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11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เท่ียวแบบครบรส แปลกใหม่ เคยไปแล้วไปอีกได้  ได้ท้ังสถานท่ี 

Unseen เมืองเก่า เมืองเล็ก ทะเลสาบ ปราสาท ยอดเขาหิมะ  เดินทางไมไ่กล  
>> ชมโบสถ ์KUTNA HORA โบสถโ์ครงกระดูกสุดมหศัจรรย ์(Unseen) 

>> ชมปราสาท KARLSTEJN CASTLE ปราสาทที่ว่ากนัว่าสวยที่สุดของประเทศเชก (Unseen) 

>> สนุกสนานกับหิมะบนยอดเขา ZUGSPITZE ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนั  TOP OF GERMANY  

>> ชมหมู่บา้น RAMSAU หมู่บา้นที่มีวิวทิวทศันส์วยมาก (Unseen)  

>> ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE ทะเลสาบท่ีน ้าใสสะอาดที่สุดในยุโรป  

>> ชมปราสาท HERRENCHIMSEE PALACE ปราสาทที่สวยที่สุดของพระเจา้ลุดวิคที่ 2 สวยมาก 

>> ชมเมือง ROTHENBURG หน่ึงในสามหมู่บา้นที่สวยที่สุดของเยอรมนั  

>> ชมเมือง CESKY KRUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย 

>> ชมเมืองน ้าแร่ KARLOVY VARY สุดแสนโรแมนติค 

>> ชมกรงุ PRAGUE  เมืองโรแมนติกท่ีสุดในยุโรป   

>> ชมเมือง WURZBURG / NUREMBERG อีกหน่ึงเมืองสุดสวยบนเสน้ทางสายโรมนติค  

>> ข้ึนรถรางฮอลสตทั ชมวิวแบบพาโนรามาของหมู่บา้นฮอลสตทั 

>> ชมเมือง HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  

>> เขา้ชม PRAGUE CASTLE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

>> ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแควน้บาวาเรียสุดสวย 

>> สนุกสนานกับการชมเหมืองเกลือ เมืองเบิรช์เชสการเ์ดน้ 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  (พกั 2คืนติด 2 ครั้ง)  

พิเศษเมนู 

ขาหมูเยอรมนั /เป็ดโบฮีเม่ียน / สเต็ก /  อาหารพ้ืนเมือง / ไวน ์/ อาหารไทย  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง         
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี TG 920 

วันที ่(2) แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน)  - วูซเบิร์ก  -  โรเธนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก  
06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแลว้  น าท่านเดินทางสู่เมือง วร์ูซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร / ใชเ้วลา
ประมาณ 1.30 ชม. )เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่ง
เพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมนั   น าท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาวา่
การเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเม่ือ คศ. 788 
และในการก่อสร้างระหวา่งปี 1040 - 1225 ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงท าใหภ้ายนอกมหาวิหาร
สร้างแบบโรมาเนสก ์จากนั้นน าท่านเดินชมเมือง จนไดเ้วลานดัหมาย 

 
จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบร์ิก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  หรือ
เรียกๆวา่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) เมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรังค ์
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ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ี ส าคญัของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก เพราะ
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมืองในยคุกลางท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ท่ีตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของก าแพงเมืองถือวา่เป็นเมืองท่ี
ค่อนขา้งมีประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และ
แนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ ไวน์ โค กระบือ และขนสัตวท่ี์มีมา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1274 น าท่านชม ศาลาวา่การเมือง (Town Hall) ท่ีตั้งตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยตวั
อาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค น าท่านขึ้นไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคาร
บา้นเรือนหลากสีสัน จตัุรัส Plönlein จตัุรัสเลก็ ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลาน
น ้าพุและตลาดเก่า  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร / ใชเ้วลา 1.15 ชม.) 
ผา่นชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม เมืองเก่าแก่นอ้ยใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยปราสาท วงั โบสถ ์จนกระทัง่ถึง เมืองนูเรมเบิร์ก 
เมืองท่ีตั้งอยูใ่นรัฐบาวาเรีย อนัมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงอดีตเป็นศูนยป์ระชุมหลกัของพรรคนาซี จากนั้นน าท่าน เดินชมเมืองโบราณท่ี
มีอายกุวา่ 900 ปี ซ่ึงถูกทิ้งระเบิดอยา่งหนกัในปี 1945 จากสัมพนัธมิตรแต่ปัจจุบนัไดท้ าการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้
งดงามดงัเดิม ผา่นชมเมา้ทฮ์าล ์(MAUTHALLE) โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตท่ีถือเป็นอาคารประวติัศาสตร์อีก
แห่งหน่ึงของเมืองนูเรมเบิร์ก น าท่าน ถ่ายภาพบริเวณดา้นหนา้ของโบสถเ์ซนตล์อร์เรนซ์ (ST. 
LORENZKIRCHE) จากนั้นเดินเล่นชมเมืองต่อจนกระทัง่ถึง บริเวณจตุัรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซ่ึงมี
ตลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนดัคริสตม์าสท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออก
ของตลาดมี โบสถพ์ระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานท่ีหนา้จัว่ของโบสถพ์ระ
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แม่มาเรีย ตวันาฬิกาและตุ๊กตาประดบัน้ีถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร าลึกถึง พระราช
กฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตราขึ้นตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ 
จากนั้นอิสระใหท้่าน ถ่ายภาพความงดงามของน ้าพุเชินเนอร์บรุนเนน  สร้างขึ้นระหวา่งปีค.ศ 1389 – 1396 ดว้ย
หินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลกัษณะคลา้ยยอดหอคอยสไตลก์อธิค ในแต่ละชั้นมีรูปป้ันประดบัอยูร่วม
ทั้งหมด 40 ตวั โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปป้ันโมเสสและ 7 นกัพยากรณ์  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั          HILTON NUREMBERG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วันท่ี (3)  นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วาร่ี (เชก)  - กรุงปราก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วาร่ี( Karlovy vary) เมืองท่ีห้ามอีกเมืองเม่ือไดม้าเยือนประเทศเชก 
(ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2.30 ชม.)  เมืองท่ีขึ้นช่ือเร่ืองบ่อน ้ าแร่ทีสามารถรักษาโรคไดท่ี้โด่งดงัท่ีสุดใน
ยโุรป โดยถูกคน้พบโดยพระเจา้คาร์ลท่ี 4 ท่ีด ารงต าแหน่งจกัรพรรด์ิของอาณาจกัร์โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ น าท่าน
เท่ียวชมเมืองคาร์โลวีวารี เมืองสวยอนัดบัตน้ๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยู่ในหุบเขาโดยมีแม่น ้ าเทปปาไหลผา่น
เมือง บา้นเรือนสไตน์เรอเนสซองสีสันสดใสสวยงาม น าท่านเดินชมเมืองเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ชิมน ้าแร่ฟรี 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู เป็ดโบฮีเมียน 

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ 
"เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด" (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.40 ชัว่โมง ) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นท่ีเล่ือง
ลือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติค มีผูค้นเดินทางไปชมเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึง
เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค 
รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ท าให้กรุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัร
โรมนั และองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม (Unesco) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั          HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พกั 2 คืน) 

วนัที่ (4)      กรุงปราก –  ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเก่า 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพัก 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง คุทนา โฮรา (Kutna Hora)  (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 ชัว่โมง ) 
เมืองท่ีคร้ังอดีตเป็นเหมืองเงินท่ีส าคญัของโบฮีเมียน และเป็นเมืองส าคญัอนัสองรองจากปราก ในศตวรรษท่ี14 
แต่ปัจจุบนัเป็นเมืองเลก็เท่านั้น แต่เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรสวยๆมากมาย  จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
โบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary)  หรือ Church of Bone โบสถแ์ปลกตาท่ีท่านจะไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน 
เป็นการน าโครงกระดูกของมนุษยม์ากกวา่ 40,000 โครงกระดูก มาออกแบบตามสไตลบ์ารอก โดยศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงชาวอิตาลี นามวา่เจบี ซานติน่ี โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี16 ท่ีไดอ้อกแบบไดอ้ยา่งวิจิตรบรรจง 
น่าท่ึงและมหศัจรรยย์ิง่นกั และยงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นนอก
กบัโบสถ ์St.Barbara’s Church เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิคชั้นสูงตอนปลายท่ีไม่เหมือนใคร เร่ิมก่อสร้างในศตวรรษ
ท่ี 14 ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของหอศิลป์ยคุเรอเนสซองซ์และโกธิคตอนปลาย  อิสระถ่ายรูปชมเมืองตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปราก (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 ชัว่โมง ) 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้งปราสาทปราก ปราสาทท่ีไดรั้บการบนัทึกวา่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านชม  

ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค (มไีกด์บรรยาย) (เมืองท่องเท่ียวอนัดับ 1 ของประเทศเชก)  
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ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา อดีตท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของคณะ
รัฐบาลน าท่านชมวิวสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นตวั  เมืองปราคท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่น ้า ท่ีท่านจะเห็นถึงช่ือ
ท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่ีท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอด 
โบสถต์่างๆอีกดว้ยเดินผา่นเขตอุทยาน ท่ีสวยงาม  

 
ชมอาคารส าคญัๆมากมาย เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจ าราชวงศซ่ึ์งสร้างดว้ยศิลปะ
แบบโกธิค ท่ีประดบัดว้ยกระจกสี  แบบสเตนกลาสอยา่งสวยงาม ใหท้่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอนั
สวยงาม   
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จากนั้นใหท้่านเดินเล่น เดอะโกลเด้นเลน สถานท่ีเคยเป็นร้านขายของในยคุแรกๆ และเปล่ียนมาเป็นท่ีพกัของ

องครักษ ์มหาดเลก็และปัจจุบนัเป็นแกลเลอร่ี จากนั้นให้ท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีสวยงามสู่ สะพานชาร์ลส 

ท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของปราคท่ีสร้างขึ้นในยคุของกษตัริยช์าร์ลสท่ี 4 ปัจจุบนัเป็น
สถานท่ีท่ีเหล่าศิลปินต่างๆน าผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 

 
ใหท้่านเดินเล่นยา่น จตัรัุสเมืองเก่าท่ีมีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด 
รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นท่ีรู้จกัและใหก้ารยอมรับกนัทัว่ยโุรป แมแ้ต่บรรดาพระราชวงั

ต่างๆก็นิยมน าไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่อโคมระยา้ท่ีงดงาม จากนั้นน าท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุ
กวา่ 500 ปี ท่ีกลไกยงัคงท างานจนถึงปัจจุบนัน้ี, รอชมนาฬิกาโบราณท่ีจะมีตวัตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุก
ชัว่โมง  จากนั้นอิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นไทย 
ท่ีพกั HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ (5) ปราก – ปราสาทคาร์ลสไตน์ -  เชสกีโ้บดูเจอวชิ - เชสกี ้คุมลอฟ (UNESCO)   
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพัก 

 



 

UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (TG) อนัซีน เยอรมนั - ออสเตรีย - เชก 11 วนั                                                  11 | P a g e  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเมือง Karlstejn (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที ) น าท่านเข้าชมปราสาท
คาร์ลสไตน์ (Karlstejn Castle) ปราสาทบนเนินเขาสูงใกลก้รุงปราก  สมญานาม ปราสาทนอยชวานสไตน์แห่ง
ประเทศเชค ก่อตั้งขึ้นในปี 1348 ออกแบบตามสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองส์ แต่เดิมถูกใชเ้ป็นท่ีเก็บรักษา
พระราชสมบติัของเหล่าจกัรพรรดิและกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรโรมนั Charles IV และยงัเป็นท่ีเก็บของเอกสาร
ของรัฐอีกดว้ย ภายในปราสาทตกแต่งอยา่งหรูหรา ศิลปะโบราณและจิตรกรรมฝาผนงัวิจิตรสวยงาม เตม็ไปดว้ย
เร่ืองราวประวติัศาสตร์มากมายนอกจากนั้น ภายในปราสาทมีจุดชมวิวบนหอคอยของปราสาทท าใหเ้ห็น
ทิวทศัน์มุมกวา้งท่ีปกคลุมไปดว้ยป่าสีเขียวและไร่องุ่น ขา้งถนนจะเตม็ไปดว้ย โรงแรม คาเฟ่ ร้านคา้ ร้านอาหาร 
ร้านขนม และร้านของท่ีระลึกมากมาย   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) 
(ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลา  2.15 ชม.)  เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง  วา่กนัว่าหากมาประเทศเชกแลว้
ไม่ไดม้าเยอืนเชสก้ีครุมลอฟก็เหมือนวา่มาไม่ถึงประเทศเชก 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  ( แวะรับประทานอาหาร ณ เมือง เชสกีบู้โดเจอวิช)  

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเชสก้ีครุมลอฟ จากนั้นน าท่านถ่ายรุปกบั ปราสาทครุมลอฟ ท่ีไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยคุสมยั มีอายกุวา่ 800ปี เปลี่ยนมือเจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความ
งดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา น าท่านชมหอ้งภายในของปราสาท  และใหท้่านเก็บวิว
เมืองครุมลอฟแบบพาโนรามาบนท่ีตั้งของปราสาทครุมลอฟ  
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จากนั้นน าท่านชมตวัเมืองเชสก้ีคลุมลอฟใหท้่านไดถ้่ายรูปตามจุดสวยๆ ใหท้่านเดินเล่นชมเมืองอยา่งเตม็อ่ิม 
เมืองโบราณท่ีมีอายมุาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของ
อาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดทา้ยเมืองก็กลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ
มลอฟก็เจริญขึ้นเร่ือยๆ จากการท่ีอยูใ่นเส้นทางการคา้ขายในอดีต และยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมือง
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั          OLD INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

หมายเหตุ : เมืองคลุมลอฟเป็นเมืองเลก็ๆ โรงแรมมีไม่มากนกั หากโรงแรมเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกั
เมืองใกลเ้คียง  

วนัที่(6)  เชสกีค้ลุมลอฟ - ฮอลสตัท (ออสเตรีย) - ขึน้รถรางชมววิพาโนรามา -  เซนต์วูลฟ์กงั 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท(HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ได้ขึน้ช่ือว่าเป็นเมืองริม
ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลา  3 ชม.)  จากนั้นน าทา่นเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ 
บนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกดา้นมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบา้น
ออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผา
ลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลายสุด
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ของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรัสประจ าเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลาน และ
อาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม  

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู ปลาเทราซ์ 

น าท่านขึน้รถรางขึน้สู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ใหท้่านไดช้มวิวเมืองฮอลสตทั 
และทะเลสาบจากดา้นบน (รถรางเปิดใหบ้ริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น ) 
(หมายเหต ุ: หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทาง
รถรางไม่เปิด ใหข้ึ้นชม  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหข้ึ้นชม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้) 
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  30 กิโลเมตร ใชเ้วลา  40 นาที)  เมือง
รีสอร์ทเลก็ๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเลก็ๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั ชมเมืองเซนตว์ูลฟ์กงั เมืองท่องเท่ียว
ท่ีสวยงามโรแมนติคท่ีสุดเมืองหน่ึงของออสเตรียท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญา้เขียวขจี
เป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว 

 



 

UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (TG) อนัซีน เยอรมนั - ออสเตรีย - เชก 11 วนั                                                  15 | P a g e  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั          SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนตว์ูลฟ์กงั มีจ ากดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง 

วันที ่(7) เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - รามเซา – เหมืองเกลือ   
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1.20 ชม.) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหา

เกลือและสินแร่ น าท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ท่ีมีน ้าใสราวกบัมรกต ได้ขึน้ว่าเป็น
ทะเลสาบท่ีน ้าใสและสะอาดท่ีสุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีงดงาม ท่ีสุดในประเทศ
เยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งก าเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุน ้าแขง็ก่อใหเ้กิด
ทะเลสาบอนังามพิสุทธ์ิ และความมหศัจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยูเ่พียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งน้ีมีความยาวกวา่ 
8 กม. กวา้งถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 602 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่าน
ล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะ
น าท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถบ์าโธโล มิว อนัเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดน้ี 
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จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวิสัย เช่น เน่ืองสภาพอากาศมาเอื้ออ านวยต่อ
การล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะท าการคืนเงินให้ลูกทัวร์ท่านละ 10 ยูโร) 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที)  
หมู่บา้นเลก็ๆ Unseen ของเยอรมนัท่ีติดกบัพรมแดนออสเตรียท่ีหลบซ่อนตวัในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้น
เลก็ๆ แห่งน้ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความสวยงามของวิวทิวทศัน์ โดยมีโบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน 
(St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่เลก็ทอดขา้มแม่น ้า Arche ท่ีไหลตดัผา่นหมู่บา้น โดยมีฉากหลงัของเทือกเขา
เอลป์เป็นฉากหลงั น าท่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือสามารถเขา้ชมดา้นในโบสถไ์ดฟ้รี จากนั้นอิสระเดิน
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเข้าชม เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 15 นาที) เป็นเหมืองเกลือท่ีถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซ่ึงในสมยัอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานท่ีตอ้งหา้ม
ของบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนไดช่ื้อวา่เป็นทองค าขาว น าท่านนัง่รถรางลอดอุโมงคย์าว 700 เมตร ไปยงั
ถ ้าเกลืออนัระยบิระยบั และทะเลสาบใตภู้เขาท่ีงดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยูใ่นเหมืองจริงเม่ือ 500 
ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการ
บ ารุงรักษาเอาไวเ้หมือนดงัเช่นในอดีตทุกประการ ** เป็นกจิกรรมท่ีสามารถสนุกสนานได้ท้ังเด็กและผู้สูงอายุ  
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น าท่านเดินทางสู่เมือง เบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) น าท่านเดินเล่นชมเมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั Alpenhotel Kronprinz Hotel หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาวท่ีพกั  

วันที ่(8) เบิร์ชเทสกาเด้น - ปรีน – ทะเลสาบคิมเซ – พระราชวังแฮริมคีมเซ - มิวนิค  
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินสู่หมู่บา้นปรีน (ระยะทาง  80 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุดริมทะเลสาบคีมเซ 
หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแควน้บาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาล์สบวร์ก น าท่าน

ล่องเรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล ซ่ึงตั้งอยูก่ลางทะเลสาบอนัเป็นท่ีตั้งของ พระราชวังแฮเรนคีมเซ  
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( Herrenchiemsee Palace ) พระราชวงัท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 โดยมีพระประสงค์ให้
สร้างเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แต่ใหห้รูหราอลงัการกว่าดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุนั้น น าท่านเท่ียว
ชมห้องภายในพระราชวงัแฮเรนคีมเซ่, ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงานห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ท่ี
ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายท่ีปราสาทแห่งน้ียงัสร้างไม่เสร็จ
สมบูรณ์ ดว้ยพระเจา้ลุควิกท่ี 2 ส้ินพระชมน์ไปก่อน ซ่ึงพระเจา้ลุดวิกท่ี2 ไดใ้ชเ้งินในการก่อสร้างพระราชวงัแห่ง
น้ีมากกว่าพระราชวงัลินเดอร์ฮอฟและปราสาทนอยชวานสไตน์ จนเป็นท่ีมาท าให้พระองค์ถูกตั้ งกรรมการ
สอบสวน อิสระใหทุ้กท่านถ่ายรูปจนไดเ้วลานดัหมาย จากนั้นไดเ้วลาน าท่านนัง่เรือกลบัสู่แผน่ดินใหญ่ 

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนั(ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) 
เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือ
ทนัสมยั  น าท่านผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ มากมาย  อยา่งโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสาย
ส าคญั อยา่งถนนแมก็ซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯก่อนน าท่านสู่บริเวณจตัุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของ
มิวนิค ท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถใ์หญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรง
คลา้ยหวัหอมใหญ่  จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินคา้ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา สินคา้แบร์นดเนม
มากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&Mนาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตาม
อธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์ 
ท่ีพกั          SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พกั 2คืน) 

วันที ่(9) มิวนิค  - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ( TOP OF GERMANY)   - การ์ชมิช  -   มิวนคิ  
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิช (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.45 ชม.) จากนั้นน าท่านน าท่านนัง่ 
Cable Car ขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ใหท้่านเก็บภาพ
ประทบัใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล ท่ีท าใหเ้กิดกิจกรรม
การท่องเท่ียวไดท้ั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงาม
กวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคอื เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาท่ีอยูเ่คียงกนัอีก 
3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกั
เดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน นิทรรศการศิลปะบนท่ีสูงท่ีสุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารน ้าแข็งสายเดียวของเยอรมนีท่ี
ยามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีใหเ้ลือกเล่นหลายระดบั อิสระท่าน
ตามอธัยาศยั  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา 

 จากนั้นน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง การ์มิช น าท่านเดินเล่นชมเมืองการ์มิช หน่ึงในเมืองสวยของเยอรมนั ตาม
อธัยาศยั  
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น าท่านไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมิวนิค    
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั          SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วนัที่ (10) มิวนิค – พระราชวงันึมเฟ่นบรว์ก  -  สนามบนิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัพระราชวังฤดูร้อนนึมเฟ่นบรว์ก (Nymphenburg Palace) เป็น
พระราชวงัสมยัศตวรรษท่ี 18 ท่ียงัคงงดงามด้วยสไตล์เรียบหรู บนพื้นท่ีพระราชวงัและอุทยานท่ีมีการจดัภูมิ
ทศัน์อย่างลงตวั จุดโดดเด่นอยู่ท่ีการตกแต่งภายในท่ียงัคงมีความวิจิตรขา้มสมยั ท าให้นกัท่องเท่ียวอยากไปชม
ให้เห็นกับตาจุดเร่ิมตน้ของพระราชวงัแห่งน้ี เป็นด าริของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide ในการ
สร้างพระราชวงัฤดูร้อนให้แก่พระราชโอรส Maximilian II Emanuel ในปีค.ศ.1664 และมีการขยาย ตกแต่งใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมแนวบาร็อค และปรับเปล่ียนอีกคร้ังในช่วงศตวรรษท่ี 18 ปลายๆ จนไดเ้ป็นพระราชวงั
งดงามเช่นปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีประสูติของพระเจา้ลุควิคท่ี 2 อีกดว้ย  
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท้่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

14.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 925 

วนัที่ (11)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

 



 

UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (TG) อนัซีน เยอรมนั - ออสเตรีย - เชก 11 วนั                                                  22 | P a g e  
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

9 – 19 มิ.ย. 2565 112,900 112,900 107,900 102,900 30,000 

7 – 17 ก.ค. 2565 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

11 – 21 ส.ค.2565 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

15 – 25 ก.ย. 2565 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

6 –  16 ต.ค.2565 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

13 –  13 ต.ค.2565 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

10 –  20 พ.ย. 2565 112,900 112,900 107,900 102,900 30,000 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุท้ังหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 
และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านทีพ่กัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน 
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
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เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัคืนมดัจ า 50% (15,000 และหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน

, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว,    
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจาก
เหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  
 

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นั่งบนเคร่ืองบนิ / สัมภาระ 
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1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูร้อ 
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผูก้  าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ังตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็น

หอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
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ฤดูร้อนเท่านั้น 
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระของ

ท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาวา่ท่าน 
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมี
สิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ีท่าน
พ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีา 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี ขนาดตามตวัอยา่ง 3 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น  

(สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย เห็นคิว้และใบหูชัดเจน ไม่เขียนช่ือด้านหลังรูป ป้องกนัรูปเลอะ เป็นรอย) 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็นนาง) 

ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 

▪ กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง  
** ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ยอดเงินอัพเดทภายใน 15 วันก่อนวนัย่ืน ยอดเงนิคงเหลือ 1แสนบาทขึน้ไป *** 

- กรณีสมดุบัญชีเงนิฝากมีรายการเคล่ือนไหวติดต่อกนัทุกเดือน ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากเคล่ือนไหวไม่ตดิต่อกันทุกเดือน ต้องขอสเตทเม้นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 

▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ผู้ท่ีจะออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร ระบุช่ือผู้
ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม แนบรายการเคล่ือนไหวย้อนหลัง 6 เดือน 

 6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท า
ท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า *** 
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