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วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 กรุงเทพฯ – มิวนิค  – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมเมือง    เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
2 เดรสเดน – เมืองพอซนนั – ชมเมือง ✓   เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

3 เมืองพอซนนั – เมืองกดานสก ์– ชมเมือง – เมืองมอลบอร์ก – ชมเมือง  ✓   เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

4 เมืองมอลบอร์ก – วอร์ซอว ์– ชมเมือง ✓   เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

5 วอร์ซอว ์– เมืองเชสโตโชวา – เมืองคราคูฟ ✓   เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

6 เมืองคราคูฟ – เหมืองเกลือ – เมืองคราคูฟ – ชมเมือง  ✓   เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

7 เมืองคราคูฟ – เมืองออลอโมตซ์ – ชมเมือง – เบอร์โน  ✓   เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

8 เบอร์โน – ปราก – ชมเมือง  ✓   เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

9 ปราก – เมืองรีเกน้เบิร์ก – ชมเมือง – มิวนิค – ชอ้ปป้ิง  ✓   เทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

10 มิวนิค – กรุงเทพฯ  ✓   - 

 

GROUP&GO EUROPE 
เยอรมัน – โปแลนด์ – เชค 10 วนั 9 คนื  

ก าหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563 
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

72,900.- 
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วันแรก กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน) – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมเมือง 
 

…… น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านท าการจองมา 
…… น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ พบคนขบัรถ

บริเวณประตูทางออกของสนามบิน  
**แนะน าสายการบินที่บินไปถึงช่วงเช้า** 

 เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมนั หากใคร
เป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลบัซับซ้อน ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตูน ทางเดินโรย
กรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ ต้องท่ีน่ีเลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายท่ี
ไดรั้บการรักษาเอาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ จากนั้นน าท่าน เดินชมเมืองโบราณท่ีมีอายกุว่า 900 ปี ผา่นชมเมา้ทฮ์าล ์
โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตท่ีถือเป็นอาคารประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนั้นน าท่านชม
บริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซ่ึงมีตลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนดัคริสตม์าสท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวนัออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มี
นาฬิกาตุ๊กตาไขลานท่ีหน้าจัว่ของโบสถพ์ระแม่มาเรีย ตวันาฬิกาและตุ๊กตาประดบัน้ีถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลงั
ในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการร าลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตราขึ้ นตามพระราชบัญชาของ
จกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของ น ้าพุเชิน

เนอร์บรุนเนน (Schoner Brunnen) สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1389 – 1396 ดว้ยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มี
ลกัษณะคลา้ยยอดหอคอยสไตลก์อธิค ในแต่ละชั้นมีรูปป้ันประดบัอยูร่วมทั้งหมด 40 ตวั โดยรูปชั้นบนสุดเป็น
รูปป้ันโมเสส และ 7 นกัพยากรณ์         

 
เที่ยง  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 

บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองเดรสเดน  (Dresden) เมืองท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ได้ช่ือว่าเป็น          
“ฟลอเรนซ์แห่งแม่น ้ าเอลเบอ” พื้นท่ีโดยรอบนั้ นเรียงรายไปด้วยเมืองเก่าและพระราชวังหลายแห่ง              
ชมเมืองเดรสเดน ท่ีชาวเมืองต่างภูมิใจวา่ในอดีตท่ีน่ีคือเมืองท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนี ปัจจุบนัไดรั้บการบรูณะให้
งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศท าลายในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผ่านชมบริเวณศาลาว่าการ และ 
วิหารกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมือง สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 ท่ีเช่ือกนัว่ามีช้ินส่วนของไม้
กางเขนศกัด์ิสิทธิท่ีใช้ตรึงพระคริสต์ ถ่ายภาพกับ เซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ (Semperoper) สถานท่ีอนัโดดเด่น
ทางดา้น สถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู ่ณ บริเวณจตุัรัสเธียเตอร์ใกลก้บัพระราชวงัสวิงเกอร์ เป็นโรงโอเปร่า
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ท่ีออกแบบในไตลา์เล่ียนบารอค บริเวณอาคารหลงัใหม่ดา้นหน้าโรงโอเปร่าจะมีรูปป้ันของกษตัริยโ์จฮานทง 
อยูบ่นหลงัมา้ และอนุสาวรียท่ี์สร้างอุทิศใหแ้ก่นกัแต่งเพลง คาร์ล มาเรีย เวเบอร์ แห่งเมืองเดรสเดนอีกดว้ย 

 
ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน    

วันที่สอง  เดรสเดน – เมืองพอซนัน (โปแลนด์) – ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีส าคัญของทวีปยุโรปในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15-17 แต่เส่ือมโทรมลงเน่ืองจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) ตวัเมืองตั้งอยู่ริม
ฝ่ังแม่น ้าวอร์ตา เมืองพอซนนัถือว่าเป็นศูนยก์ลางส าคญัทางดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การศึกษา และไดช่ื้อว่า
เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์ นอกจากน้ี
ยงัถูกใชเ้ป็นหน่ึงในเมืองท่ีใชจ้ดัการแข่งขนัฟุตบอลยโูร 2012 ดว้ย 

เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน ชมจตุรัสเมืองเก่าท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลาก

สีสันจากศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป้อมปราการและศาลาว่าการเมือง ท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ในแบบ
โกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 แวะถ่ายรูปกบั แกรนด์เธียเตอร์ (Grand Theatre) โรงละครโอเปร่าท่ี
ไดรั้บการออกแบบสไตลนี์โอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ช่ือ Max Littmann ถูกเปิดใชง้านคร้ังแรกใน
ปี 1910 ถ่ายรูปดา้นหน้ากบั ปราสาทอิมพีเรียล (Imperial castle) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมืองพอซ
นาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้ นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉาย
ภาพยนตร์ หอศิลป์  
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ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 
เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

วันที่สาม เมืองพอซนัน – เมืองกดานสก์ – ชมเมือง – เมืองมอลบอร์ก – ชมเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ใจกลาง เมืองกดานสก์ (Gdansk) เมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึง

ในเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศ ตั้งอยู่ริมอ่าวกดานสก์ ซ่ึงอยู่ติดกบัทะเลบอลติคทางตอนเหนือของภาคพื้น
ทวีปยุโรป เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมยัใหม่ เน่ืองจากมีการบูรณะเมือง
หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บนรากฐานของส่ิงก่อสร้างเดิมท่ียงัคงเหลืออยู ่ชมศาลาวา่การเมืองกดญัสก ์กรีนเกท 
(Green Gate) หรือ Brama Zielona ท่ีสร้างตามแบบศาลาว่าการเมืองของเมืองแอนต์เวิร์ป ของประเทศ
เบลเยียม ท่ีสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิก – เรอเนซองส์ เป็นตึกท่ีพ านักของราชวงศ์ในอดีต 
ปัจจุบนัเป็นส่วนจดัแสดงหน่ึงของพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ ชม อาธัสคอร์ท (Artus Court) หรือ Dwor Artusa ตึกใจ
กลางเมืองเก่า เป็นท่ีพบปะสังสรรคข์องชาวเมืองและพ่อคา้ท่ีมาท าการคา้ขายในอดีต เสียหายอย่างหนักจาก
ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะไดค้งสภาพเดิมท่ีสุดจากรูปภาพเก่า เป็นส่วนจดัแสดงของ
พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์แห่งกดานสก์ ถ่ายรูปดา้นหน้ากบั โบสถ์เซนต์แม่ร่ี (St.Mary Church) โบสถโ์รมนั
คาธิอลิคสไตลบ์ริกโกธิค ซ่ึงพื้นฐานการก่อสร้างขึ้นจากอิฐแดงเม่ือช่วงปี ค.ศ.1379 ซ่ึงตวัโบสถเ์องมีความจุ
ถึง 190,000 คิวบิคเมตร และเป็นหน่ึงในสามโบสถอิ์ฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

 
เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ถ่ายรูปดา้นหน้ากบั ปราสาทมัล

บอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค ท่ีสร้างขึ้นจากอิฐเช่นเดียวกนักบัโบสถเ์ซนต์แมร่ีแห่ง
เมืองกดงัส์ นบัเป็นปราสาทท่ีสร้างขึ้นดว้ยอิฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหากนบัจากอาณาเขตพื้นท่ีตวัปราสาท 
ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 โดยบญัชาของกลุ่มอศัวินแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อจุดประสงค์
เป็นป้อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกท าลายเสียหายอยา่งหนกัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก่อนท่ีทางการ
โปแลนดจ์ะมีค าสั่งบูรณะให้กลบัมามีสภาพดีดงัเดิม ปราสาทมลับอร์กเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของ
ประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในมรดกโลกยุคกลางท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ.
1997  
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ค ่า อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

 
 

วันที่ส่ี  เมืองมอลบอร์ก – วอร์ซอว์ – ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว์ (Warsaw) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีอายุกว่า 700 ปี กรุง

วอร์ซอวเ์รียกไดว้่าเป็นเมืองใหม่แห่งหน้าประวติัศาสตร์ชาติโปแลนด์และประวติัศาสตร์โลก เน่ืองจากเป็น
เมืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัฮิตเลอร์, การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเป็นเมืองท่ีถูกท าลาย
มากท่ีสุด เรียกไดว้่ากว่า 96% ของเมืองหลวงแห่งน้ี โดนกองก าลงัทหารนาซีเผาท าลายลา้งจนแทบไม่เหลือ
ความเป็นเมืองหลวง แต่หลงัสงครามเสร็จส้ินชาวโปลิชไดช่้วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่
ดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจบวกกบัความเสียสละของประชาชนท าให้วอร์ซอวใ์นวนัน้ีกลบัมาเป็นเมืองเก่าใน
ประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามดงัเดิม  

เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย เดินเล่น ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซ่ึงและไดข้ึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 น าท่านเดินชม ย่านตลาดเก่า ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และ
มีความเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าวอร์ซอว ์โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้นแลว้ แต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอ่ืนๆ ส่ิงก่อสร้างท่ี เป็น
สถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น ก าแพงเมืองเก่า (city walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบนั ถ่ายรูป
กบั วิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าวอร์ซอว ์เป็นหน่ึงในโบสถ์
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอว ์โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะสไตลเ์มโซเวียนโกธิค 
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ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 
เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอนิเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

วันที่ห้า  วอร์ซอว์ – เมืองเชสโตโชวา – เมืองคราคูฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองศูนยก์ลางของผู ้

แสวงบุญท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของยโุรป อนัเน่ืองมาจากความศกัด์ิสิทธ์ิของรูปพระแม่มารีหรือแบลค็มาดอนน่า ท่ี
ประดิษฐานอยู่ในอารามจัสนา กอร่า ท่ีรอดพ้นจากการถูกท าลายในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จน
กลายเป็นปาฎิหารยท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 

 น าท่านชม อารามจัสนา กอร่า (Jasnagora Monastery) ผูแ้สวงบุญ คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ลา้นคนเพื่อเขา้
บูชาและขอพรจากรูปพระแม่มาเรียสีด าหรือท่ีรู้จกักนัในนาม แบลค็มาดอนน่า (Black Madonna) ซ่ึงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกนัว่าสีท่ีใชว้าดมานานกวา่ 600 ปีท าให้รูปพระแม่เป็นสีด า บริเวณหน้าพระ
พกัตร์มีรอยบาก อนัเกิดจากพวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการท าลายรูปและอารามแห่งน้ี 

 
เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ชัว่โมง) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่า

ของโปแลนดเ์ม่ือ 1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนดน์านถึง 600 ปี ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงวอร์ซอวใ์นปี 
ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ 

 
ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอนิเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 
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วันที่หก  เมืองคราคูฟ – เหมืองเกลือ – เมืองคราคูฟ – ชมเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมความมหัศจรรยแ์ละความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซ่ึงองค์การ

ยเูนสโกไดป้ระกาศให้เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบนัหยุดด าเนินการท าเหมือง
ไปแลว้ และไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่งน้ีถูก
คน้พบในศตวรรษท่ี 13 น าท่านพิสูจน์ความอศัจรรยข์องเหมืองเกลือใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีเกลือโดย
ธรรมชาติมานานกว่า 20 ลา้นปี เหมืองเกลือแห่งน้ีมีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใตดิ้นต่างๆ 
ถึง 9 ชั้น ท่านจะท่ึงกับอีกหน่ึงความอศัจรรยภ์ายในเหมืองเกลือท่ีมี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า 
(Chappel of St. Kinga) ซ่ึงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดบัตกแต่งดว้ยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือสอง
ขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดงั ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่านเดินทางลึกลงไปท่ี
ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งน้ี นอกจากน้ีภายในเหมืองยงัมีแกลอร่ีและห้อง
ซ่ึงสร้างและแกะสลกัจากเกลือทั้งหมด  

 
เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย เดินทางกลบัสู่ เมืองคราคูฟ จากนั้นให้ท่านได ้เที่ยวชมเมืองคราคูฟ ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีมีอารยธรรม

รุ่งเรืองมากท่ีสุดเมืองหน่ึงเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ ง              
โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และร็อคโคโค ชม ตลาดนัดรีเน็ค โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเป็น
จตุรัสกลางเมืองอนัเป็นดัง่หัวใจของการเท่ียวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งน้ีเพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของ
บา้นเมืองในยุคกลางมากท่ีสุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ ทั้งร้านกาแฟ, ผบั, ร้านอาหาร
ต่างๆ และอาคารท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ห้างสรรพสินคา้เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) ท่ี
ซ่ึงสามารถหาซ้ือทุกอยา่งไดด้งัใจปรารถนา จตุรัสน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโบสถเ์ซนตแ์มรี (St. Mary Church) โบสถ์
ช่ือดงัของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 โดดเด่นดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์
มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลาย
แกะสลกัเป็นต านานในพระคมัภีร์ไบเบิล ถ่ายรูปกับ ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรม
ศิลปะแบบเรเนซองส์ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของยุโรปซ่ึงในอดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวง ท่ีประทบัของกษตัริย์
โปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 จนกระทัง่เมืองหลวงยา้ยไปอยูท่ี่วอร์ซอว ์ถ่ายรูปกบั มหาวิหารวาเวล (Wawel 
Cathedral) มหาวิหารท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกของกษตัริยทุ์กพระองค ์  อีกทั้ง
ยงัเป็นท่ีฝังศพของกษตัริย ์ขนุนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษท่ีมีช่ือเสียง 
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ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอนิเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

วันที่เจ็ด  เมืองคราคูฟ – เมืองออลอโมตซ์ – ชมเมือง – เบอร์โน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองออลอโมตซ์ (Olomouc) เป็นเมืองทางตะวนัออกของประเทศเช็กเกีย บนฝ่ังแม่น ้าโมราวา เป็น

เมืองหลวงของเขตออลอโมตซ์ ถือเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของประเทศ คาดกนัว่าเมืองน้ีถือก าเนิดมาจาก
ป้อมของชาวโรมนั ตกเป็นของฮงัการีใน ค.ศ. 1478 และเป็นเมืองหลวงของแควน้มอเรเวียจนถึง ค.ศ. 1640 
สวีเดนเขา้ท าลายใน ค.ศ. 1642 ต่อมาในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นท่ีมัน่ของออสเตรีย น าท่านชม เสาพระตรี
เอกภาพแห่งออลอโมตซ์ (Holy Trinity Column in Olomouc) สถานท่ีประดิษฐานเสาศูนยร์วมแห่งจิตใจของ
ชาวเชกมานานกวา่สามร้อยปีท่ีตระหง่านอยูใ่จกลางเมืองโอโลมุก เป็นเสาสัญลกัษณ์แห่งความเทิดทูนต่อ พระ
บารมีแห่งพระแม่มารีอา สร้างเพื่อแสดงถึงความส านึกในพระมหาการุณยข์องแม่พระและความศรัทธาในพระ
ผูเ้ป็นเจา้ ท่ีช่วยให้เมืองโอโลมุก (Olomouc) และชาวเชกทั้งปวงรอดพน้จากโรคท่ีระบาดและคร่าชีวิตชาวเชก
ไปมากมายในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ด้วยเหตุน้ี เม่ือปี ค.ศ.2000 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศยกย่องให้ “เสาพระตรีเอกภาพ” เป็น
มรดกโลก (World Heritage Site) ในฐานะท่ีเป็นตวัอย่างของการแสดงออกทางสุนทรียศิลป์แบบบาโรกท่ี
งดงาม และยิง่ใหญ่ของทวีปยโุรป จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นกลางจสัตุรัสกลางเมือง 

 
เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) เป็นเมืองหลวงของแควน้โมราเวียใต ้ของสาธารณรัฐเชค ประเทศเล็ก ๆ ใน

ยุโรปตอนกลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 เขต แควน้น่ีอยู่ใตสุ้ดติดกบัประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็ก ๆ 
แต่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 3.3 แสนคน 
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ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอนิเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

วันที่แปด เบอร์โน – ปราก – ชมเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซ่ึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ง
ปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ น าชม กรุงปราก ฝ่ังเขตพระราชวงัท่ียงัคงความงามของโบราณสถาน ซ่ึงใช้
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุคศตวรรษท่ี18 เป็นเอกลกัษณ์ของกรุงปราก เหมือนกบัไดย้อ้นเวลากลบัไปสู่
สมยั 200 ปีก่อนเป็นบรรยากาศท่ีท่านไม่สามารถสัมผสัไดจ้ากท่ีใดอีก นครหลวงปรากตั้งอยู่สองฝ่ังแม่น ้ าวลั
ตาลา เป็นนครท่ีมีเนินเขาเรียงรายสลบัซบัซอ้นกนัอยูส่องฝ่ังแม่น ้าถึง 7 เนินเขา  

 
เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) (ด้านนอก) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ด้วยศิลปะแบบ

โกธิค ไดรั้บการรับรองจากหนงัสือกินเนสส์บุ๊กวา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนัเป็นท่ีพ านกั
ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาท และชม โบสถ์เซนต์ไวตัส (St. 
Vitus’s Cathedral) ท่ีเด่นเป็นสง่า ลานกวา้งประดบัประดาไปดว้ยน ้ าพุ รูปป้ันนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จและ
คอนแวนส์ รวมไปถึง พระราชวงัหลวงท่ีเป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทบัของ
เจา้ชายโบฮีเมียนทั้งหลายชม ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมือง
หลงัเก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) 
ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุก ๆ ชัว่โมง จากนั้นเดินเล่นบน สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่
ขา้มแม่น ้ าวลัตาวา สไตล์โกธิคท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 ชมรูปป้ัน
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โลหะของเหล่านักบุญท่ีตั้งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีเรียงรายอยู่บน
ตลอดแนวสะพาน  

 
ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอนิเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

วันที่เก้า  ปราก – เมืองรีเก้นเบิร์ก – ชมเมือง – มิวนิค – ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองรีเก้นเบิร์ก (Regensburg) เป็นหน่ึงในเมืองเก่าในยุคกลางท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศเยอรมนั

ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมนั ซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2006 ยงัเป็นเมืองท่ีรอดพน้มาจากการท้ิง
ระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 น าท่านชม โบสถรี์เกน้เบิร์ก (Regensburg Cathedral) 
เป็นโบสถป์ระจ าเมือง หน่ึงในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีมีความประณีตงดงามท่ีสุดของเยอรมนีตอนใต ้และ 
สะพานหิน สัญลกัษณือีกอยา่งนึงของเมืองรีเกน้เบิร์ก 

 
เที่ยง   อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมใน

หลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิค หรือทนัสมยั เดินเล่น จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือ
ตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี1638 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขอบคุณ
เซนตแ์มร่ี นกับุญแห่งแควน้บาวาเรียท่ีช่วยให้มิวนิคหลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน ชมย่าน
การคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทั้งร้านคา้พื้นเมือง และตลาดสินคา้การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหาร
พื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน 

วันที่สิบ  มิวนิค – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

รถรอรับลูกคา้ เพื่อเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค 
…… น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านท าการจองมา 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

อตัราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน  

ก าหนดการเดินทาง 
คณะ 4-5 ท่าน 

ท่านละ 
คณะ 6-8 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

พฤษภาคม - ธันวาคม 2563 84,900.- 72,900.- 22,500.- 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์** 
 

อัตรานีร้วม  
 รถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว 5 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 บริการน ้าด่ืม (น ้าแร่ และน ้าผลไม)้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั // ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้ Schengen Visa (ยนิดีรับบริการยืน่วีซ่า กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง (กรณีท่ีสนใจซ้ือประกนัเพิ่ม กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 8 ยโูร x 6 วนั = 48 ยโูร   
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และคา่ภาษคี่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าภาษีนกัท่องเท่ียว (TOURIST TAX) ลูกคา้ตอ้งจ่ายตอนเช็คอินเขา้โรงแรมประมาณ 3-5 ยโุร/ท่าน 
ข้อควรทราบ :  
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
➢ บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยและไกดท์อ้งถ่ินใหบ้ริการ, จะมีเพียงแค่คนขบัรถพดูภาษาองักฤษเท่านั้น 
➢ ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
➢ วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่าน  
➢ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

➢ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี เกิดขึ้นตามจริง
เทา่นั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
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➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น
โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

เงือ่นไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กับโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 

❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง
จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
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ใบกรอกข้อมูลพืน้ฐานในการท าวีซ่า 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 
(กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก   

เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ส าคัญมาก) 

ช่ือ-นามสกุล..................................................................................................................................................................................... 
นามสกุลตอนเกิด.............................................................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด.........................................................................สถานท่ีเกิด....................................................................................... 
สถานภาพถ:         โสด           แต่งงาน             แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)           หมา้ย          หยา่         อ่ืนๆ.....................................     
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารติดต่อได ้
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
จงัหวดั.......................................................................................... รหสัไปรษณีย.์........................................................................... 
โทรศพัท(์บา้น) ................................................................... โทรศพัท(์มือถือ)................................................................................. 
 

       ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก กรณีก าลงัศึกษาอยู ่สถานะเป็นนกัเรียน , นกัศึกษา 
สถานท่ีศึกษา (ช่ือสถานท่ีศึกษา ภาษาองักฤษ) 
..........................................................................................................................................................................................................
ท่ีอยูส่ถานศึกษา 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
จงัหวดั.......................................................................................... รหสัไปรษณีย.์........................................................................... 
โทรศพัท(์บา้น) ................................................................... โทรศพัท(์มือถือ)................................................................................. 
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      ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั 
สถานท่ีท างาน (ช่ือบริษทัท่ีท างาน ภาษาองักฤษ)      
..........................................................................................................................................................................................................
ท่ีอยูท่ี่ท างาน 
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
จงัหวดั....................................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................................................... 
โทรศพัท(์บา้น) ....................................................... โทรศพัท(์มือถือ)................................................................................. 
รายไดต้่อเดือน..........................................................................รายไดอ่ื้น............................................................................ 
แหล่งท่ีมา............................................................................................................................................................................. 
 
ช่ือ-นามสกุล บิดา   
..........................................................................................................................................................................................................
ช่ือ-นามสกุล มารดา   
..........................................................................................................................................................................................................
ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส  (ถา้มีโปรดระบุ) 
..........................................................................................................................................................................................................
วนัเกิดคู่สมรส 
..........................................................................................................................................................................................................
จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส........................................................สญัชาติของคู่สมรส........................................................................... 
 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
          ไม่เคย 
          เคยได ้ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี........................................................................ถึงวนัท่ี........................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 
          ไม่เคย 
          เคย(กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...........................................................ถึงวนัท่ี........................................................................ 
ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ 
          ไม่เคย 
          เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)...................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัของผูร้้องขอ 
      ตวัผูข้อวีซ่าเอง                        มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ....................................................... 
       ความสัมพนัธ์.............................................................................. 
ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ  
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     เงินสด            เงินสด 
     เช็คเดินทาง           เช็คเดินทาง 
     บตัรเครดิต           บตัรเครดิต 
     ช าระคา่ท่ีพกัล่วงหนา้แลว้         ช าระคา่ท่ีพกัล่วงหนา้แลว้ 
     ช าระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้                                    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้  
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………..       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………….. 
 

********************************************************************** 
 


