
 

 

  GET READY FOR WINTER  
เยอรมน ีออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก   

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  เขา้ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาท

เจา้หญงินทิรา  

 เต็มอิ�มกับธรรมชาตทิี�สดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี  

 แวะเมอืงมรดกโลกที� เชสกี� ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํ�างามแหง่โบฮเีมยี  

 สมัผัสความโรแมนตกิที�กรงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก  

 เดนิเลน่เมอืงนํ�าแรส่ดุแสนโรแมนตกิที� คารโ์ลวี� วาร ี(Karlovy Vary)  

 เขา้ชมความยิ�งใหญแ่ละงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  

แหง่ราชวงศฮ์ับสบวรก์   

 
 

 

***พกัเมอืงมรดกโลก เชสกี�ครมุลอ 

ราคาเร ิ�มตน้   49,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

         กาํหนดการเดนิทาง          
  
วนัที�   17-24 ต.ค. 61 52,900.- 

วนัที�   14-21 พ.ย., 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 49,900.- 

วนัที�   28 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 63,900.- 

  

  

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอืเทยีบเทา่  

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ ✈ O O 
MERCURE ORBIS 

SOU 

3 มวินคิ – ฮลัสตทั – เวยีนนา O O O SENETOR  

4 
เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์ 

– ลอ่งเรอืแมน่ํ �าดานบู 
O O O 

ACHAT PREMIUM 

H. 

5 บดูาเปสต ์– บราตสิลาวา่ – เชสกี�ครมุลอฟ O O O BELLEVUE  

6 เชสกี�ครมุลอฟ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O INTERNATIONAL 

7 ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – สนามบนิ   O ✈ ✈  

8 กรงุเทพฯ   ✈ ✈  ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ – ดไูบ 

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิ เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูม่วินคิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 373 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 14 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น. และถงึดไูบ 

เวลา 00.50 น.*** 

วนัที� 2: ดไูบ – มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

04.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่วินคิโดยเที�ยวบนิที� EK 53 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 14 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถงึมวินคิ 

เวลา 07.10 น.*** 

08.35 น. ถงึสนามบนิมวินิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง และจะ



 

 

เปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 28 ตุลาคม 2561) นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

จากนั�นเดนิทางสูเ่ขา้สูนํ่าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที�

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศ เยอรมนแีละออสเตรยี 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย นําท่านเดนิทางขึ�นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein 

Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินียแ์ลนด์ ซึ�งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั �ง

ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึ�งเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที� 2 หรอื เจา้ชาย

หงสข์าว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที�ไดร้ับการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริ

ชารด์ วา้กเนอร ์ ซึ�งเป็นนักประพันธเ์พลงที�ทรงโปรดปรานยิ�ง  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ 

(Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงที�ใหญ่เป็น

อันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ�งในเมอืงมั�งคั�งที�สดุของยโุรป ซึ�งมี

พรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที�จะ

ผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ�งของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั �งดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลื�องชื�อ ซึ�งไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์นําชม

จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริ�มตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ 

บรเิวณนี�เป็นที�ตั �งของศาลาว่าการเมอืงที�มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที�งดงามซึ�งสรา้งขึ�นในชว่ง

ปลายครสิตศ์ตวรรษที� 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ�งจะมนัีกท่องเที�ยวรอคอยเฝ้า

ชมตุ๊กตาไขลานที�จะออกมาเตน้รํา เมื�อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก MERCURE ORBIS SOU หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 3: มวินคิ – ฮลัสตทั – เวยีนนา  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที�ตั �งอยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที�โรแมน

ตกิที�สดุใน Salzkammergut เขตที�อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมืองนี�ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื�นที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที�ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ�งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง  

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื�นที�อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั SENETOR หรอืเทยีบเทา่   

วนัที� 4: เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํ �าดานบู  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ 



 

 

ซึ�งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั �งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที� 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ�นใหม่

อยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพื�อใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น 

ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรง และพลับพลาที�ประทับ ซึ�งไดร้ับการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไม่

แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั�งเศส 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้ขา้มพรมแดนเขา้สู ่กรุงบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮังการ ี

ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงที�ทันสมัย และสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชื�อชาตทิี�มอีารยธรรม

รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไขม่กุแห่งแมนํ่�าดานูบ”  นําท่านชมเมอืงที�ได ้

ชื�อว่างดงามตดิอันดับโลก ดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝั�งแมนํ่�าดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมน่ํ �าดานบูอนัเลื�อง

ชื�อ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมฮังการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ที�ตั �งเรยีงรายกันอยู่ 2 

ฟากฝั� ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ�งงดงามเป็นที� รํ�าลือ ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี�ทา่นจะไดช้ม สะพาน

เชน สะพานถาวรแห่งแรกที�สรา้งขา้มแม่นํ�าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาว

องักฤษ เหล็กทกุช ิ�นที�ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ อาหารพื�นเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู  

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม ACHAT PREMIUM H. หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 5: บดูาเปสต ์– บราตสิลาวา่ – เชสกี�  ครมุลอฟ    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ�งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอก

ของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) ซึ�งเคย

ใชเ้ป็นสถานที�จัดพธิสีวมมงกุฎใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื�อโบสถม์าจากชื�อกษัตรยิแ์มทเธยีส  

ซึ�งเป็นกษัตรยิท์ี�ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ�งกอ่สรา้งที�งดงามในเมอืง

หลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ�งสรา้งในสไตล์นีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นที�สุดใน

ศตวรรษที�  15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที�  1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม

ววิเหนือเมอืงบูดาที�ท่านสามารถชมความงามของแมนํ่�าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนี�สรา้งขึ�นตั �งแต่ ค.ศ.

1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรยีน นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่กรุง บราตสิลาวา่ (Bratislava) 

เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่ที�สุดของประเทศสโลวกั ตั �งอยู่รมิฝั� งแม่นํ�าดานูบที�บรเิวณพรมแดนของ  

สโลวัก ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เชสกี� ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงที�ไดช้ื�อวา่เป็นเพชร

นํ�างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงที�ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 

(World Heritage)  เมืองนี�ตั �งอยู่รมิสองฝั� งของแม่นํ�าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที�มีอาคาร

เกา่แกต่ั �งแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขึ�นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที�สําคัญแหง่หนึ�ง

ของโลก นําชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึ�งสรา้งขึ�นเมื�อปีค.ศ.1250 ถอื



 

 

เป็นปราสาทที�ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี ซึ�ง

ตั �งอยู่รมิฝั� งแม่นํ �าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้นํ� า ฝั� งตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่า

คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

ที�พกั        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม BELLEVUE หรอืเทยีบเทา่   
   

วนัที� 6: เชสกี�ครมุลอฟ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที�ไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงแห่งสปา ที�ใหญ่

ที�สดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงไปทั�วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบําบัดโรคภยัต่างๆ นําเดนิชม

เมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจบุนัเป็นที�นยิมของผูค้นทั�วโลกที�จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความเชื�อที�มมีา

แต่สมัยโบราณ เชญิท่านทดลองดื�มนํ�าแร่ ซ ึ�งตอ้งดื�มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที�มี

ปากยื�นออกมาเหมอืนกานํ�า 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน)  

บา่ย เดินทางสู่กรุงปราก  (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ 

จากน ั�นนําท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่นํ�าวัลตาวา 

สไตลโ์กธคิที�สรา้งขึ�นตั �งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที� 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที� 4 ชมรูปปั�นโลหะของเหล่า

นักบุญที�ตั �งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั�นนําท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเก่า “Powder Gate” 

ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลังเกา่ (Old Town Hall) ที�สรา้งมาตั �งแตปี่ ค.ศ.1338 

มจีุดเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�สวยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชั�วโมง อสิระ

ใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง ทั �งเมอืงเกา่ และเมอืงใหมต่ามอธัยาศัย เลอืกซื�อสนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนชอ้ป

ปิ�งใกลเ้มอืงเกา่อยา่งจใุจ 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่      
  

วนัที� 7: ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – สนามบนิ   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ�นอยูบ่นเนนิเขาตั �งแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที� 

9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ�งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตั �งแต่ปี 

ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

ในสมัยศตวรรษที� 14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที�ใหญ่ที�สุดในกรุงปราก ซึ�งพระเจา้ชารล์ที� 4 

โปรดใหส้รา้งขึ�นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที�เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที� 

4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี� 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลี�ยนที� 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจ

ไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที�เป็นหนึ�งในสว่นที�เกา่แก่

ที�สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั �งหลาย แลว้เดนิชมยา่นช่างทองโบราณ 



 

 

(Golden Lane) ซึ�งปัจจบุนัมรีา้นขายของที�ระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย   

 นําเดนิทางสูส่นามบนิ เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซื�อ

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EK 140 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 14 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 15.15 น. และถงึดไูบ 

เวลา 00.20 น.*** 

วนัที� 8: ดไูบ – สนามบนิ   

23.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบนิ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเที�ยวบนิที� EK 376 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 14 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.05 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 12.05 น.*** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั  

เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 



 

 

 

โปรแกรม : GET READY FOR WINTER เยอรมน ีออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั 

เชก 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           17-24 ต.ค. 61 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           14-21 พ.ย., 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 52,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
52,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 32,900.- 



 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           28 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62 (ปีใหม)่  

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 63,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
63,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 37,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 

 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (14 ยโูร)  

 ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงประเทศเชก 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 



 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบ

หอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั�นกนั และบางโรงแรมอาจจะ



 

 

ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวาม

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมน ั�นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิ

ในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูติํ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ใน

การปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบนํ�า 

ซึ�งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 10 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 


