูแวะเปลยีนเครอืง เทยีวบนิ TK1629
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลูซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย

07.25 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล (IST) สูส่นามบนิมวินคิ (MUC) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ บรกิารอาหารเชา้บนเครืองบนิ
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.40 ชม.)

09.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ มวินคิ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง เมอืงมวินคิ (Munich) เมอืงทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของ รัฐบาวาเรีย (Bavaria)
มวินคิเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์)
เป็นเมอืงทมีเีศรษฐกจิเขม้แข็งทสีดุในประเทศเยอรมนีและเป็นหนงึในเมอืงมังคังทสีดุของยุโรป
และยังเป็นเมอืงทไีดรั้บความนยิมในการทอ่งเทยีวมากทสีดุ นับเป็นเมอืงแหง่ศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค
สมัผัสกลนิอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท ้ๆ  นําทา่นเทยีวชมประตแูหง่ชยัชนะ อาคารบา้นเรือน ทเีรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม
ถนนเม็กซมิลิเลยีน โอเปร่าเฮา้ซ ์และเขตพระราชวังเกา่ 

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์BMW WELT พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรย์านยนตท์มีกีวา่ 100 ปี ของคา่ยใบพัดสฟ้ีา บเีอ็มดับเบลิยูว
ทกุทา่นจะไดเ้ปิดโลกทัศนใ์หม่ในโลกของ นวัตกรรมยานยนต ์ณ พพิธิภัณฑแ์หง่นี อสิระใหท้า่นชมรถทนํีามาจัดแสดงตามอัธยาศัย หรือ
เลอืกซอืสนิคา้ ของทรีะลกึภายในพพิธิภัณฑแ์หง่นี (***หากพพิธิภัณฑปิ์ดทําการ จะนําทา่นเทยีวชมเมอืงมวินคิแทน)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถพ์ระแมม่าร ี(Frauenkirche) ยอดโบสถเ์ป็นทรงหัวหอมคู ่เป็นศลิปะแบบโกธคิ ทําจากอฐิแดง
ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมวินคิทเีรารูจั้กกันดตีามหนังสอืทอ่งเทยีวตา่ง  ๆมคีวามสงูประมาณ 99 เมตร ตัวโบสถส์รา้งขนึครังแรกในปี ค.ศ. 1468
แตถู่กทําลายลงในชว่งสงครามโลกครังทสีอง และไดรั้บการบรูณะใหม่ในปี ค.ศ. 1953

นําทา่นชม จตรุสัมาเรยีนพลสั (Marianplatz Square) ชมศาลาวา่การเมอืง ซงึทกุเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.
ของทกุๆวันจะมเีสยีงนาฬกิาตบีอกจังหวะและตุก๊ตาออกมาเตน้ระบํา เป็นทน่ีาสนใจของนักทอ่งเทยีวทัวโลก
ชมย่านการคา้โดยรอบจตรัุสมาเรียนพลัส ทังรา้นคา้พนืเมอืงและตลาดสนิคา้การเกษตร
นอกจากนียังเต็มไปดว้ยรา้นจําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังของยุโรปทังหลายตังเรียงรายกันเต็มไปหมด ไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo
Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อสิระในชว่งบา่ยใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ทา่นสามารถเลอืกนังจบิกาแฟ, ทานไอศครีม,
หรือดมืเบยีรเ์ยอรมันทขีนึชอืไดต้ามรา้นคา้บรเิวณรอบ  ๆจัตรัุสแหง่นี 

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟสุเซน่ (Fussen) (ระยะทาง 90 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)
แควน้บาวาเรียซงึตังอยู่ทางตอนใตข้องเยอรมัน ชนืชมกับทวิทัศนร์มิสองขา้งทางทเีต็มไปดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
BEST WESTERN HOTEL FUSSEN หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมทเีมอืงฟสุเซน่ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้จะนําทา่นเขา้พกัทโีรงแรมในเมอืงการม์ชิแทน***

วนัท ี3
ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์- อบูาอามาเกา - มวินคิ / ซาลสบ์วรก์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซงึเป็นปราสาททอียู่ถัดลงมาจากปราสาทนอยชวานชไตน์
จดุเดน่ของปราสาทแหง่นีคอืภาพวาดเรืองราวอัศวนิแหง่หงสใ์นนยิายพนืบา้นอันเลอืงชอื 

จากนันนําทา่นนังรถมนิบัิสเพอืเขา้ชม ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์(Neuschwanstein Castle)
หรือทา่นจะเลอืกเดนิออกกําลังกายเพอืขนึชมปราสาทแหง่นีก็ได ้ปราสาทนอยสช์วานสไตนเ์ป็นหนงึในปราสาทราชวังทมีชีอืเสยีงเป็นทเีลอืงลอื
สรา้งในครสิตศ์ตวรรษท ี18–19 รัชสมัยของพระเจา้ลดุวกิท ี2 ตามจนิตนาการของกวเีอกชาวเยอรมัน รชิารด์ วากเนอร์
ตัวปราสาทมทีตัีงอันน่าทงึบนหนิผาขนาดใหญ่ยักษ์ สงูกวา่ 200 เมตร เหนือแม่น ้าํพอลลัท พรอ้มชนืชมธรรมชาตแิละทวิทัศนท์สีวยงาม
ทา่นจะประทับใจไปกับความงามและบรรยากาศทแีสนจะโรแมนตกิดังเทพนยิาย ซงึ วอลซ ์ดสินีย์
ไดจํ้าลองแบบไปสรา้งปราสาทไวใ้นดสินียแ์ลนดท์กุแหง่ในโลก จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของดสินียแ์ลนด์
(หากปราสาทนอยสช์วานสไตนปิ์ดใหบ้รกิาร จะนําทา่นถ่ายรูปภายนอกและพาเขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน /
หรือคนืเงนิคา่เขา้ชมในกรณีทปีราสาททังสองปิดใหบ้รกิาร)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ (เมนูขาหมูเยอรมัน)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอบูาอามาเกา (Oberammergau) (ระยะทาง 49 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี
หมู่บา้นเล็กๆทางตอนใตส้ดุของเยอรมันซงึใกลก้ับพรมแดนประเทศออสเตรีย มชีอืเสยีงดา้นการเพน้ทกํ์าแพงบา้นใหส้วยงาม
ทําใหบ้า้นเรือนในเมอืงนีรวมถงึรา้นคา้แทบทกุหลังมเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวใหม้าเทยีวชม 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถค์าทอลชิเคอเช่ (Katholische Kirche) ดา้นบนมหีอคอยเดยีว
ยอดหอคอยมลัีกษณะคลา้ยหัวหอมสเีขยีวสวยงามลงตัว จากนันนําทา่นเทยีวชมเมอืงอูบาอามาเกา ซงึถอืเป็นศนูยก์ลางการเพน้ทท์เีรียกวา่
ลฟุเทลิมาลเลอไร (Luftlmalerei) โดยมกีารเพน้ทผ์นังบา้นดว้ยลวดลายน่ารัก  ๆคลา้ยมคีนยืนอยู่ตรงหนา้ตา่ง ไปจนถงึเรืองราวทเีกยีวกับศาสนา
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถ่ายรูปกับสสีนัลวดลายการเพน้ทผ์นังบา้นในเมอืงน่ารักแหง่นีตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมทเีมอืงซาลสบ์วรก์ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้จะนําทา่นเขา้พกัทโีรงแรมในเมอืงใกลเ้คยีง***

วนัท ี4
เบริช์เทสกาเดน้ - ซาลสบ์วรก์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบริช์เทสกาเดน้ (ระยะทาง 152 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) เมอืงทอ่งเทยีวทสํีาคัญ 1 ใน 6
เสน้ทางของเยอรมนี ซงึไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เสน้ทางดอัิลไพนโ์รด้” ในอดตีเมอืงนียังเป็นทตัีงของฐานบัญชาการพรรคนาซใีหญ่ทางตอนใต ้

นําทา่นลอ่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบโคนกิ (Konigsee Lake) หรือทรีูจั้กกันในนาม “ทะเลสาบกษัตรยิ”์
ทะเลสาบแสนสวยทมีนี ้าํใสราวกับมรกต ดนิแดน ฟยอรด์ในเขตเทอืกเขาแอลป์ทงีดงามทสีดุในเยอรมัน
โดยเกดิจากการละลายของธารน ้าํแข็งบนยอดเขาตังแตยุ่คน ้าํแข็ง กอ่เกดิเป็นทะเลสาบทสีวยงามเป็นอย่างยงิ
และความมหัศจรรยข์องฟยอรด์ทมีอียู่เพยีงไม่กแีหง่ในโลก 

ชมความสวยงามของ โบสถ ์เซ็นตบ์ารโ์ทโลมวิ (St. Bartholomae) ซงึเป็นโบสถตั์งอยู่กลางทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขา และฟยอรด์เล็กๆ
อสิระใหท้า่นเก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย (***การลอ่งเรือในทะเลสาบโคนคิชว่งฤดหูนาว ขนึกับสภาพอากาศและน ้าํในทะเลสาบ
หากไม่สามารถลอ่งเรือได ้จะนําทา่นเทยีวชมเมอืงเบริช์เทสกาเดน้แทน)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงแสนสวยทตัีงอยู่รมิฝังแม่น ้าํซาลซา่



มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซงึตังอยู่ในออ้มกอดของขนุเขาทุง่หญา้เขยีวขจ ีและทะเลสาบมองตเ์ซ
ซงึเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทําภาพยนตรเ์พลงชอืกอ้งโลก The Sound of Music
นอกจากนีทา่นยังสามารถพบเห็นศลิปะแบบโมเดริน์ในเมอืงซารล์บวรก์ (Modern Art in Salzburg) โดยตังแตปี่ ค.ศ. 2002 มูลนธิซิารล์บวรก์
(Salzburg Foundation)
ไดม้อบหมายใหศ้ลิปินร่วมสมัยทมีผีลงานโดดเดน่มาร่วมสรา้งสรรคช์นิงานสําหรับวางโชวใ์นทสีาธารณะกลางแจง้ในจดุตา่ง  ๆของซารล์บวรก์ 

นําทา่นชมและถ่ายรูปกับ สวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามทตัีงอยู่ภายในพระราชวังเดมิ ตกแตง่พันธุไ์มห้ลากหลายสสีนั 

จากนันขา้มฝังสูเ่มอืงเกา่ทมี ีปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ ตังเดน่ตระหงา่นอยู่บนเนนิเขา 

นําทา่นแวะชมบา้นเกดิของศลิปินเอกผูแ้ตง่เพลงคลาสสคิชอืกอ้งโลกชาวออสเตรียนนามวา่ โมสารท์ (Mozart)
ผูซ้งึสรา้งผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย บรเิวณใจกลางเมอืงซาลสบ์วรก์จะมถีนนเล็ก  ๆทคีกึคักมากเพราะเป็นย่านธรุกจิสําคัญ
ซงึเต็มไปดว้ย รา้นขายเสอืผา้ รา้นขายหนังสอื รา้นอาหาร และรา้นขายของฝากมากมาย
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมอืงซาลสบ์วรก์ตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทยีบเทา่
***หากโรงแรมทเีมอืงซาลสบ์วรก์ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้จะนําทา่นเขา้พกัทโีรงแรมในเมอืงใกลเ้คยีง***

วนัท ี5
ฮอลสตรทั - ลนิซ ์- เชสก ีครุมลอฟ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอลส์ตรทั (Hallstatt) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) เมอืงมรดกโลกเกา่แกอ่ายุกวา่ 4,000 ปี
ซงึมทีวิทัศนท์สีวยงามและดงึดดูนักเดนิทางมากมายใหม้ายังเมอืงแหง่นี เมอืงฮอลส์ตรัทเป็นเมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ มปีระชากรอาศัยไม่ถงึ 1,000
คน มฉีากหลังเป็นภเูขาสงูชนั บา้นเรือนในเมอืงนีตังอยู่บนเนือทแีคบ  ๆรมิทะเลสาบ Halls tatter Sea จงึตอ้งสรา้งลดหลันเป็นชนัๆ
ตามแนวเขาเหมอืนกับสวนลอยฟ้า จนผูค้นทเีคยไดม้าเยือนถงึกับขนานนามกันวา่เมอืงนีสวยจนเป็นแบบในโปสการด์หรือวอลเปเปอร ์

นําทา่น นงักระเชา้ สูย่อดเขาจดุชมววิเมอืงมรดกโลก ฮอลสตรทัสกายวอลก์ (World Heritage Skywalk) ทรีะดับความสงู 350 เมตร
ทา่นจะไดส้มัผัสววิอันงดงามของเมอืงมรดกโลกเบอืงลา่ง รวมถงึทะเลาสาบฮอลสตรัท ทโีอบลอ้มดว้ยขนุเขา แบบ 360 องศา
สวยงามและประทับใจเป็นอย่างยงิ อสิระใหท้า่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์(Linz) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็นเมอืงทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย
ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํดานูบ อดตีเคยเป็นคา่ยนาซใีนสมัยการปกครองของเยอรมัน โดยอดอลฟ์ ฮติเลอร์
นับเป็นเมอืงทแีฝงความสวยงามของศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอค และรอคโคโค 

นําทา่นชม จตรุสักลางเฮาพทพ์ลทัซ ์(Haupt Platz Square) ซงึลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจําเมอืงทสีรา้งขนึในปี ค.ศ.1513
ในนกิายเยซอูติทมีหีอคอยคูส่งูเสยีดฟ้า 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกคีรุมลอฟ (Cesky Krumlov) หนงึในเมอืงมรดกโลกแหง่สาธารณรัฐเช็ก เพชรน ้าํงามแหง่โบฮเีมยี (ระยะทาง 70 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992
ตัวเมอืงตังอยู่รมิสองฝังของแม่น ้าํวัลตาวา มคีวามโดดเดน่ดว้ยอาคารเกา่แกตั่งแตยุ่คกลางกวา่ 300 หลัง
จงึไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแหง่หนงึของโลก 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov castle) สรา้งเมอืปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาททใีหญ่เป็นอันดับ 2
ของประเทศซงึตังอยู่บนเนนิเขา จะเป็นรองก็แตป่ราสาทปรากเทา่นัน มอีายุเกา่แกก่วา่ 700 ปี ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํวัลตาวา ตรงบรเิวณคุง้น ้าํพอดี
ฝังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิบรเิวณจตรัุสกลางเมอืง ณ จดุชมววิภายในปราสาท ทา่นจะไดเ้ห็นววิเมอืงเชสก ีคลมุลอฟ ในมุมสงู



ซงึสวยงามตะการตา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
ZLATY ANDEL / OR MLYN HOTEL /OR BELLEVUE/ OR GRAND ZVON หรือเทยีบเทา่
***หากเมอืงเชสกคีรุมลอฟไมส่ามารถรองรบัคณะได ้บรษิทัจะจดัหาโรงแรมทเีมอืงเชสเก ้บูเดโจวชิใหแ้ทน***

วนัท ี6
คารโ์ลว ีวาร ี- ปราก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(ระยะทาง 236 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.15 ชวัโมง) อกีเมอืงสวยของสาธารณรัฐเช็ก
หรืออกีชอืหนงึคอื เมอืงคารล์บาด เป็นเมอืงทมีกีารคน้พบน ้าํแร่ โดยพระเจา้ชารล์ท ี4
ทดํีารงตําแหน่งเป็นพระจักรพรรดแิหง่จักรวรรดโิรมันตะวันออก

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม “เมอืงน้าํแร”่ ทสีวยทสีดุแหง่หนงึของแควน้โบฮเีมยี เป็นเมอืงอยู่ในหบุเขาสองฝังแม่น ้าํเทบลา
ดนิแดนแหง่นีเป็นทคีน้พบแหลง่น ้าํแร่รอ้นธรรมชาต ิและมบีอ่น ้าํพรุอ้นถงึ 12 แหง่ น ้าํพทุรีอ้นทสีดุ อยู่ในศนูยน์ทิรรศการทมีคีวามรอ้นถงึ 72
องศาเซลเซยีส ภายในจัดแสดงสายน ้าํแร่ เมอืงนีเป็นทนียิมในการเขา้คอรส์สปาเพอืรักษาสขุภาพและยังมสีถาปัตยกรรมทงีดงาม
เหมาะแกก่ารเดนิเทยีวชมเมอืงเป็นอย่างยงิ อาท ิโบสถข์องแมรีเมดลินี, โบสถส์ไตลรั์สเซยีนออรธ์อดอกซ,์ วหิารของเซนตปี์เตอร,์ และเซนตป์อล
อาคารกอ่สรา้งในสถาปัตยกรรม ทโูอดอร ์นอกจากนีเมอืงนียังเป็นแหลง่กําเนดิของเหลา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง BECHEROVKA
ซงึเพาะบม่แอลกอฮอลร์่วมกับสมุนไพรชนัด ีชาวเช็กในโบราณกาลมคีวามเชอืวา่เป็นเหลา้สมุนไพรดังกลา่วนี
เป็นยารักษาโรคทเีกยีวกับทางเดนิอาหารชนัยอดเลยทเีดยีว อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถ่ายรูปชมเมอืงหรือเลอืกซอืของฝากตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราก (Prague) หรืออกีชอืหนงึคอื "นครรอ้ยยอด" (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
NH PRAGUE / OR DON GIOVANNI / OR HOLIDAY INN CONGRESS หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ปราก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเทยีว ชม กรุงปราก ดนิแดนของสาธารณรัฐเช็ก เป็นทเีลอืงลอืและมผีูค้นเดนิทางไปชมเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรย์อ้นหลังไปราว 2,000 ปี
จงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก ์โกธคิ เรเนซองส ์บารอค
รวมทังศลิปะรูปแบบตา่งๆทําใหก้รุงปรากเป็นเมอืงทแีสดงใหเ้ห็นถงึประวัตคิวามเป็นมาตังแตส่มัยอาณาจักรโรมัน
และองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทแหง่กรุงปราก (Prague Castle) ปราสาททใีหญ่ทสีดุในสาธารณรัฐเช็กสรา้งขนึในปี ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบรโิวจ
ปราสาทอัศวนิโบราณทสีรา้งขนึในแบบศลิปะโกธคิทสีงา่งามซงึในปัจจบัุนใชเ้ป็นทพํีานักของประธานาธบิดเีช็ก
นําทา่นชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท 

เขา้ชม โบสถเ์ซนตไ์วตสั (Saint Vitus Cathedral) ทเีดน่เป็นสงา่ เขตโกลเดน้เลน ซงึเคยใชเ้ป็นทพํีานักของชา่งฝีมอืในยุคสมัยกอ่น
โบสถแ์หง่นีเป็นโบสถเ์กา่แกท่สีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1344 ในศลิปะแบบโกธคิ มกีารกอ่สรา้งเรือยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.
1929 มหีนา้ตา่งกระจกสทีงีดงามเป็นรูปภาพของนักบญุและเรืองราวเกยีวกับครสิตศ์าสนา



แลว้ยังเป็นทเีก็บมงกฎุเพชรททํีาขนึในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ ี4
กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนทําใหก้รุงปรากกลายเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโบฮเีมยีและจักรวรรดโิรมันอันศักดสิทิธ ิ

จากนันนําทา่นเดนิสู ่สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่
ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขนึตังแตส่มัยศตวรรษท ี14 ชอืเดมิเรียกวา่ “สะพานปราก” ตอ่มาในปี 1870 ไดเ้ปลยีนชอื
ตามพระนามของพระเจา้ชารล์ อยู่ย่านจตรัุสและตัวเมอืงเกา่ (Old Town Square) ทคีลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก
บนสะพานประดับดว้ยรูปปันของนักบญุถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชอืวา่ หากเดนิผา่นสะพานแหง่นี ตอ้งขอพรจากนักบญุจอหน์เพอืความเป็นสริมิงคล
อสิระใหท้า่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม จตัรุสัเวนเทสลาสสแควร ์(Wenceslas Square) ทอียู่หนา้พพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตติกแตง่แบบบารอค
เป็นทเีก็บรูปภาพโบราณวัตถุมากมาย และบรเิวณดา้นหนา้ยังเป็นทปีระดษิฐานรูปหลอ่ของกษัตรยิเ์วเทสลาส
ผูเ้ป็นผูนํ้าและองคอ์ุปถัมภศ์าสนาครสิตนํ์าสูภ่มูภิาคนี 

นําทา่นเดนิตัดผา่นสู ่ยา่นตลาดกลางแจง้ ทมีสีนิคา้ของเลน่ททํีาจากไมส้นผลไมแ้ละสนิคา้ทอ้งถนิ
มเีวลาอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมและสนิคา้ทอ้งถนิตามอัธยาศัย

16.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปราก มเีวลาใหท้า่นดําเนนิการเรืองทําคนืภาษี (TAX Refund) 

***หลงัเชคอนิเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค่าํตามอธัยาศยั***

19.20 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล โดยเทยีวบนิท ีTK1770 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ชม.) บรกิารอาหาร เครอืงดมื และพกัผอ่น
บนเครอืงบนิ

22.55 น.
เดนิทางมาถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ

วนัท ี8
กรุงเทพฯ

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง) สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค่าํ และ
อาหารเชา้

15.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรปตะวนัออก ออสเตรยี เชค เยอรมนั
ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี1 สงิหาคม 2562 เวลา 10:20 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรปตะวนัออก ออสเตรยี เชค
เยอรมนั ยโุรป

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตรานรีวมถงึ

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 23 ก.ก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิตา่งๆ

อัตรานไีมร่วมถงึ

• คา่วซีา่เชงเกน้ยนืสถานฑตูเยอรมนั ซงึตอ้งยนืดว้ยตวัเองเทา่นนั ประมาณ 3,500 บาท

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึท่านตอ้งดแูลกระเป๋าของท่านเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

การชําระเงนิ

• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง(หากจาํนวนลูกคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพมิทา่นละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด



สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตส่ายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นเกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้

• (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 7-10 วันทําการ) สถานฑูตไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้
ดงันันถา้ท่านรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในช่วงทที่านจะเดนิทางมาดว้ย

• (การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ)

• หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขนึไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา
(รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้ ***ความสูงหนา้ผากจนถงึคาง ตอ้งมขีนาดระหวา่ง 32-36
มม.เทา่นนั***

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)



• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ
• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)
• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)
• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
15 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 15 วันกอ่นยนืวซีา่)

• ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นนั **************

• หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank
statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชี
• บัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี
• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน

• หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี
• หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย)

• กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั

• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง
• จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน

• หนังสอืรบัรองเงนิฝาก
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