
 

 

 
 

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร 



 

22.00 น. พรอมคณะที่สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D16-
19 สายการบินไทย เจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาร และการ
เช็คอนิ  

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเตรียมการเดนิทางของคณะทวัรกอน 15 วนั โดยซื้อตั๋วเครื่องบนิ, เชา
รถโคช, จองทีพ่ัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกบักรุปทัวร กรณี
ที่เกดิเหตกุารณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบนิ (ขึน้เครื่องไมทนั) การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเขาเมือง ทาํใหการเดนิทางลาชา หรือเหตุสดุวสิัยอื่น ๆ ไมสามารถเดนิทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทวัร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงนิคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษทัฯ ไดชําระคาใชจายตาง 
ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร หัวหนา
ทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได 

 

วันที่ 2 เวียนนา – รงิสตราเซ – พระราชวังเชิงบรุนน - คารทเนอรสตราเซ- 
หมูบานกรีนซิ่ง 

เสาร 

01.30 น. ออกเดนิทางสูกรุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผานการตรวจคนเขาเมือง

แลวนําทานเที่ยวชมเมือง ไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่ง
ของยุโรปตะวันออก เริ่มจาก “ริงสตราเซ” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายลอม
ไปดวยสถานที่สําคัญอาทิ โรงละครโอเปราที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแหงของโลก 
สถาปตยกรรมแบบเรอเนสซองส เปดในป 1869 บันทึกภาพสวยของจัตุรัสมาเรีย 
เทเรซา ที่มีรูปปนของจักรพรรดินีที่โดงดัง ขนาบไปดวยอาคาร 2 แหงคือ พิพิธภัณฑ
ประวัติ ศ าสตรศิลปะ และพิ พิ ธภัณ ฑ ธรรมชาติ วิท ยา ด านตรงข าม เป น
พระราชวังฮอฟบวรค อดีตพระราชวังหลวงตั้งแตศตวรรษที่ 13 ปจจุบันเปนที่พํานัก
และทําเนียบของประธานาธิบดี จากนั้นผานชมสถานที่สําคัญ อาทิ  ซิตี้ฮอลล, 
รัฐสภา, ผานปราเตอร (Prater) สวนสนุกที่ถือวาเปนแลนดมารคของที่นี่ แลวขาม
แมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม อันเปนที่ตั้งของสํานักงานสหประชาชาติแหงที่สองของ
ยุโรป ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบใหมและเกา ที่มีความ สําคัญตอหลายประเทศ
ในยุโรป 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
14.00 น. เดินทางสูเชิงบรนุน นําคณะเขาชมความงามของพระราชวงัอันยิ่งใหญ ที่ถูกสรางขึ้น

ใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายส เขาชมภายใน Imperial Tour 22 หองที่
จัดแสดงไวอยางนาชม ผานหองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่ หองรับรอง 
(Great Hall) สิ่งที่แสดงใหเหน็ถึงความยิ่งใหญแหงราชวงศฮปัสเบิรก  

 นําทานสูสวนสาธารณะชตัทปารค ที่มีรูปปนของโยฮันสเตราส จูเนียร เจาของบท
ประพันธเพลง เดอะ บลู ดานูบ แลวเดินเขาสูเขตโอลดทาวน ที่ตั้งของมหาวิหาร
เซนตสตีเฟน (St. Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตลโกธิคที่เกาแก จุดตัดของ
ถนนคารทเนอร Karntnerstrasse และถนน Graben แหลงชอปปงสุดหรูหราในกรุง
เวียนนา สองขางทางเต็มไปดวยรานอาหาร,  คาเฟ และรานขายสินคาแบรนดเนม
หรู ๆ มากมาย ที่มีนักทองเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟตนตํารับแท และซัคเกอร
เคกที่มีชื่อเสียง แลวเดินทางสูหมูบานกรีนซิ่ง หมูบานพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
การทําไวนสด รานอาหารที่เรียกวาฮอยริเก (Heuriger) ตนตํารับขนานแทพรอมไวน
เลิศรส ผสมผสานและขับกลอมดวยดนตรีพื้นเมืองสรางบรรยากาศใหรื่นรมย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร local 
 นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเทา

ในระดับเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

 



 

วันที่ 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ลองแมน้ําดานูบ อาทิตย 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม buffet 
09.00 น. เดินทางสูนครบดูาเปสต เมืองหลวงของฮงัการี สถาปตยกรรมอันแสนคลาสสิค

ตั้งอยูริมสองฝงแมน้ําดานูบแยกเปนเมืองเกาและใหม อันไดแกเมืองบูดา และเปสต 
เปนที่มาของคําวาบูดาเปสต นครที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมอันล้ําคา ประดุจ
หนึ่งอัญมณีล้ําคาแหงแมน้ําดานูบ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บาย เที่ยวชมนครบดูาเปสต นําชมจตุรัสฮีโร ที่รําลกึถึงการสรางชาติ และการรอดพนจาก

การปกครองแบบคอมมวินสิต เลาะเลียบผานสวนสัตว และสวนสาธารณะอันเปนที่
พักผอนหยอนใจของชาวเมอืง ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน ผานชมอาคารรัฐสภาที่
สรางในสไตลแบบกอธิค กลาวกนัวางดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป ใหทานเก็บภาพ
ประทับใจ นําคณะขามสูฝงบดูา เพือ่ขึน้ชมปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) 
และโบสถแมทเธียส เลาะเลียบสูคาสเซลิฮิลล ชมทวิทัศนของเมืองที่ถูกแยก
ออกเปนสองฝง นําทานสัมผัสกับบรรยากาศแหงการลองเรือดานูบ ชมความงดงาม
ของอาคารสถาปตยกรรมแบบกอธคิ เรียงรายสองฝงแมน้ํา มนตเสนหที่ไมเสื่อม
คลาย และรับการยกยองวาเปนเมืองโรแมนตกิ บนสายน้ําแหงหนึ่งของโลก 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร local 
 นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.radisonblubekebu

dapest.com 
วันที่ 4 บูดาเปสต - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปราก - (สาธารณรัฐเชค) จันทร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูกรุงบราตสิลาวา นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวกั เปนเมืองหลวงและ

เมืองที่ใหญสุดของสโลวัก นําทานขึ้นสูปราสาทแหงกรุงบราติสลาวา ตั้งอยูบนเนิน
เขาคารเบเธียนเหนือลุมแมน้ําดานูบ บันทึกภาพสวยจากดานนอกของตัวปราสาท 
ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ดาน ผสมผสานไปดวยศิลปะแบบกอธิค, เรอ
เนสซองส และบาร็อค ดานขางเปนอาคารรัฐสภา แลวเขาสูจัตุรัสยานโอลดทาวน ที่
ถูกพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวสุดชิค รานคา ไอสครีม รานอาหาร ใหบริการ
นักทองเที่ยวรวมทั้งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ รวมทั้งโรงละคร และ
โบสถกลางใจเมือง 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย เดินทางสูกรุงปราก เมอืงแหงปราสาทรอยยอด ขึ้นชื่อวาเปนเมืองสุดโรแมนตกิอีก

เมืองหนึ่งของโลก 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร local 
 นําทานเขาสูที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั www.corinthia.com 
วันที่ 5 ปราก - มาเรียนสเก ลาซเน - เมืองน้ําแร คารโลวี วาร ี- กรุงปราก อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม buffet 
08.00 น. นําทานเดินทางสูเมืองมาเรียนสเก ลาสเน เมืองเล็กๆ เมอืงแหงสปาน้ําพุรอน เพื่อ

สุขภาพที่ไมแพไปกวาเมอืงคารโลวีวารี่ เมืองมาเรียนสเก ลาสเน (Marianske lazne) 
เปนอกีหนึ่งเมืองทองเที่ยว ทีม่ีชื่อเสียงทางดานบอน้ําแร น้าํพุรอน ระดับโลกอกีแหง
หนึ่งของสาธารณรัฐเชก็ อีกทั้งยังไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองแหงสปา" ที่ถูก
ลอมรอบดวยภูเขาและผืนปาอันสีเขียวขจี นับวาเปนเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมน
ติกไมแพเมอืงแหงการทองเทีย่วอื่น ๆ เลยทีเดียว ไปเยีย่มชมบอน้ําพุรอนตาง ๆ 
รอบ ๆ ตัวเมือง โดยบอแรกที่อยากแนะนาํใหไปเยอืน คือ บอน้ําพุรอนครีโซว ี
(Kří ový pramen) หรือ ครอสสปริง เปนบอน้ําพุ รอนทีม่ีชื่อเสียงและเกาแกทีสุ่ด
ที่สุดของเมืองมาเรียนสเก ลาซเน โดยบอน้ําพุรอนครีโซว ี เปนบอน้ําพุรอนที่มธีาตุ

 



 

เหลก็ในปริมาณสูง อีกทั้งยงัมีความเชือ่วาน้ําในบอน้ําพุรอนยังมีสรรพคุณในเรื่อง
ของการรักษา โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยว กบัระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพอีก
ดวย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร local 
บาย นําทานเที่ยวชมเมืองน้ําแรแสนสวยที่สุดแหงหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยูใน

หุบเขาสองฝงแมน้ําเทปลา ดินแดนแหงนี้เปนที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรมชาติ 
และมีบอน้ําพุรอนถึง 12 แหง ที่รอนที่สุดอยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง 72 
องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ําแร นักทองเที่ยวสามารถชิมน้ําแรดวยถวยชิม
เฉพาะพิเศษที่ทําจากพอรซเลนในเมืองนีเ้ทานัน้ เมืองนี้เปนที่นิยมในการเขาคอรสส
ปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรียงรายดวยสถาปตยกรรมที่
งดงาม เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเปนอยางยิ่ง รานคาเรียงรายตลอดสองขาง
ทาง อิสระใหทานซื้อของที่ระลึกหรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka 
โดยมีโรงงานผลิตจากสมุนไพรเปนของที่ระลึก จนไดเวลาอันสมควร นําคณะ
เดินทางกลับสูกรุงปราก 

 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั www.corinthia.com 
วันที่ 6 ปราสาทปราก - เที่ยวชมเขตเมืองเกา - สะพานชารล - นาฬิกาดาราศาสตร พุธ 
07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม buffet 
08.30 น. นําทานเขาชมปราสาทแหงกรงุปราก สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่ 11 ดวยศิลปะแบบ

กอธคิ เคยไดรับการรับรองจากกนิเนสสบุก วาเปนปราสาทโบราณที่ใหญที่สดุใน
โลก ปจจุบันไดเปนที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญโตโออา
ของตัวปราสาท และโบสถเซนตไวตสั ที่เดนเปนสงา แตละลานกวางประดับประดา
ไปดวยน้ําพุ รูปปนนกับุญ โบสถเซนตจอรจ และคอนแวนต รวมทัง้โอลดรอยัล
พาเลซ และโกลเดนเลน ซึ่งเคยใชเปนที่พํานกัของชางฝมอืในยุคสมัยกอน เพื่อเลน
แรแปรธาตุตาง ๆ ใหเปนทองคํา ที่จะทําใหทานยอนไปถึงความย่ิงใหญของโบฮีเมีย
ในอดตี 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. นําทานเดินสูสะพานชารล สะพานเกาแกสัญลกัษณของเมือง สรางดวยหนิขนาด

ใหญ ประดับดวยรูปปนของนกับุญถึง 28 องค ชาวคริสตเชือ่วา หากเดนิผานสะพาน
แหงนี้ ตองขอพรจากนกับุญจอหนแหงเนโปมุข กรุงปรากในยุคกลาง เคยเปนเมือง
หลวงของจักรวรรดิโรมันอนัศักดิ์สทิธิ ์ ริมฝงแมน้ําวัลตวาทานจะไดเหน็
สถาปตยกรรมที่งดงาม อาท ิ โรงละครโอเปรา, พิพิธภัณฑ, หอคอยดนิปนที่ไดรับ
การอนุรักษไวเปนอยางดเียี่ยม จนเขาสูจตุรัสใจกลางเมืองอนัเปนทีต่ั้งของวหิาร
ตินส ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องแกวโบฮีเมียที่มชีื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก และชม
นาฬิกาดาราศาสตรโบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุนออกมาเตนรําใหนกัทองเที่ยวได
ชม เปนโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก  

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร local 
 นําทานเขาสูที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกนั www.corinthia.com 
วันที่ 7 ปราก - เชสกี ้ครุมลอฟ - ซาลสกัมเมอรกูท - ทะเลสาบวูลฟกัง พฤหัสบดี 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม buffet 
08.00 น. นําทานเดินทางโดยสูเมอืงมรดกโลก World Heritage เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่

เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดรบัการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมอืงมรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมืองนีต้ั้งอยูริมสองฝงของแมน้ําวัล
ตาวา ความโดดเดนของเมอืงที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับการ
อนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ไปชมวิวทิวทัศน

 



 

ของเมืองแบบ  พาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอนัดับ
สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อสิระใหทานเดนิเที่ยวชมเมืองโบราณ
ตามอัธยาศัย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร local 
บาย เดินทางสูภูมิภาคซาลสซัมเมอกทู ประตูสูเขตเทือกเขาแอลป ภูมิทัศนอนังดงามของ

เทือกเขาที่มหีิมะปกคลุมในฤดูหนาว และสีฟาใสของทะเลสาบหลายแหง ความ
หนาแนนของปาสน ทําใหซลัทสกัมเมอรกทู เปนแหลงทองเที่ยวและพกัผอนตาม
ธรรมชาติ ครอบคลุมพืน้ที่จรดหุบเขาดัคชไตน ไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลก
ปค.ศ. 1997 พาทานสูทะเลสาบเซนตวลูฟกังเปนเสนหอนันาติดตรึง อสิระใหเดนิ
เลนชมเมอืงที่แสนโรแมนตกิ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก SCALARIA Europe’s superior event-resort หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.scalaria.com 

วันที่ 8 ทะเลสาบเซนตวูลฟกัง - ฮัลลชตัทท - มิวนคิ - ชอปปง - จัตุรัสมาเรียน ศุกร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูฮัลลชตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 

ป เดินเท่ียวชมเมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 
แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรียและเปนพื้นที่มรดก
โลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทาน
อยูในภวังคแหงความฝน  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย คณะออกเดินทางสูนครมิวนิค ซึ่งถือไดวาเปนประตูของยุโรป เมืองมิวนิกห

ลากหลายดวยสถาปตยกรรมที่แตกตาง อีกทั้งยังเปนเมืองหลวงแหงแควนบา
วาเรีย นําทานเขาสูจัตุรัสเรสซิเดนท อดีตวังหลวงของอาณาจักรบาวาเรีย, โรง
ละครแหงชาติ เปนจุดเริ่มตนของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สราง
ขึ้นในศตวรรษที่ 19 ไดชื่อวาเปนถนนที่สวยอีกแหงหนึ่งของเมืองนี้ เปนที่ตั้ง
รานขายของแบรนดเนมราคาแพง และเปนที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 
นักทองเที่ยวมาเดินเลนบนถนนสายนี้อาจไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐี
ระดับโลก เขาสูจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเกา นักทองเที่ยวพลาดไมไดท่ีจะชม
ตุกตาเตนรํา ที่ประดับอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา เวลา 11.00 น. และ 
17.00 น. ของทุกวัน ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทีม่าเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันตนตํารับแท Local 
 นําทานเขาสูที่พัก MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.marriott.com 

วันที่ 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิรก - เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เสาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเมืองมิวนคิ ที่มีความหลากหลายดวยสถาปตยกรรม ผานชมประตูชัยซีเกส

ตอร “Siegestor” สรางขึ้นในป ค.ศ.1850 เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียสละชีพในสงคราม 
นโปเลียน เลียบไปบนถนนลคุวิกสตราสเซ “Ludwigstrasse” ถนนสายประวตัิศาสตร 
ถนนสายนี้เต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่งดงามสองฟากฝงถนน รวมถึงมหา
วิทยา ลัยประจําเมืองอกีดวย ผานชมพิพธิภัณฑยนตรกรรมของ BMW สนามกีฬาโอ
ลิมปค แลวนําทานบนัทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิรก หรือพระราชวังฤดูรอน 
กอนจะเดนิ ทางสูสนามบิน 

 



 

11.00 น. ถึงสนามบนินครมิวนคิ เพือ่เตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ มีเวลาใหทานไดทํา 
TAX  REFUND  คืนภาษีกอนการเช็คอิน 

 

14.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG925  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย 
06.10 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ  ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา  
โดยจะคํานงึถึงผลประโยชนทีน่ักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 
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12 - 21 ต.ค. 2561 9988,,000000..--  8899,,000000..--  7799,,000000..--  2211,,000000..--  1199,,000000..--  --3311,,000000..--  
--2255,,000000..--  

9 - 18 พ.ย. 2561 
8383,,000000..--  7755,,000000..--  6677,,000000..--  1166,,000000..--  1133,,000000..--  --2244,,000000..--  

--1199,,000000..--  30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561 
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4 - 13 ม.ค. 2562 

9911,,000000..--  8822,,000000..--  7733,,000000..--  1717,,000000..--  1144,,000000..--  --3300,,000000..--  
--2233,,550000..--  

11 - 20 ม.ค. 2562 
18 - 27 ม.ค. 2562 

25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562 
1 - 10 ก.พ. 2562 
8 - 17 ก.พ. 2562 
15 - 24 ก.พ. 2562 

22 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562 
1 - 10 มี.ค. 2562 
8 - 17 มี.ค. 2562 
15 - 24 มี.ค. 2562 

คาทวัรรวม : 
  คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้าํมันเชื้อเพลิง ณ วนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 10-14 ทาน ใชรถโคชมาตรฐาน 32 ทีน่ั่ง 
 15-30 ทาน ใชรถโคชมาตรฐาน 49-53 ที่นั่ง 

 หัวหนาทวัรนําเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผูนําเที่ยว) 
 คาเขาชมสถานที่ดังนี ้
 ปราสาทกรุงปราก 
 คาเรือลองแมน้ําดานูบ 
 คาเขาพระราชวังเชิงบรนุน 

 คาไกดทองถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชั่วโมง 
 ปราก 
 บูดาเปสต 
 เวียนนา 

 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดบัราคาเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ (4 Farewell dinner) 
 Bohemian dinner in Cesky Krumlov 



 

 Goulash party in Budapest 
 Heuriger Grinzing dinner in Vienna 
 Brewery Bavarian dinner in Munich 

 คาทิปพนกังานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยูโร/ทาน/วนั 
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชค (เชงเกน) **โปรแกรมทัวรพกัในสาธารณรัฐเชค 3 คืน** 
 คาประกันการเดนิทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุมครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะจากอุบัตเิหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอย
กวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกนิ 2,000,000 บาท ทั้งนี้
ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพทีไ่มไดเกดิจากโรคประจําตวั 
 หากมคีวามประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ

ลาชาของสัมภาระและเที่ยวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบ ทายใบจองทวัร 

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนกัไมเกนิ 30 กก. สวนกระเปาใบเลก็อยูในความดูแลของทาน
เองไมเกนิ 7 กก. 

คาทวัรไมรวม : 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 

 คาทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอรต) 
 คาทิปหัวหนาทวัร และไกดทองถิ่น 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพกั และคาอาหารที่สัง่มาในหองพกั

คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษในรานอาหารนอกเหนือจากทีท่างบริษทัจดัให ยกเวนจะตกลงกนั
เปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบาน

หรือทีท่านรูจักและเชือ่ถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขัน้ตอนทีง่าย สะดวก และมีประสิทธภิาพ เพื่อเปนการ
ยืนยันการเดนิทางของทาน กรุณาจองทวัรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน 
ภายใน 3 วันนับจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคา
ทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดนิทาง หากทานไมชําระเงินสวนทีเ่หลอืตามวันที่กําหนด ทาง
บริษัทฯถอืวาทานยกเลกิการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานทีท่องเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอือ้อํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกดิถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมอืตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทวัร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง บุคคลที่มี

ความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทวัร ที่มีระบุอยูชัดเจน
ในโปรแกรมทวัร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหวัหนาทัวรตองทําการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอืน่หรือโปรแกรมทองเที่ยว
ได   

การยกเลกิการจองทวัร (Cancellation Charge)  
 ยกเลิกกอนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงนิมดัจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนออกเดนิทาง 59-45 วัน  หักมดัจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนการเดนิทาง 44-30 วัน  หักมดัจํา 30,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนการเดนิทาง 29-15 วันกอนการเดนิทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดนิทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทวัร 
  หากทานยกเลกิการเดนิทางในเงื่อนไขใด เงือ่นไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดนิทางมาแทนได โดย

สามารถย่ืนขอวซีาไดทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคดิคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อ



 

ตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงือ่นไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
  หากทานยกเลกิการเดนิทาง อันเนือ่งมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของทานไมไดรับการพิจารณา

อนุมตัิวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเปนการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลกิพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกลาวขางตน ใน
กรณีทีท่านไมแนใจวาจะไดรบัการพิจารณาอนุมัตวิีซาจากทางสถานทตู ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่น
ขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มผีูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยทีจ่ะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณทีี่เกดิเหตจุําเปนสดุวสิัยดังนี้ การลาชาของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบลิยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบุความ
รับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหได
มากที่สดุ และทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏเิสธการเขาเมือง อนั
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนเีขาเมอืง ฯลฯ และจะไมคืนเงนิคาทวัรที่
ทานชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดนิทางจริง 60 วัน โดยไม

เสียคาใชจาย 
ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกนั หากตองการเลื่อนวันเดนิทางกลบั 

ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบนิ
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถาทางบริษทัฯ 
ไดดําเนนิการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว ผูเดนิทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานัน้ และหาก
ทานไมแนใจในวนัเดนิทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาทีฯ่ เพื่อยนืยันในกรณทีีต่ั๋วเครื่องบนิสามารถ
ทํา REFUND ไดหรือไมกอนทีท่านจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ 

การสะสมไมลของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, 

สวนสายการบิน ออสเตรียนแอรไลน, ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยู
กับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสทิธขิอง
สายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบนิปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บินในภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่มทีท่างบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ตามความเปนจริง ณ วนัที่
ออกตั๋ว 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรบัพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรบัพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึน้อยูกบัการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกนัในแตละ
ประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ

พัก 1 ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพกัแบบ 3 ทาน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูกบัขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่ง
มักมีความแตกตางกนั ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกนัตามทีต่องการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนือ่งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่องปรับอากาศ
ที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณทีี่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตวั บริษัทฯ ขอสงวน



 

สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทัดรัด 

และไมมีอางอาบน้าํ ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกนัดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหอง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจัดโปรแกรมทวัรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวนัเดนิทางดงักลาวตรงกับวนัที่สถานที่เขาชม

นั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวนัทีค่ณะจะเขา
ชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานทีน่ัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานทีด่ังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่ง
เหตุใดในระหวางการเดนิทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานทีด่ังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการ
คืนเงนิใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชม
จากเจาหนาที่ในชวงวนัเดนิทางของทานกอนชาํระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  คาทวัรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา

เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการในการยกกระเปาขึน้ลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครือ่งบนิ คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธขิองสายการ
บินทีท่านไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เคร่ืองได ตองมีน้าํหนักไมเกนิ 7 กิโลกรัม และ
มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกนิ 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ทีต่องมบีินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนีข้ึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนกัสวนที่เกนิ 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลือ่นและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบรกิารจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิ
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสงูสดุไมเกนิ 10,000 
บาท / ทาน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี

ขอกําหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบหุรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสขุภาพของ
คนสวนรวม 

การเดนิทางเปนครอบครวั (Family)  
 หากทานเดนิทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดนิทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ทีต่องไดรบัการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา 4 - 5 
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เนือ่งจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซาเขาประเทศเชค  ใชเวลาทําการประมาณ 14 วันทําการ 
(ลูกคาทุกทานตองมาโชวตัวเพื่อทําการสแกนลายนิ้วมือที ่VFS เชค) 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน 
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / 

สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  



 

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทาํงานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือน
ในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา   

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน 
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย ของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควร
เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
ในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***  
(วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกทานเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเลมจริงไปดวย) 

 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว 
ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดย
ระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสมัภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน 
เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผล
ใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 

บริษัทขอสงวนสทิธิในการความรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆอนัเกดิจากการปฏิเสธวซีาของทางสถานทตู ตามขอตกลงของ
สนธิสัญญาเชงเกน ในกรณีย่ืนวีซาผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขทีส่ถานทูตระบุไว 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 
และเงื่อนไขท่ีบริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


