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ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 1-8 ธนัวาคม 69,900 บาท 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-เวียนนา BKK-VIE TG 936 01.30-07.00 

วนัที่เจ็ด เวียนนา-กรุงเทพฯ VIE-BKK TG 937 13.30-05.20 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา 1 ธนัวาคม 2560 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 3  

แถว D สายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG)...เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ  

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้ นเคร่ือง 

 

วนัที่สอง เวียนนา – เมืองคุทน่าฮอรา-ปราก 2 ธนัวาคม 2560 

01.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเท่ียวบินท่ี TG936   

07.00 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA)  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนาฮอร่า (Kutna Hora) เมืองท่ีส าคแัและมี

ความสวยงามไมแ่พก้รุงปราค เน่ืองจากเป็นเหมืองแร่เงินของยุโรปมาตั้งแต่

ยุคกลาง จึงท าใหเ้มืองน้ีมีความร า่รวยไมแ่พก้รุงปราค และยงัมีความ

สวยงามทางธรรมชาติและส่ิงก่อสรา้งท่ีเก่าแก่ จนไดร้บัการจดทะเบียนเขา้

เป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 1995  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย ใหท่้าน อิสระถ่ายรูป โบสถเ์ซ็นตบ์าบารา (kutna hora st barbara 

church)บริเวณดา้นนอก โบสถเ์ซ็นตบ์าบารา ไดก้่อสรา้งมาตั้งแต่ปี 1388 

โดยปี เตอรพ์ารเ์ลอร ์และไดห้ยุดการก่อสรา้งมาหลายครั้งหลายครา

หลงัจากท่ีได ้เร่ิมก่อสรา้งมายาวนานกวา่ 500 ปี จนในท่ีสุดโบสถอ์นั

ยิ่งใหแ่แห่งน้ีก็เสร็จ สมบรูณใ์น ปี1905 โบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถส์ไตลโ์กธิกท่ี

นับวา่สวยงาม และ สมบรูณท่ี์สุดแห่งหน่ึงของประเทศมีลกัษณะคลา้ยคลึง

กบัมหาวิหารเซ็นต ์วินทสัอนัโด่งดงัของกรุงปราก 

 

14.30 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) ดินแดนท่ีมีสวยงามและโร 

แมนติกจนเป็นท่ีเลืองลือทัว่โลก มีผูค้นเดินทางไปชมเมืองประวติัศาสตรท่ี์ 

เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย เช่น โรมนัเนสก ์โกธิค เรเนซองส  

บารอค รวมทั้ง ศิลปะรปูแบบต่างๆ ท าใหก้รุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็น 

ถึงประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองคก์าร UNESCO ได ้

เลือกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี 1992 เชิแเท่ียวชมสถาน 

ส าคแัๆ ดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคสมยัสวยงามต่างๆ ไดแ้ก่ จตุัรสัฮราด 

คานีย,์ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก,มหาวิหารเซนตว์ิตสั,สะพานชารล์ เป็นตน้ 
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จากน้ันน าท่านล่องเรือ ชมทิวทศัน์เหนือแม่น ้า วลัตาวา พรอ้มชมความ 

สวยงามของกรุงปราก ซ่ึงจะท าใหท่้านไดค้วามประทบัใจอยา่งมิรูลื้ม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม PANORAMA PRAGUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่สาม กรุงปราก 3 ธนัวาคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเขา้ชม ปราสาทปราก ปราสาทใหแ่ท่ีสุดในสาธารณรฐัเช็ก  

สรา้งขึ้ นในปี 885 โดยเจา้ชายบริโวจเคยเป็นปราสาทของกษัตริยแ์ห่งเช็ก 

ในอดีต ปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดี เสมือนสแัลกัษณข์องประเทศท่ี 

ชาวเช็ก รกัและภาคภมูิใจ และศนูยก์ลางทางการเมืองไดร้บัการบรูณะใน 

สมยัของพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ในสไตลแ์บบโกธิค ไดร้บัการรบัรองจากกินเนสส ์

บุก๊วา่ เป็นปราสาทโบราณใหแ่ท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570  

เมตร และความกวา้งประมาณ 130 เมตร 

น าท่านเขา้ชมความใหแ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนตวิ์ตสั ”โบสถเ์ก่าแก่
สไตลโ์กธิกท่ีสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่า

อยา่งยิ่งของชาวเช็คฯทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยพ์ระองค์

ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชารล์สท่ี์ 4 

กษัตริยผ์ูส้รา้งความเจริแสูงสุดท่ีท าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอนั

ยิ่งใหแ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศักด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ี

ประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรปูภาพของนักบุแองคต่์างๆ และเร่ืองราว

ท่ีเก่ียวกบัศาสนาคริสต ์ท่ียงัคงความสวยงามอลงัการคู่ตวัปราสาทปราก 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย  ชม สะพานชารล์ส ์(CHARLES BRIDGE) ซ่ึงสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 โดยช่ือ

เดิมน้ันเรียกกนัวา่ สะพานปราก ต่อมาในปี ค.ศ. 1870 จึงไดเ้ปล่ียนช่ือตาม
พระนามของพระเจา้ชารล์ส ์จุดเด่นของสะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา คือ 

ประติมากรรมรปูป้ันนักบุแสไตลบ์ารอกท่ีงดงามไมซ่ ้ากนัประดบัอยู ่รปูป้ัน

เหล่าน้ีสรา้งเพ่ิมเติมข้ึนราวศตวรรษท่ี 17 รปูป้ันนักบุแคนแรกท่ีประดบัอยู่

คือ รูปป้ันของนักบุญจอหน์ เนโปมุก (ST. JOHN NEPOMUK) บาทหลวงชั้น

ผูใ้หแ่ท่ีถูกประหารและโยนศพลงแม่น ้าวลัตาวา ดว้ยความซ่ือสตัยข์องท่าน 

ท าใหท่้านไดร้บัการยกยอ่งเป็นนักบุแในเวลาต่อมา  น าท่านเดินชม

อนุสาวรียข์องจอหน์ ฮุช (JAN HUS) ผูริ้เร่ิมรบัศาสนามาเผยแพร่อีกครั้ง 
หลงัจากการหยุดหา้มการนับถือศาสนาตามกฎของระบบคอมมิวนิสต ์ซ่ึงเคย

ใชบ้ริหารประเทศ เดินลดัเลาะไปตามถนนอีกนิดเพ่ือชมปรากฝัง่เขตเมือง

เก่า ท่ีเรียกกนัวา่ สตาเร เมสโตร (STARE MESTO หรือ OLD TOWN 

SQUARE) ชม หอนาฬิกาดาราศาสตรโ์บราณ ณ ศาลากลางเมือง ซ่ึงอธิบาย
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การโคจรของดาว เคราะหแ์ละพระอาทิตยร์อบโลก (เป็นความเช่ือในสมยัน้ัน
วา่โลกเราเป็นศูนยก์ลางของดาวพระเคราะห)์ ยา่นน้ียงัเป็นแหล่งรวมรา้นคา้
จ าหน่ายแกว้เจียรนัยท่ีเรียกวา่ โบฮีเมียน กลาส (BOHEMIAN GLASS) อนั
เป็นสินคา้ท่ีมีช่ือสุดของประเทศ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  PANORAMA PRAGUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่สี่ กรุงปราก-เมืองคารโ์ลวี วารี 4 ธนัวาคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทคารล์สไตน(์Karlstejn Castle) พรอ้มน าท่าน  

“นัง่รถมา้ยอ้นยุค” เขา้สู่บริเวณปราสาท ประดุจเสมือนเจา้เมืองในสมยั 
โบราณ เขา้ชมภายในปราสาทคารล์สไตจน์ ซ่ึงมีอายุเก่าแก่กวา่ 650 ปี เป็น 
ปราสาทท่ีสาวสาว ชาวเชคฯ ทุคคนไฝ่ฝันวา่จะไดป้ระกอบพิธีแต่งงานใน 
ปราสาทแห่งน้ีปราสาทน้ีถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1348 โดยกษัตริยช์ารล์ท่ี 4 เพ่ือ 
เป็นท่ีเก็บเคร่ืองราชกกุฎภณัฑ ์และเคร่ืองทรงของกษัตริยเ์ชค รวมถึงของมี 
ค่าต่างๆ น าท่านเขา้ชมหอ้งต่างๆภายในท่ีเต็มไปดว้ยของตกแต่งดั้งเดิม  
รวมทั้งภาพวาดราชวงศเ์ชค ท่ีสวยงาม และเป็นปราสาทท่ีนอ้งท่านนักจะได ้
สมัผสัในการไปเยือนประเทศสาธารณรฐัเช็ค 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง คารโ์ลวี วารี (Karlovy vary)ตั้งอยู่ 
ท่ามกลางเทือกเขาท่ีอุดมสมบรูณแ์ละมีแม่น ้าเทปลาไหลหล่อเล้ียง ไดช่ื้อว่า 
เป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหแ่ท่ีสุดของเช็กตามต านานบอกว่าพระเจา้ชารล์ท่ี 4  
ทรงพบแหล่งน ้าแร่ท่ีเมืองน้ีในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสตัวแ์ลว้ 
สุนัขล่าเน้ือตวัหน่ึงตกลงไปในบ่อน ้าพุรอ้น นับแต่น้ันเมืองน้ีก็มีช่ือเสียงของ 
บ่อน ้าแร่ท่ีใชส้ าหรบัรกัษาร่างกายและบ าบดัโรครา้ยต่างๆ เป็นตน้มาจนถึง 
เด๋ียวน้ี เป็นทั้งเมืองมีน ้าพุรอ้นและน ้าแร่อุณหภมูิตั้งแต่ 42-72 องศา 
เซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่ง 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านชม “ เมืองคารโ์ลวีวารี ” เมืองแห่ง “ สปา ” ท่ีใหแ่ และเก่าแก่ท่ีสุด

ของสาธารณรฐัเช็ค เป็นเมืองตากอากาศท่ีน่ารกัมีบ่อน ้าพุรอ้นท่ีมีช่ือเสียง

เป็นท่ีรูจ้กักนัดี สรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4  บ่อน า่พุรอ้นท่ีน่ีมีทั้งหมด 

12 แห่ง เป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ โดยมีกษัตริยข์องยุโรปหลาย

พระองคไ์ดเ้คยเสด็จมาเยือน อาทิ จกัรพรรดินีมาเรีย เทเรซาแห่งออสเตรีย , 
พระเจา้ปีเตอรม์หาราชแห่งรสัเซีย และพระเจา้เฟรเดอริกท่ี 1 แห่งปรสัเซีย 

ท าใหเ้มืองน้ีกลายเป็นรีสอรท์สุขภาพระดบัโลก นอกจากน้ีคารโ์รวี วารี ยงัได้

ช่ือวา่เป็นท่ีชุมนุมของเหล่าศิลปินช่ือดงัดว้ยไมว่า่จะเป็น เกอเธ่, บีโธเฟ่น, โช
แปง ฯลฯ ชม “บ่อน ้าแร่ธรรมชาต”ิ ซ่ึงเป็นจุดสแัลกัษณข์องเมืองน้ี ซ่ึงมี
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แท่นน ้าพุน ้าแร่ มีอุณหภมูิตั้งแต่ 30, 50, 72 องศา เซลเซียส ถ่ายรปูคู่กบั 
อาคารเก่าแก่หลากหลายสถาปัตยกรรม และโรงละครท่ีสวยงามของเมืองชม

โบสถป์ระจ าเมืองเล็กๆ ท่ีมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกมากมายตาม

อธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน   
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  HOTEL  THERMAL หรือเทียบเท่า 
วนัที่หา้ เมืองคารโ์ลวีวารี-มาเรียนสเก ้ลาซเน่-เมืองเชสก้ีครุมลอฟ 5 ธนัวาคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมือง มาเรียนสเก ้ลาซเน่ (Mariánske Lázne) หรือรูจ้กัใน
ภาษาเยอรมนัวา่ Marienbad อยูห่่างจากปรากไปทางตะวนัตกประมาณ 160 
กิโลเมตร เมืองน้ีเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กัในปี ค.ศ. 1528 ในฐานะท่ีเป็นเมืองแห่ง

น ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียง ตวัเมืองแห่งน้ีตั้งอยูท่่ามกลางป่าเขา และบรรยากาศ

ภายในเมืองช่างแสนโรแมนติก เต็มไปดว้ยอาคารสีพาสเทลหวานๆ สวยงาม

ราวกบัขนมเคก้ เทศบาลเมืองไดจ้ดัแต่งสนามสาธารณะของเมืองไวอ้ยา่ง

สวยงาม น าท่านชม “ น ้าพุดนตรี ” ซ่ึงเป็นสแัลกัษณข์องเมือง มีเวลาให้
ท่านดินเท่ียวชมเมือง พรอ้มเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) หน่ึงในเมือง
มรดกโลกแห่งสาธารณรฐัเช็ก เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย ไดร้บัการขึ้ น

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1992 ตวัเมือง

ตั้งอยูริ่มสองฝัง่ของแมน่ ้าวลัตาวา มีความโดดเด่นดว้ยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุค

กลางกวา่ 300 หลงั จึงไดร้บัการอนุรกัษ์และขึ้ นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ี

ส าคแัแห่งหน่ึงของโลก อิสระใหท้่านเดินเล่มชมเมืองตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  GOLD HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก กรุงปราก – เมืองเวียนนา 6 ธนัวาคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม เมืองครุมลอฟ (Krumlov) ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฝัง่ของแม่น ้าวลัตาวา 

ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกวา่ 300 หลงั ไดร้บั

การอนุรกัษ์และขึ้ นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคแัแห่งหน่ึงของโลก น าท่าน

ชมยา่นเมืองเก่าคลาสสิก “Senete Square” และโบสถเ์ก่ากลางเมือง อิสระ
ใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั   
น าท่านถ่ายรปูกบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov castle) สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 
1250 เป็นปราสาทท่ีใหแ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา จะ
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เป็นรองก็แต่ปราสาทปรากเท่าน้ัน มีอายุเก่าแก่กวา่ 700 ปี ตั้งอยูริ่มฝัง่

แมน่ ้าวลัตาวา ตรงบริเวณคุง้น ้าพอดี ฝัง่ตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค

บริเวณจตุรสักลางเมือง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท ท่านจะไดเ้ห็นวิวเมือง

เชสก้ี คลุมลอฟ ในมุมสูง ซ่ึงสวยงามตะการตา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของออสเตรีย 

เมืองท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานนับพนัปี ท่ีมีความเจริแตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโดโคท่ี

เป็นแบบของออสเตรียท่ีงดงามท่ีสุดในยุโรป จากน้ันน าท่าน ผ่านชม ถนนวง

แหวน (Ring Strasse)  ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส)์, 

พระราชวงัฮอฟบวรก์, อาคารรฐัสภา, ศาลาวา่การ, มหาวิทยาลยัเวียนนา,

โบสถป์ระจ าเมือง, ศาลสงู ฯลฯ  พรอ้มชม “โบสถเ์ซนตส์ตเีฟน”   
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศิลปะโกธิกตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถค์ู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 
อิสระเดินทางเล่นยา่นใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คารท์เนอรส์ตราเซ่ 
แหล่งชอ้ปป้ิงสายส าคแัแห่งกรุงเวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ 

เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ท่ีจะตอ้งถูกใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ใหเ้ลือก

มากมาย อาทิ เส้ือผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา 

ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีกทั้งเคร่ืองแกว้คริสตลั
เจียระไน ของสะสมหรือของท่ีระลึกต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  AUSTRIA TREND ANANAS HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่เจ็ด กรุงเวียนนา–กรุงเทพฯ 7 ธนัวาคม 2560 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
13.30 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี TG937  

วนัที่แปด กรุงเทพฯ                                                                                      8 ธนัวาคม 2560 

05.20 น.    
  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หแ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หแ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 2-11 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หแ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       69,900.- 
12,000.- 
63,900.- 
22,000.- 

2,300.- 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 4 ส.ค. 2560 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศสาธารณรฐัเช็ก) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 30 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ประเทศสาธารณะรฐัเช็ก 

1เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 15 วันท าการ)  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียด

เฉพาะใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) 

และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส  าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บแัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่ส าเนาจากสมุดบแัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบแัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบแัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บแัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 
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เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นบัยอ้นหลังจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั

ใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้

เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส  าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จ  าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงที่ยืน่วีซ่า
กรุป๊ ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่าเด่ียวเท่านั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทางก่อนหนา้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูแหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคแั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหแ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหแ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุแาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูแหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหแ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสแูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสแูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหแ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. .................................. 

 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000 บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่........................................ 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


