
 

EASTERN EUROPE GRAND TOUR 
เยอรมนั เชค ออสเตรยี ฮังการี สโลวัค 

มิวนิค มากดวยสถาปตยกรรมแหงบาวาเรีย 

ซาลสบวรก แสนโรแมนติก  

เชสกี้ครมุลอฟ บรรยากาศสดุคลาสสิค 

คารโลวีวาร ีบอน้ําพุรอนแหงโบฮีเมีย 

ปราก เมืองมรดกโลก เมืองรอยปราสาท 

สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวา 

บูดาเปสต ไขมกุแหงแมน้ําดานูบ 

เวียนนา ดินแดนแหงดนตรีโมสารท 
 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ–เมืองมิวนิค (เยอรมนั) 

21.00 น. พรอมคณะทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย 
วันที่สอง มิวนิค (เยอรมัน) – เที่ยงชมเมอืงมิวนิค - ชอปปงแม็กซิมเิลยีน สตารเช – ฮัลสแตท – เที่ยวชมเมือง –เซนตวูฟ

กัง 
00.50 น. สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 924 นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ผานการตรวจคนเขาเมืองพรอมรับสัมภาระและดานศุลกากร รถโคชรอรับคณะ พรอม

บริการน้ําดื่มและอาหารเชาแบบกลองดวยเมนู “ขาวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย” นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค 
(Munich) ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปนประตูของยุโรป เปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ตั้งอยูในแถบแมน้ําไอซาร ซึ่ง
เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 รองจากเบอรลิน และฮัมบูรก ปจจุบันมิวนิคเปนศูนยกลางทางดานการสื่อสารและการเงิน
ของประเทศเยอรมัน นําทานเที่ยวชม เมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายดวยสถาปตยกรรมที่แตกตาง เมืองหลวงแหง
แควนบาวาเรียแหงนี้เคยตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศวิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองใหมีความสําคัญที่สุดทาง
ตอนใตของเยอรมนี เปนแหลงผลิตเบียร ศูนยกลางการผลิตรถยนต BMW บันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิรก 
(Nymphenburg Palace) หรือพระราชวังฤดูรอน เท่ียวชมสิ่งปลูกสรางในเขตเมืองเกาเรียกวา จัตุรัสมาเรียนพลาตซ 



 

(Marienplatz) อาทิ โบสถที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ยานมหาวิทยาลัยเกาแก, หอสมุดแหงชาติ, โรงละครโอเปรา, 
เรสซิเดนท จากนั้นอิสระใหทานไดชอปปง เริ่มจากโรงละครแหงชาติ เปนจุดเร่ิมตนของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิ
มิเลียน (Maximilian Strasse) สรางขึ้นในศตวรรษที่ 19 ไดชื่อวาเปนถนนที่สวยอีกแหงหนึ่งของเมืองนี้ เปนที่ตั้งราน
ขายของแบรนดเนมราคาแพง และเปนที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักทองเท่ียวที่มาเดินเลนบนถนนสายนี้ อาจ
ไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเกา นักทองเท่ียวพลาดไมไดที่จะ ชมตุกตา
เตนรํา ที่ประดับอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองฮัลสแตท (Hallstatt) เมืองท่ีไดช่ือวา เมืองริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก เปนเมืองแรกๆ ใน
ประวัติศาสตรท่ีเปนแหลงของเหมืองเกลือ ซึ่งในยุคเหล็กและยุคกลาง เกลือถือเปนสินคาที่มีคามาก ผานชมทิวทัศนที่
แสนงดงามและขุนเขาตลอดสองขางทาง เมืองฮัลสแตทเปนเมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
สัมผัสความมหัศจรรย ภาพของหมูบานที่มีองคประกอบของเทือกเขาอยูดานหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทําใหเมืองนี้
ไดขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 
800-400 ปกอนคริสตกาลและยังมีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนําทานเดินทางสู
เซนตวูฟกัง (St. Wolfgang) 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ SCALARIA ST. WOLFGANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม ซาลสบวรก (ออสเตรยี)–เที่ยวชมเมือง–ถนนเกรไทรเด–เมืองเชสกี้ครุมลอฟ– ปราสาทครุมลอฟ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู เมืองซาลสบวรก (Salzburg) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใชสถานที่ตางๆ ของเมืองในการถายทํา

ภาพยนตรชื่อกองโลก “เดอะซาวดออฟมิวสิค (The Sound of Music)” นําทานชมเมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบ
และภูเขาเปนฉากสวย เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝงของแมน้ําซาลซา เขาชม สวนมิราเบล (Mirabel Garden) ที่อยู
ภายในพระราชวังเดิม ตกแตงดวยพันธุไมหลากหลายสีสัน ขามฝงสูเมืองเกาที่มี ปอมปราการโฮเฮนซาลสบวรก 
(Fortress Hohensalzburg) ตั้งเดนตระหงานอยูบนเนินเขา แลวผานไปชมบานเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน 
“โมสารท” ที่สรางผลงานทางดานดนตรีไวอยางมากมาย ชมมหาวิหารประจําเมือง มหาวิหารแหงซาลสบวรก 
(Salzburg Cathedral) ที่สรางขึ้นจากความร่ํารวยที่เกิดจากการทําเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด (Getreidegasse) ที่มี
ชื่อเสียงประดับประดาไปดวยปายบอกชื่อรานคาเปนเอกลักษณอันโดดเดน  

 
 

 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่ 11 จากการ
กอตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเปนของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการ
ปกครองของตระกูล Schwarzenberg  และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเร่ือยๆ จากการที่อยูในเสนทางการคาขายในอดีต และ
ยังไดรับการยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตปค.ศ.1992  นําทาน
ถายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยน
มือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL DVORAK CESKY KRUMLOV หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ส่ี  คารโลวีวารี (เชค)–เมืองน้ําแร–บอน้ําพุรอน–ปราก–เที่ยวชมเขตเมืองเกา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชม เมืองนํ้าแร แสนสวยที่สุดแหงหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยูในหุบเขาสองฝงแมน้ําเทปลา ดินแดน

แหงนี้เปนที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรมชาติและมีบอน้ําพุรอนถึง 12 แหง บอที่รอนที่สุดอยูในศูนยนิทรรศการมีความ
รอนถึง 72 องศาเซลเซียสท่ีมีชื่อวา วาลิดโล (Vridlo) ภายในจัดแสดงสายน้ําแร นักทองเที่ยวสามารถชิมน้ําแรดวยถวย
ชามเฉพาะพิเศษท่ีทําจากพอรซเลนในเมืองนี้เทานั้น เมืองนี้เปนที่นิยมในการเขาคอรสสปาเพื่อรักษาสุขภาพ และยังมี
สถาปตยกรรมท่ีงดงามเหมาะแกการเดินเท่ียวชมเมืองเปนอยางยิ่ง อาทิ โบสถของแมร เมดิลีน และโบสถสไตลรัสเซีย
ออรธอดอกซ วิหารของเซนตปเตอรและเซนตปอล อาคารกอสรางในสถาปตยกรรมทูโอดอร จากนั้นอิสระใหทานได
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมสินคาของที่ระลึกตางๆ มากมาย หรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง 
“Becherovka” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตจากสมุนไพรเปนของขวัญของฝากสําหรับคนที่ทานรัก 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินสู กรุงปราก (Prague) เที่ยวชมบริเวณ จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต (Stara Mesto Square) ในพื้นที่กวา 8 
ตร.กม. ที่องคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกโลก เปนสถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบลวนเปนอาคาร
และวิหารเกาแกอายุกวา 600-700 ป สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชารลส (Charles Bridge) ที่ทอด
ขามแมน้ําวัลตาวา เปนสัญลักษณที่สําคัญของปรากที่สรางขึ้นในยุคของกษัตริยชารลสที่ 4 ปจจุบันเปนสถานที่ที่เหลา
ศิลปนตางๆ นําผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ เดินเลนยานจัตุรัสเมืองเกาที่มีบรรยากาศ
คึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปดวยรานขายของนานาชนิด รวมทั้งรานคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเปนที่รูจักและให
การยอมรับกันทั่วยุโรป แมแตบรรดาพระราชวังตางๆ ก็นิยมนําไปเปนเครื่องประดับหรือชอโคมระยาที่งดงาม รอชม
นาฬิกาโบราณท่ีจะมีตัวตุกตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชั่วโมง   

 



 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL HILTON PRAGUE หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่หา ปราก–ปราสาทปราก–เดอะโกลเดนเลน–มหาวิหารเซนตวิตุส – บราติสลาวา - PARNDORF DESIGNER 

OUTLET   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมความสวยงามของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทท่ีใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยูบนเนินเขา 

ริมฝงแมน้ําวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่ทําการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนิน
เขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยูคนละฝงแมน้ํา ท่ีทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ทานจะ
เห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถตางๆ อีกดวย เดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคาร
สําคัญๆ อีกมากมาย จากนั้นเดินทางสูบริเวณ เดอะโกลเดนเลน (Golden Lane) สถานที่ท่ีเคยเปนรานขายของในยุค
แรกๆ และเปลี่ยนมาเปนที่พักขององครักษ มหาดเล็ก และปจจุบันเปนแกลเลอรี่ รานขายของที่ระลึกตางๆ นําทานชม 
มหาวิหารเซนตวิตุส (St. Vitus Cathedral) วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับดวยกระจกสี
แบบสเตนกลาสอยางสวยงาม แลวยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรท่ีทําข้ึนในสมัยพระเจาชารลสท่ี 4 กษัตริยผูสรางความเจริญ
สูงสุด ใหทานถายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู บราติสลาวา ประเทศสโลวัก สโลวาเกีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) 

เปนสาธารณรัฐที่ไมมีทางออกสูทะเลในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดตอกับสาธารณรัฐ
เช็ก ทางเหนือติดตอกับโปแลนด ทางตะวันออกติดตอกับยูเครน ทางใตติดตอกับฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต
ติดตอกับออสเตรีย เมืองใหญที่สุดของประเทศคือเมืองหลวงบราติสลาวา ปจจุบันสโลวาเกียเปนรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของ
สหภาพยุโรป และไดเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศจากโครูนาสโลวักมาเปนยูโรเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 นําทาน
เท่ียวชมกรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา (bratislava castle) ซึ่งเปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขา
ร็อกกี้ฮิลลริมฝงแมน้ําดานูบสรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหมเสียหายจากนั้นมีการกอสราง
เร่ือยมา และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในป 1956-1964  ซึ่งทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุม
ของปราสาทแหงนี ้
จากนั้นนําทานเดนิทางสูแหลงชอปปงที่ PARNDORF DESIGNER OUTLET ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคาแบ

รนดเนมมากมาย อาท ิ GUCCI, BALLY, PRADA, BURBERRY, HUGO BOSS, BENETTON, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่หก   บราติสลาวา – บูดาเปสต–เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต–Castle Hill – ลองแมนํ้าดานูป 



 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม

ดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน 
“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” นําทานเที่ยวชม กรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวย
ทัศนียภาพบนสองฝงแมน้ําดานูบ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานวา “ดูนา” ตามชื่อแมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานกลาง
เมือง เมืองบูดาเปสตแบงเปนสองเมืองคือ เมืองบูดา ที่เต็มไปดวยสิ่งกอสรางสถาปตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรม
อันเกาแก และเมืองเปสตซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ หรูหราและสมัยใหมดวยวิทยาการ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ลองเรือแมนํ้าดานูบ (Danube Cruises) อันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมของฮังการีในชวง 

600-800 ปมาแลว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝง "บูดา" และ "เปสต" ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา (Orszaghaz) ซึ่งงดงามเปนที่รํ่าลือดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด 
นอกจากนี้ทานจะไดชมสะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย William Tierney Clark 
วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน นําชมบริเวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไป
ดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา ถายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมบริเวณรอบ โบสถแมท
เธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อ
กษัตริยแมทเธียสซึ่งเปนกษัตริยท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมือง
หลวงตางๆ อีกมากมาย สรางในสไตลนีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู
หนา ปอมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบได
เปนอยางดี ปอมแหงนี้สรางขึ้นตั้งแตค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน นําชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) 
บนฝงเปสต ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรียที่สรางขึ้นฉลอง 1,000 ปแหงชัยชนะของชาวแมกยาร 

 
  
 
 
 
 
 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTEL HILTON BUDAPEST หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 

วันที่เจ็ด  กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน - Kartner Street  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครแหงการดนตรี ผานชมเสนทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมผาน ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเปนเสนทางทองเท่ียว
สายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมเกาแกอันงดงาม ผานชม โรงละครโอเปรา (Opera 
House) ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปด
ใหมอีกครั้งในปค.ศ.1955 นําทานเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศ
ฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรียเทเรซาใหสรางขึ้นใหมอยาง
สงางาม ดวยจํานวนหองถึง1,441 หอง ในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของ



 

ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของ
ฝรั่งเศส 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูยานถนนชอปปง Kartner Street ยานถนนการคาที่ตั้งอยูใจกลางเมือง มีหางสรรพสินคาและ

รานคาตางๆ มากมาย มีเวลาอิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตราคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ RENAISANNCE WIEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันทีแ่ปด เวียนนา – เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสูสนามบินเวียนนา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund  
13.30 น. สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 937 นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
วันที่เกา  กรุงเทพฯ 
05.20 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

.................................................................................. 
 

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีนักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 

 
 
 

คาทัวรตอทาน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 

 ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน)                   ทานละ   88,900 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียง                 ทานละ   80,900 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง                  ทานละ   75,900 บาท 

 เด็กอายุ 5-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง                   ทานละ   66,900 บาท 

 เด็กอายุ 2-4 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง                    ทานละ   44,900 บาท 

 ในกรณีทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่ม                 ทานละ   14,900 บาท 

**ในกรณีทานไมใชตั๋วเครื่องบนิ คืนคาตั๋วเครื่องบิน / ผูใหญ ทานละ 30,000 บาท** 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มีการไฮไลทสีเหลืองจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มีการไฮไลทสีฟาเทศกาลปใหมจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 5,000 บาท 

คาทัวรรวม :  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว  

  กําหนดวันเดินทาง 

05 – 13  ต.ค. 61 12 – 20  ต.ค. 61 19 – 27  ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 – 03 พ.ย. 
02 พย. – 10 พย.61 09 พย. – 17 พย. 61 16 พย. – 24 พย. 61 23 พย. -  01 ธค. 61  
30 พย. – 08 ธค. 61 07 ธค. – 15 ธค. 61 14 ธค. – 22 ธค.61 21 ธค. – 29 ธค. 61 

28 ธค. 61 – 05 มค. 62 04 มค. – 12 มค. 62 11 มค. – 19 มค. 62 17 มค. – 25 มค.62 



 

 คาพาหนะทองเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนู ใหทานไดเลิศรสในแตละประเทศ 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน 

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 

 คาประกันการเดินทางทองเที่ยว  

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

 คาทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 

 บริการน้ําดื่มทานละ 1 ขวดและอาหารเชาแบบกลอง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง 
คาทัวรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารท่ีสั่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให คาใชจายอื่นๆ ตามที่ระบุไวในรายการ ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียวทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 คาทิปหัวหนาทัวร (Tour Leader) : ผูคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเปนในเรื่องทิป
สําหรับหัวหนาทัวรเปนเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเปนที่ประทับใจของทาน 

 คาภาษีน้ํามันตั๋วเครื่องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ้นภาษีหลังจากที่มีการทําราคา 
วิธีการจอง : 

 กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสวนที่เหลืออยางนอย 20 วันกอนเดินทาง  
หรือในกรณีสายการบินใหออกตั๋วกอนกําหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนากอนจะมีการเรียกเก็บเงิน 

เงื่อนไขการยกเลิก : 

 ยกเลิกหลังการจอง หักคามัดจํา 1,000 บาท (คาบริการของพนักงาน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน หักคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาบริการตามจริง 
โปรดทราบ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบอยางนอย 
15 วัน กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประทวง, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน
ของทานไวใหไดมากที่สุด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
เอกสารในการยื่นวีซา ใชเวลาประมาณ 15 วันทําการ 



 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่นหรือไม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พ้ืนหลังตองเปนสีขาวสะอาด (ไมใชรูปขาวดํา) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม
เกิน 6 เดือน และไมเคยใชขอวีซาประเทศอื่นๆ มากอน 

 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา /
สําเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ)  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว  

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการคา, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไม
เกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริษัทยอนหลัง 6 เดือน 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง (กรุณานํามาดวยในวันที่มาขอวีซา) 
 หนังสือรบัรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย เปนภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงิน
สม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจาย
เปนภาษาอังกฤษในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเปนภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน 
โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ทานใดทานหนึ่ง” จะตองมีหนังสือยินยอมจากที่วาการอําเภอ
หรอืเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ใครขอความรวมมือทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และกรุณาแตง
กายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจาหนาท่ีบริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท
ฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเชนกัน 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
ทางสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 สถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม 
ทานไมสามารถเรียกรองขอคืนคาธรรมเนียมวีซาได 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับพิจารณาวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการ
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
 


