
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24549 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) 

22.00 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์ H/J สายการบินไทย เจา้หน้าท่ีคอย

อ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

 

วนัท่ี 2 นครมิวนิก - พสัเซา - เชสกี้  ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก 

00.50 น. ออกเดินทางสู่นครมวินิก ประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบินท่ี TG 924   

06.45 น. คณะถึงสนามบินนครมวินิก ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ น าคณะออกเดินทางสู่

เมืองพสัเซา (Passau) เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนีและออสเตรีย กล่าวกนัวา่เมืองน้ีเป็น “เมืองสามแคว” แห่ง

แควน้บาวาเรีย เป็นจุดบรรจบกนัระหว่างแม่น ้า 3 สายอนัไดแ้ก่ ดานูบ (Danube), แม่น ้าอินน์ (Inn) และแม่น ้าอิซ 

(Ilz) เมืองเล็กๆแห่งน้ียงัเคยเป็นท่ีพ านักของอดอลฟ์ ฮิตเลอร ์ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางขา้มพรมแดนสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียท่ีเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov) เมืองท่ีไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝัง่

ของแม่น ้าวลัตาวา เสน่หข์องเมืองอยูท่ี่ความโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Mlyn Cesky Krumlov **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 
 

วนัท่ี 3 เชสกี้  คลุมลอฟ - เมืองน ้าแร่ คารโ์ลวี วารี - กรุงปร๊าก 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองคารโ์ลววีารี หรืออีกช่ือหน่ึงคือเมืองคารล์บาด เป็นเมืองท่ีมีการคน้พบน ้าแร่ จนท าใหเ้มืองน้ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ืองของสปามาตั้งแต่ยุคกลาง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมเมืองน ้าแร่แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย ตวัเมืองอยูใ่นหุบเขาสองฝัง่แม่น ้าเทปลา มบ่ีอน ้าพุรอ้นถึง 12 แห่ง ท่ี

รอ้นท่ีสุดมีความรอ้นถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดงสายน ้าแร่ นักท่องเท่ียวสามารถชิมน ้าแร่ดว้ยถว้ยชิม

เฉพาะพิเศษ ท่ีท าจากพอรซ์เลนในเมืองน้ีเท่าน้ัน 



 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Eurostars Thalia ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 
วนัท่ี 4 ปราสาทปรา๊ก - เท่ียวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชารล์ - นาฬกิาดาราศาสตร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.30 น. ชมปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก สถาปัตยกรรมโบราณสมยัค.ศ. 11 แบบกอธิค เคยไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสบุ์๊ก วา่เป็น

ปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท และโบสถเ์ซนตไ์วตสัท่ีเด่นเป็นสง่า แต่ละลาน

กวา้งประดบัประดาไปดว้ยน ้าพ ุรูปป้ันนักบุญ โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และคอนแวนต ์รวมทั้งโอลดร์อยลัพาเลซ และโกลเดน้

เลน ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีพ านักของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ใหเ้ป็นทองค า ท่ีจะท าใหท่้านยอ้นไป

ถึงความยิง่ใหญ่ของโบฮีเมียท่ีไม่เป็นสองรองใคร 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เท่ียวเมืองเก่ายา่นโอลดท์าวน์ สะพานชารล์อนัเก่าแก่สญัลกัษณข์องเมือง สรา้งดว้ยหินขนาดใหญ่ ประดบัดว้ยรูปป้ัน

ของนักบุญถึง 28 องค ์ ถูกใชเ้ป็นโลเกชัน่ในการถ่ายท าภาพยนตรม์าหลายเร่ือง กรุงปร๊ากในยุคกลางเป็นเมืองท่ีน่า

หลงใหลดว้ยสถาปัตยกรรม โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ,์ หอคอยดินปืน จตุรสัใจกลางเมือง วหิารตินส ์นาฬกิาดารา

ศาสตรโ์บราณ ท่ีผูค้นลว้นเฝ้ารอดูดว้ยใจจดจอ่   

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Eurostars Thalia ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 

 



 

 

วนัท่ี 5 กรุงปรา๊ก - บราติสลาวา (สโลวคั) - บูดาเปสต ์(ฮงัการี) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่กรุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรฐัสโลวคั เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่สุดของสโลวคั เมืองน้ีถือได้

ว่าเป็นบา้นพี่เมืองน้อง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. ชมววิจากมุมสูงของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยูบ่นเนินเขาคารเ์บเธียนเหนือลุ่มแม่น ้าดานูบ ผสมผสานไปดว้ย

ศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส ์และบาร็อค ยา่นเมืองเก่าบนถนนคนเดิน เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหาร และคา

เฟ่เก๋ๆ ใหนั้กท่องเท่ียวไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Eurostars Budapest Center **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 
 

วนัท่ี 6 บูดาเปสต ์- ล่องเรือแม่น ้าดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บา้นกรีนซ่ิง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. ชมนครบูดาเปสต ์ อดีตเมืองหลวงของพวกแม็กยา จตุรสัฮีโร่ ท่ีร าลึกถึงการสรา้งชาติ สวนสตัว ์ โรงอาบน ้าสาธารณะ

แบบโรมนัขนาดใหญ่ อาคารรฐัสภาท่ีสรา้งในสไตลแ์บบกอธิค เท่ียวฝัง่บูดา ป้อมชาวประมง โบสถแ์มทเธียส คาสเซิล

ฮิลล ์ชมทิวทศัน์ของเมืองท่ีถูกแยกออกเป็นสองฝัง่  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย ล่องเรือแม่น ้าดานูบ อีกกิจกรรมท่ีไม่เป็นสองรองใครในยุโรป ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ไดร้บัการยก

ยอ่งว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก แลว้เดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Radisson Blu Park Royal Palace Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 7 กรุงเวียนนา - พระราชวงัเชิงบรุนน์ – ภูมิภาคซาลสก์มัเมอรก์ูท – ทะเลสาบวลูฟ์กงั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. ชมพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัยิง่ใหญ่ท่ีถูกสรา้งขึ้ นใหม้ีความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายส ์ โปรแกรม 

Imperial Tour 22 หอ้งท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอร่ี หอ้งรบัรอง (Great Hall) ส่ิงท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ริงสตราเซ่ ถนนสายส าคญัท่ีตั้งของ โรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ 

พระราชวงัฮอฟบรูกอ์นัยิง่ใหญ่ โรงเรียนสอนขีม่า้แบบสเปน อาคารรฐัสภา ซิต้ีฮอลล ์ท าใหเ้มืองเป็นท่ีน่าหลงใหล 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย เขา้สู่แลนดม์ารค์ช่ือดงัคารท์เนอรส์ตรีท ท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมในการนัง่จบิกาแฟตน้ต ารบัแท ้ และซคัเกอรเ์คก้ท่ีมี

ช่ือเสียงของเวียนนา รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นมบนถนน Graben แลว้เดินทางสู่ภูมิภาคซาลสซ์มัเมอกูท ท่ีมีเมืองฮลัลช

ตทัด ์เมืองมรดกโลก เป็นเสน่หอ์นัน่าติดตรึง 



 

 

 
19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Furian **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ี 8 ฮลัลชตทัด ์ - มิวนิก - มาเรียนปลตัซ ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 

 
 

08.30 น. 

 

เท่ียวเมืองท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆของโลก “ฮลัลส์ตทัช”์ (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 



 

 

ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุด

บนอพัเพอรอ์อสเตรีย ไดร้บัการขนานนามเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่กแห่งออสเตรีย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย ชมเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย แหล่งผลิตเบียร ์ศูนยก์ลางการผลิตรถยนต ์BMW ชมยา่นเมืองเก่า เรสซิ

เดน้ท ์โรงละครโอเปร่า โบสถท่ี์มีรูปโดมหวัหอม ชอ้ปป้ิงบนถนนแมกซิมิเลียน รา้นแบรนดเ์นมช่ือดงัเรียงรายสองฝัง่ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “เมนูขาหมเูยอรมนัตน้ต ารบัดั้งเดิม” 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  Munich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 9 นครมิวนิค - เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

10.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า  TAX  REFUND  คืนภาษี

ก่อนการเช็คอิน 

13.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 925 

 

วนัท่ี 10 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 

06.10 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ

ทางบริษัทฯ ไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร ์ โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไว้

ล่วงหน้าใหก้บักรุ๊ปทวัร ์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึ้ นเคร่ืองไม่

ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏเิสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิยัอื่น ๆ ไม่สามารถ

เดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหน้าทวัร ์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ 

เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึ้ นนอกจากในรายการทวัร ์หวัหน้าทวัรจ์ะแจง้

ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

ก าหนดการเดินทาง 

Period 
Tour Fare 

Adult 

Child with Bed 

4-11 yrs. 

child no bed 

4-6 yrs. 

Single 

supplement 

No Ticket Adult / 

Child 

21 – 30 มกราคม 2566 118,000 107,000 95,000 13,500 35,000/26,250 

10 – 19 กุมภาพนัธ ์2566 118,000 107,000 95,000 13,500 35,000/26,250 

17 – 26 มีนาคม 2566 118,000 107,000 95,000 13,500 35,000/26,250 

07 – 16 เมษายน 2566 125,000 113,000 100,000 14,500 38,000/28,500 

28 เม.ย. – 07 พ.ค. 2566 118,000 107,000 95,000 13,500 35,000/26,250 

ค่าทวัรร์วม : 

o ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

o ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

o ค่าเขา้ปราสาทกรุงปร๊าก, ค่าเรือล่องแม่น ้าดานูบ, ค่าเขา้พระราชวงัเชิงบรุนน์ 

o โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  



 

 

o ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 

o ค่าทิปพนักงานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2€ ตอ่ทา่น / วนั 

o ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค  (เชงเกน้) **โปรแกรมทวัรพ์กัในสาธารณรฐัเชค 3 คืน** 

o ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพและอบุติัเหตุของบริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบติัเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่า

รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ี

ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

o –หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระ และ

เท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบ ทา้ยใบจองทวัร ์

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 

กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์มร่วม : 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

สัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะ

อาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

เพื่อเป็นการยนืยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 1 วนั

นับจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการ

เดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ ออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

 ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยุงตวั 

 ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

High Season = เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) และสงกรานต ์

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัค่าวีซ่า และค่าใชจ้า่ยจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัมดัจ า 50% 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วนัเดินทาง NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่าน้ัน และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 

NAME & NON-REFUND 

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ 

ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของ

วนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าใหท่้าน

ยืน่ขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 



 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 

วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัดงัน้ี การล่าชา้

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ น 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่า

ทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบินเท่าน้ัน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋

เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 

การเดินทางเป็นหมู่คณะในกรณีตัว๋กรุ๊ปของสายการบินไทยแอรเ์วย ์ ออสเตรียนแอรไ์ลน์ สายการบินฟินแอร์, ลุฟทฮ์นัซ่า, 

สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน์, สิงคโปรแ์อรไ์ลน์ ขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินน้ัน ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วน

หรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่าน้ัน 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

ค่าทวัรส่์วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้ นอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้ง

ติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมจีะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้น

เท่าน้ัน   

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน 

หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมน้ัน ๆ ปิดท าการ หรือ ปิด

โดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้า หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ ทางบริษัทฯ

จะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมี

การล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืน

เงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทาง

ของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บ

โดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าขึ้ นลงได ้  ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืน

ได ้2 ยโูร / ใบ / ครั้ง 

ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / 



 

 

Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏเิสธได ้

ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

ในบางรายการทวัร ์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีขึ้ นอยู่

กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนท่ีเกิน 

กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้ นบนพาหนะการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ซ่ึงความรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรม์

ของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการ

สูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

ตามกฎระเบียบการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศเชค  ใชเ้วลาท าการประมาณ 15 วนัท าการ 

(ลูกคา้ทุกท่านตอ้งมาโชวต์วัเพือ่ท าการสแกนลายน้ิวมือท่ีสถานทูตเชค) 

1. วคัซีนพาสปอรต์ ระบุฉีดครบ 2 โดส หลงัจากฉีดโดส 2 แลว้ไม่น้อยกว่า 28 วนั (เป็นไปตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. พาสปอรต์ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 ใบพื้ นหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รปูขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 

ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  

5. หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน

ในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรบัรองบริษัทท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้ม

วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรพัย ์ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

7. หนังสือรบัรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือก

เล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม า่เสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบั

ค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า 

ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั***  

8. (วนัท่ีไปแสดงตนท่ีสถานทูตรบกวนทุกท่านเตรียมสมุดบญัชีเงินฝากเล่มจริงไปดว้ย) 

9. กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้ 

ทางบริษัทจะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ

ช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

10. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษา ตวัจริง   

11. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

12. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธ

วีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ



 

 

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

14. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

15. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด

ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

16. บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอนัเกิดจากการปฏเิสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามขอ้ตกลงของ

สนธิสญัญาเชงเกน้ ในกรณียืน่วซ่ีาผิดประเภทหรือผิดจากเง่ือนไขท่ีสถานทูตระบุไว ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเง่ือนไขท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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