
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรุงปร๊าก - คาร์โลว ีวารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)  
 ปราสาทคลุมลอฟ - เชสกี ้บูเดอโจวชิ - เทลค์ – ช้อปป้ิง Freeport Fashion Outlet 

เบอร์โน – คุทนาโฮล่า – ปราสาทคาร์ลสไตล์ - ปราสาทปร๊าก – มหาวหิารเซ็นต์วนิตสั 



 

ก าหนดการเดนิทาง 
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 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.15 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR833 
23.55 น.  เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

วนัที่2       กรุงปร๊าก - คาร์โลว ีวารี – เที่ยวชมเมือง - มาเรียนสเก้ ลาสเน่  
02.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR289 
07.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปร๊าก ประเทศเช็ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ ด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “คาร์โลวีวาร่ี” เมือง

ตากอากาศ ท่ี น่ า รัก  มีบ่ อน ้ าพุ ร้อน ท่ี มี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดี สร้างข้ึนในสมัย
พระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมความสวยงามของเมือง 
และความสวยงามของ “แม่น ้ าเทปลา” ท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ไหลผ่านใจกลางเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มความงดงามให้แก่ตัวเมืองแห่งน้ีมากยิ่งข้ึน ชมโบสถ์ประจ าเมืองเล็กๆ ท่ีมี
สัญลกัษณ์ของเมืองอยูบ่ริเวณหนา้โบสถ์ แลว้เดินลดัเลาะไปตามล าน ้ าเทปลาท่ามกลางหุบเขาคลา้ยสวติเซอร์แลนด์
เป็นอยา่งมาก และมีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกมากมายตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง “มาเรียนสเก้ ลาซเน่” หรือรู้จกัในภาษาเยอรมนัว่า Marienbad อยู่ห่างจากปร๊ากไปทาง

ตะวนัตกประมาณ 160 กิโลเมตร เมืองน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในปี ค.ศ. 1528 ในฐานะท่ีเป็นเมืองแห่งน ้ าแร่ท่ีมีช่ือเสียง ตวั
เมืองแห่งน้ีตั้งอยูท่่ามกลางป่าเขาและบรรยากาศภายในเมืองช่างแสนโรแมนติก เต็มไปดว้ยอาคารสีพาสเทลหวานๆ 
สวยงามราวกบัขนมเคก้ เทศบาลเมืองไดจ้ดัแต่งสนามสาธารณะของเมืองไวอ้ยา่งสวยงาม น าท่านชม “น า้พุดนตรี” 
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านเดินเท่ียวชมเมือง พร้อมเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั อย่าลืมชิม
“ขนมเวเฟอร์” ขนมข้ึนช่ือของเมืองเช็คฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      Esplanade Spa And Golf  ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่3      มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)  
 ปราสาทคลุมลอฟ - เชสกี ้บูเดอโจวชิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของ

สาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่าน้ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาว่า

การเมืองอันเก่าแก่และย ังคงใช้อยู่จนกระทั่ง
ปัจจุบัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกภายนอกของ 
“ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของประเทศรองจากปราสาทปร๊ากมีห้อง
ต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยาน
อีก  1 แห่ งท่ี ตั้ งตระห ง่านอยู่บน เนิน เขา ชม
ทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหนา้อุทยาน ภาพที่
ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสี
ส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่
สวยงามยิ่งนักไดเ้วลาอนัควร โลก น าท่านเดินทางสู่เมืองเมืองเชสกี ้บูเดอโจวิช มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชม
เขตเมืองเก่า และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ือง
กระเบ้ือง ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

พกัท่ี :      Spa Hotel  Vista ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่4       เชสกี ้บูเดอโจวชิ – เทลค์ – เที่ยวชมเมือง –  ช้อปป้ิง Freeport Fashion Outlet 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เทลค์  เป็นเมืองเล็ก ได้ช่ือว่าเป็น Venice of Moravia เป็นเมืองท่ีงดงามในโมราเวียน

ตอนใต้ ถูกก่อตั้ งตั้ งแต่ศตวรรษท่ี  13 เป็นการน า
ชั้ นหน่ึงของถนนท่ีตัดกันของเส้นทางการค้าขาย
ระหว่างโบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย นอกจาก
อนุสรณ์สถานปราสาทยุคเรเนศองส์ในศตวรรษท่ี 17 
พร้อมด้วยสวนรูปแบบองักฤษ วิวท่ีสวยงามท่ีสุดคือ
จตุัรัสของเมือง บ้านเรือนสีพาสเทลเรียงรายไปด้วย
ตลาดพร้อมบ้านแบบเรเนซองส์และบาร็อกท่ีได้รับ
การรักษาเป็นอย่างดี รวมถึงหลังคาหน้าจัว่และอาร์
เขตตั้งแต่ปี 1992 และทั้งหมดน้ีไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ร UNESCO เม่ือปี ค.ศ. 1992 ให้
ท่านไดเ้ดินชมเมืองมรดกโลกแห่งน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านออกเดินทางเข้าสู่  “Freeport Fashion Outlet” ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายใน
ราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, G  aastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, 
Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ          

ค ่า อสิระกบัอาหารม้ือค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัท่ี :     Holiday Inn Brno  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่5       เบอร์โน – เที่ยวชมเมือง - คุทนาโฮล่า – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ เบอร์โน ถึงจะเป็นเมืองเล็กแต่ก็จดัเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายส่ิงโดดเด่นทั้งใน
แง่ศิลปวฒันธรรมและอาหารการกิน อาทิ  ไวน์ เบอร์โน โดดเด่นเร่ืองผลิตไวน์ คอไวน์จากทัว่สารทิศมาท่ีน่ีเพื่อชิม
ไวน์ ท่ีหาซ้ือง่ายมาก ท่ีพิเศษคือมีร้านช่ือ Vinarna ท่ีกดไวน์ออกจากถงัไวน์กนัสด ๆ คอสุราคงไดก้ร่ึมกนัทั้งวนั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมือง "คุทนาโฮรา" ( 
Kutna Hora ) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของเขตเซ็นทรัลโบฮีเมีย “Central 
Bohemian” เป็นเมืองท่ีส าคญัมากท่ีสุดเป็น
อันดับสอง (รองจากก รุงปราก ) ของ
อาณาจกัรโบฮีเมียน เน่ืองจากเคยมีเหมือง
เงินซ่ึงเคยเปิดมาเป็นเวลา 250 ปี จากนั้นน า

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

ท่านเท่ียวชมความสวยงามของโบสถป์ระจ าเมือง “โบสถ์เซ็นต์บาบารา” ซ่ึงไดก่้อสร้างมาตั้งแต่ปี 1388 โดยปีเตอร์ 
พาร์เลอร์ และไดห้ยุดการก่อสร้างมาหลายคร้ังหลายคราหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมก่อสร้างมายาวนานกวา่500ปี จนในท่ีสุด
โบส์อนัยิ่งใหญ่แห่งน้ีก็เสร็จสมบูรณ์ในปี1905 โบสถ์แห่งน้ีเป็นโบสถ์สไตล์โกธิกท่ีนับว่าสวยงาม และสมบูรณ์
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมหาวิหารเซ็นตว์ินทสัอนัโด่งดงัของกรุงปร๊าก จากน้ันมีเวลาให้
ท่านได้เดินช่ืนชมบรรยากาศภายในเมืองเก่าของคุทนาโฮล่า ซ่ึงเต็มไปด้วยอาคารโบราณ ทีย่ังคงรักษาความสวยงาม
ไว้จนกระทัง่ปัจจุบัน ให้ท่านได้เดินเทีย่วชมบรรยากาศของเมืองเก่าอนัทรงคุณค่า 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :       Hotel Zlata Stoupa ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่6     คุทนาโฮล่า - ปราสาทคาร์ลสไตล์  - ปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง  
เช้า            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคาร์ลสไตน์” Karlstejn Castle พร้อมน าท่าน “น่ังรถม้าย้อนยุค” เข้าสู่บริเวณปราสาท 
ประดุจเสมือนเจ้าเมืองในสมัยโบราณ เขา้ชมภายใน
ปราสาทคาร์ลสไตจ์น ซ่ึงมีอายุเก่าแก่กว่า 650 ปี 
เป็นปราสาททีส่าวสาว ชาวเชคฯ ทุคคนไฝ่ฝันว่าจะ
ได้ประกอบพิธีแต่งงานในปราสาทแห่งนี้ ปราสาท
น้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.1348 โดยกษตัริยช์าร์ลท่ี 4 
เพื่อเป็นท่ีเก็บเคร่ืองราชกกุฎภณัฑ์ และเคร่ืองทรง
ของกษตัริยเ์ชค รวมถึงของมีค่าต่างๆ น าท่าน เข้า
ชมห้องต่างๆภายในท่ีเต็มไปดว้ยของตกแต่งดั้งเดิม 
รวมทั้ งภาพวาดราชวงศ์เชก ท่ีสวยงาม และเป็น
ปราสาทท่ีนอ้งท่านนกัจะไดส้ัมผสัในการไปเยอืนประเทศสาธารณรัฐเช็ค 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา น าท่านชม 
“สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวาในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิน
ทรายรูปป้ันของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป น าท่าน
เข้าสู่เขตเมืองเก่า น าท่านเท่ียวชม “จัตุรัสเมือง
เก่าสตาเรเมสโต” สถานท่ีนัดพบของชาวปร๊าก  
บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่
อายกุวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม 
“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูก
กล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้ งเป็นโดย 
ผูป้กครองของฝ่าย  คริสต์ศาสนจกัรโรมนัคาทอ
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ลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่าน
หน้าต่างเล็กๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ยุโรปหลงั มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแก้วสี
ต่างๆ ,ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ,งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกัต่างรูปแบบ ฯลฯ 

ค ่า อสิระกบัอาหารม้ือค ่าเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัท่ี :      Duo Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่7       ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก – มหาวหิารเซ็นต์วนิตสั – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

  น าท่านถ่ายรูปคู่กับความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยั
กลางเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ใน
จักรวรรดิโบ ฮีเมีย  ปั จจุบัน น้ี ได้ถูกใช้ เป็น
ท า เนี ย บ รั ฐ บ าล แ ล ะ เป็ น ท่ี พ  านั ก ข อ ง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค น าคณะเดิน
ทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาทท่ีแวดล้อมไป
ด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี “ มหา
วิหารเซนต์วิตัส  ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ี
ส ร้างข้ึน ใน ปี  ค .ศ .1929 เป็นมหาวิห ารอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคน
เน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์
ท่ี 4   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.10 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR292 

วนัที่8       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
00.10 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
01.55 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR834 

12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

เดนิทางโดยสารการบิน 

การ์ตาร์แอร์เวย์ 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / หอ้ง 
จ่ายเพิม่ 

 

พ.ย.61 - มี.ค.62 44,900 44,900 44,900 12,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปร๊าก // ปร๊าก-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
(ทางบริษทัฯคดิค่าบริการ 3,500.-)  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเต็มจ านวนทั้งหมด 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 
ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่
เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้า

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก
เดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ 
สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม 

Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลข

บญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนั

เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


