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Classic Europe 8 Days 

(Germany - Czech - Austria) 
 

 

 

 

 
 

มีนาคม – เมษายน 2563 

เริ่มตน้ท่ี... 63,900 บาท  

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้...แต่รวมทิปหวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้) 

มิวนิค – พพิธิภณัฑ ์BMW Welt  - ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์

เบิรช์เทสกาเดน้ (ล่องเรือทะเลสาบโคนิค) –  ซาลสบ์วรก์  

 ฮอลสตรทั (ข้ึนกระเชา้สู่สกายวอลค์) - ลินซ ์– เชสกี้ ครุมลอฟ – คารโ์ลวีวารี – ปราก 
 

ราคาทวัร ์63,900 บาท : 14-21 มีนาคม 

ราคาทวัร ์68,900 บาท : 9-16 เมษายน 

ช่วงวนัหยุดสงกรานตปี์ 2563 ตรงกบัวนัหยุดเทศกาลอสีเตอรข์องฝัง่ยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งและรา้นชอ้ปป้ิงอาจปิดท าการ 

 (ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมและเมืองที่พกั เพ่ือเล่ียง Trade Fair ต่างๆที่ส่งผลกบัราคาทวัร)์ 
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เสน้ทางการท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

รายละเอยีดเที่ยวบินเดือน มี.ค. 

วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เทีย่วบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อสิตนับูล (IST) TK65 22.50 05.45+1 

วนัที่สอง อสิตนับูล (IST) มวินิค (MUC) TK1629 07.45 08.35 

วนัที่เจ็ด ปราก (PRG) อสิตนับูล (IST) TK1772 15.20 19.50 

วนัที่แปด อสิตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK64 20.55 10.10+1 

รายละเอยีดเที่ยวบิน เม.ย.  

วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เที่ยวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อสิตนับูล (IST) TK65 21.45 04.10+1 

วนัที่สอง อสิตนับูล (IST) มวินิค (MUC) TK1629 06.45 08.30 

วนัที่เจ็ด ปราก (PRG) อสิตนับูล (IST) TK1772 14.40 18.10 

วนัที่แปด อสิตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK64 20.15 09.50+1 
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***ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบนิ*** 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร 

19.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที่ 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรกิ์ช แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสี่วนตวัทุกที่นัง่ และสายการบินฯ มบีริการ อาหารค า่และอาหารเชา้ ระหว่างเที่ยวบินสู่

นครอสิตนับูล ประเทศตุรกี  

วนัที่สอง มิวนิค – ฟสุเซน่ 

04.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1629 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน

อสิตนับูลซึ่งมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อมากมาย  

06.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินมวินิค (MUC) โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลนส์ บริการอาหาร

เชา้บนเคร่ืองบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.40 ชม.) 

08.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิ มวินิค น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองมิวนิค (Munich) เมอืงทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย 

(Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจ

เขม้แข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหนึ่งในเมืองม ัง่คัง่ที่สุดของยุโรป และยงัเป็นเมืองที่ไดร้บัความนิยมในการ

ท่องเที่ยวมากที่สุด นบัเป็นเมอืงแห่งศิลปะและสถาปตัยกรรมสไตลบ์าโรค สมัผสักลิน่อายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ

บาวาเรียนแท ้ๆ  น าท่านเที่ยวชมประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรือน ที่เรียงรายอยู่บนถนนอนัสวยงาม ถนนเมก็ซมิลิเลี่ยน 

โอเปร่าเฮา้ซ ์และเขตพระราชวงัเก่า น าท่านเขา้ชม พพิิธภณัฑ ์BMW WELT  พพิิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรย์านยนตท์ี่มกีว่า 

100 ปี ของค่ายใบพดัสฟ้ีา บเีอ็มดบัเบิ้ลยูว ทุกท่านจะไดเ้ปิดโลกทศันใ์หม่ในโลกของ นวตักรรมยานยนต ์ณ พิพธิภณัฑ์

แห่งนี้  อิสระใหท้่านชมรถที่น ามาจดัแสดงตามอธัยาศยั หรือ เลือกซื้อสินคา้ ของที่ระลกึภายในพิพิธภณัฑแ์ห่งนี้  (***

หากพพิธิภณัฑปิ์ดท าการ จะน าท่านเทีย่วชมเมอืงมวินิคแทน) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถพ์ระแม่มารี (Frauenkirche) ยอดโบสถเ์ป็นทรงหวัหอมคู่ เป็นศิลปะแบบโกธิค ท าจากอิฐ

แดง ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมวินิคที่เรารูจ้กักนัดตีามหนงัสือท่องเที่ยวต่างๆ มคีวามสูงประมาณ 99 เมตร ตวัโบสถ์

สรา้งขึ้นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกท าลายลงในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง และไดร้บัการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1953 

น าท่านชม จตุรสัมาเรียนพลสั (Marianplatz Square) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของ

ทุกๆวนัจะมเีสียงนาฬกิาตีบอกจงัหวะและตุก๊ตาออกมาเตน้ระบ า เป็นที่น่าสนใจของนกัท่องเที่ยวท ัว่โลก ชมย่านการคา้

http://www.followmeholiday.com/
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โดยรอบจตุรสัมาเรียนพลสั ท ัง้รา้นคา้พื้นเมอืงและตลาดสินคา้การเกษตร นอกจากนี้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้แบ

รนด์เนมชื่อดังของยุโรปท ัง้หลายตั้งเรียงรายกนัเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, 

Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระในช่วงบ่ายใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย (***รา้นคา้ในประเทศเยอรมนีส่วนมากปิด

บริการในวนัอาทิตย ์/ กรุ๊ปเดินทาง 8-15 มิ.ย.) ท่านสามารถเลอืกนัง่จบิกาแฟ, ทานไอศครีม, หรือดื่มเบยีรเ์ยอรมนัที่ขึ้น

ชื่อไดต้ามรา้นคา้บริเวณรอบๆ จตัุรสัแห่งนี้   ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 129 

ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แควน้บาวาเรียซึ่งต ัง้อยู่ทางตอนใตข้องเยอรมนั ชื่นชมกบัทิวทศันร์ิมสองขา้งทางที่

เต็มไปดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั BEST WESTERN FUSSEN / OR LUITPOLDPARK / OR RIESSERSEE หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมที่เมืองฟสุเซ่นไม่สามารถรองรบัคณะได ้จะน าท่านเขา้พกัที่โรงแรมในเมืองการม์ิชแทน*** 

 

วนัที่สาม ปราสาทนอยสช์วานสไตน์ – อูบาอามาเกา – มิวนิค / ซาลสบ์วรก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่ถดัลงมาจากปราสาท

นอยชวานชไตน์ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือภาพวาดเรื่องราวอศัวนิแห่งหงสใ์นนิยายพื้นบา้นอนัเลื่องชื่อ  จากนัน้น า

ท่านนัง่รถมนิิบสัเพื่อเขา้ชม ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) หรือท่านจะเลอืกเดินออกก าลงักาย

เพื่อขึ้นชมปราสาทแห่งนี้ ก็ได ้ปราสาทนอยสช์วานสไตน์เป็นหนึ่งในปราสาทราชวงัที่มีชื่ อเสียงเป็นที่เลื่องลือ สรา้งใน

คริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รชัสมยัของพระเจา้ลุดวกิที่ 2 ตามจินตนาการของกวเีอกชาวเยอรมนั ริชารด์ วากเนอร์ ตวั

ปราสาทมีที่ต ัง้อนัน่าทึ่งบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกว่า 200 เมตร เหนือแม่น า้พอลลทั พรอ้มชื่นชมธรรมชาติและ

ทิวทศัน์ที่สวยงาม ท่านจะประทบัใจไปกบัความงามและบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกดงัเทพนิยาย  ซึ่ง วอลซ ์ดิสนีย ์

ไดจ้  าลองแบบไปสรา้งปราสาทไวใ้นดสินียแ์ลนดท์ุกแห่งในโลก  จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของดสินียแ์ลนด ์(หากปราสาท

นอยสช์วานสไตนปิ์ดใหบ้ริการ จะน าท่านถ่ายรูปภายนอกและพาเขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน / หรือคืนเงนิค่าเขา้

ชมในกรณีที่ปราสาทท ัง้สองปิดใหบ้ริการ)  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมนั) 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอูบาอามาเกา (Oberammergau) (ระยะทาง 49 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี หมู่บา้น

เลก็ๆทางตอนใตสุ้ดของเยอรมนัซึ่งใกลก้บัพรมแดนประเทศออสเตรีย มชีื่อเสียงดา้นการเพน้ทก์ าแพงบา้นใหส้วยงาม 

ท าใหบ้า้นเรือนในเมอืงนี้รวมถงึรา้นคา้แทบทุกหลงัมเีสน่หด์งึดูดนกัท่องเที่ยวใหม้าเที่ยวชม น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์

คาทอลชิเคอเช่ (Katholische Kirche) ดา้นบนมหีอคอยเดี่ยว ยอดหอคอยมลีกัษณะคลา้ยหวัหอมสีเขยีวสวยงามลง

ตวั จากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมอืงอูบาอามาเกา ซึ่งถอืเป็นศูนยก์ลางการเพน้ทท์ี่เรียกว่า ลุฟเทิ้ลมาลเลอไร (Luftlmalerei) 

โดยมกีารเพน้ทผ์นงับา้นดว้ยลวดลายน่ารกัๆ คลา้ยมคีนยนือยู่ตรงหนา้ต่าง ไปจนถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกบัศาสนา อสิระให ้

ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัสีสนัลวดลายการเพน้ทผ์นงับา้นในเมอืงน่ารกัแห่งนี้ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลส์

บวรก์ (Salzburg) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั AUSTRIA TREND WEST OR  IMLAUER HOTEL PITTER หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมที่เมืองซาลสบ์วรก์ไม่สามารถรองรบัคณะได ้จะน าท่านเขา้พกัที่โรงแรมในเมืองใกลเ้คียง*** 

 

วนัที่สี ่ เบิรช์เทสกาเดน้ - ซาลสบ์วรก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบิรช์เทสกาเดน้ (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี  เมอืงท่องเที่ยวที่ส  าคญั 1 

ใน 6 เสน้ทางของเยอรมนี ซึ่งไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “เสน้ทางดิอลัไพน์โรด้”  ในอดีตเมืองนี้ยงัเป็นที่ต ัง้ของฐาน

บญัชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต ้น าท่านล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่รูจ้กักนั

ในนาม  “ทะเลสาบกษตัริย”์ ทะเลสาบแสนสวยที่มนี า้ใสราวกบัมรกต ดนิแดน ฟยอรด์ในเขตเทอืกเขาแอลป์ที่งดงาม

ที่สุดในเยอรมนั โดยเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งบนยอดเขาตัง้แต่ยุคน า้แข็ง ก่อเกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงามเป็น

อย่างยิ่ง และความมหศัจรรยข์องฟยอรด์ที่มอียู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก และ ชมความสวยงามของโบสถ ์เซน็ตบ์ารโ์ทโลมวิ 

(St. Bartholomae) ซึ่งเป็นโบสถต์ ัง้อยู่กลางทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขา และฟยอร์ดเล็กๆ อิสระใหท้่านเก็บภาพ

สวยงามตามอธัยาศยั (***การล่องเรือในทะเลสาบโคนิค ขึ้นกบัสภาพอากาศและน า้ในทะเลสาบ หากไม่สามารถล่องเรือ

ได ้จะน าท่านเที่ยวชมเมอืงเบริช์เทสกาเดน้แทน)   
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg)  (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมอืงแสนสวย

ที่ต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ซาลซ่า มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ซึ่งต ัง้อยู่ในออ้มกอดของขนุเขาทุ่งหญา้เขยีวขจี และทะเลสาบ

มองตเ์ซ ซึ่งเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตรเ์พลงชื่อกอ้งโลก The Sound of Music นอกจากนี้ท่านยงัสามารถพบเห็น

ศิลปะแบบโมเดิร์นในเมืองซาร์ลบวร์ก (Modern Art in Salzburg) โดยตั้งแต่ ปี ค .ศ. 2002 มูลนิธิซาร์ลบวร์ก 

(Salzburg Foundation) ไดม้อบหมายใหศ้ิลปินร่วมสมยัที่มผีลงานโดดเด่นมาร่วมสรา้งสรรคช์ิ้นงานส าหรบัวางโชวใ์น

ที่สาธารณะกลางแจง้ในจุดต่างๆ ของซารล์บวร์ก น าท่านชมและถ่ายรูปกบัสวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนอนั

สวยงามที่ต ัง้อยู่ภายในพระราชวงัเดิม ตกแต่งพนัธุไ์มห้ลากหลายสีสนั จากนัน้ขา้มฝัง่สู่เมอืงเก่าที่มปีราสาทโฮเฮนซาลส์

บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา น าท่านแวะชมบา้นเกิดของศิลปินเอกผูแ้ต่งเพลงคลาสสิคชื่อกอ้งโลกชาว

ออสเตรียนนามว่าโมสารท์ (Mozart) ผูซ้ึ่งสรา้งผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย บริเวณใจกลางเมอืงซาลสบ์วรก์

จะมถีนนเลก็ๆ ที่คึกคกัมากเพราะเป็นย่านธุรกิจส าคญั ซึ่งเต็มไปดว้ย รา้นขายเสื้อผา้ รา้นขายหนงัสือ รา้นอาหาร  และ

รา้นขายของฝากมากมาย อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมอืงซาลสบ์วรก์ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั AUSTRIA TREND WEST OR  IMLAUER HOTEL PITTER หรือเทียบเท่า 

***หากโรงแรมที่เมืองซาลสบ์วรก์ไม่สามารถรองรบัคณะได ้จะน าท่านเขา้พกัที่โรงแรมในเมืองใกลเ้คียง*** 
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วนัที่หา้ ฮอลส์ตรทั - ลินซ ์– เชสกี้  ครุมลอฟ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอลส์ตรทั (Hallstatt) (ระยะทาง 75 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมอืงมรดกโลก

เก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทศันท์ี่สวยงามและดึงดูดนกัเดินทางมากมายใหม้ายงัเมอืงแห่งนี้  เมอืงฮอลส์ตรทัเป็น

เมอืงเลก็ๆริมทะเลสาบ มปีระชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มฉีากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมอืงนี้ต ัง้อยู่บนเนื้อที่

แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสรา้งลดหล ัน่เป็นชัน้ๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวนลอยฟ้า จนผูค้นที่

เคยไดม้าเยือนถงึกบัขนานนามกนัว่าเมอืงนี้สวยจนเป็นแบบในโปสการด์หรือวอลเปเปอร ์น าท่านนัง่กระเชา้สู่ยอดเขาจุด

ชมวิวเมืองมรดกโลกฮอลสตรทัสกายวอลก์ (World Heritage  Skywalk) ที่ระดบัความสูง 350 เมตร ท่านจะได ้

สมัผสัวิวอนังดงามของเมอืงมรดกโลกเบื้องล่าง รวมถึงทะเลาสาบฮอลสตรทั  ที่โอบลอ้มดว้ยขุนเขา แบบ 360 องศา 

สวยงามและประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง อสิระใหท้่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลนิซ ์(Linz) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 3 ของออสเตรีย ต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ดานูบ อดตีเคยเป็นค่ายนาซีในสมยัการปกครองของเยอรมนั โดยอดอลฟ์ ฮิต

เลอร ์นบัเป็นเมอืงที่แฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปตัยกรรมสไตลบ์ารอค และรอคโคโค  น าท่านชม จตัุรสักลาง

เฮาพท์พลทัซ์ (Haupt Platz Square) ซึ่งลอ้มรอบดว้ยอาคารรฐัสภาประจ าเมืองที่สรา้งขึ้นในปี ค .ศ.1513 ในนิกาย

เยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) หนึ่งในเมืองมรดกโลก

แห่งสาธารณรฐัเช็ก เพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) ไดร้บัการขึ้น

ทะเบียนเป็นเมอืงมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992  ตวัเมอืงตัง้อยู่ริมสองฝัง่ของแม่น า้วลัตาวา มคีวาม

โดดเด่นดว้ยอาคารเก่าแก่ต ัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั จึงไดร้บัการอนุรกัษแ์ละขึ้นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ส  าคญัแห่ง

หนึ่งของโลก น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov castle) สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของประเทศซึ่งต ัง้อยู่บนเนินเขา จะเป็นรองก็แต่ปราสาทปรากเท่านัน้ มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ต ัง้อยู่ริมฝัง่
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แม่น า้วลัตาวา ตรงบริเวณคุง้น า้พอดี ฝัง่ตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิบริเวณจตุรสักลางเมอืง ณ จุดชมววิภายใน

ปราสาท ท่านจะไดเ้หน็ววิเมอืงเชสกี้ คลุมลอฟ ในมมุสูง ซึ่งสวยงามตะการตา  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั ZLATY ANDEL / OR MLYN HOTEL /OR BELLEVUE/ OR GRAND ZVON หรือเทียบเท่า 

***หากเมืองเชสกี้ครุมลอฟไม่สามารถรองรบัคณะได ้บริษทัจะจดัหาโรงแรมที่เมืองเชสเก ้บูเดโจวิชใหแ้ทน*** 

 
วนัที่หก คารโ์ลวี วารี - ปราก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคารโ์ลว ีวารี (ระยะทาง 236 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อีกเมอืงสวยของสาธารณรฐั

เช็ก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคารล์บาด เป็นเมืองที่มีการคน้พบน า้แร่ โดยพระเจา้ชารล์ที่ 4 ที่ด ารงต าแหน่งเป็นพระ

จกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิรมนัตะวนัออก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม “เมอืงน า้แร่” ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแควน้โบฮีเมยี เป็นเมอืงอยู่ในหุบเขาสองฝัง่แม่น า้เทบลา ดนิแดน

แห่งนี้ เป็นที่คน้พบแหล่งน า้แร่รอ้นธรรมชาติ และมบี่อน า้พุรอ้นถึง 12 แห่ง น า้พุที่รอ้นที่สุด อยู่ในศูนยน์ิทรรศการที่มี

ความรอ้นถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดงสายน า้แร่ เมอืงนี้ เป็นที่นิยมในการเขา้คอรส์สปาเพื่อรกัษาสุขภาพและ

ยงัมสีถาปตัยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมอืงเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถข์องแมร่ีเมดิลนี , โบสถส์ไตลร์สัเซีย

นออรธ์อดอกซ ,์ วหิารของเซนตปี์เตอร์, และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งในสถาปตัยกรรม ทูโอดอร ์นอกจากนี้ เมอืงนี้ยงั

เป็นแหล่งก าเนิดของเหลา้พื้นเมอืงที่มชีื่อเสยีง BECHEROVKA ซึ่งเพาะบ่มแอลกอฮอลร่์วมกบัสมนุไพรชัน้ด ีชาวเช็กใน

โบราณกาลมคีวามเชื่อว่าเป็นเหลา้สมนุไพรดงักล่าวนี้  เป็นยารกัษาโรคที่เกี่ยวกบัทางเดนิอาหารชัน้ยอดเลยทเีดียว อิสระ

ใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) หรืออีกชื่อ

หนึ่งคือ "นครรอ้ยยอด" (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั DUO HOTEL / OR DON GIOVANNI / OR HOLIDAY INN CONGRESS หรือเทียบเท่า 

http://www.followmeholiday.com/


 
                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                              บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                             Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                         License no. 11/09492 
 

 

    Tel. 02-408-6777, 062-645-4945      9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com         9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                

 

 

 

วนัที่เจด็ ปราก  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเที่ยว ชมกรุงปราก ดินแดนของสาธารณรฐัเช็ก เป็นที่เลื่องลือและมีผูค้นเดินทางไปชมเมอืงที่มีประวตัิศาสตร์

ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปดว้ยสถาปตัยกรรมอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปตัยกรรมแบบ  โรมนัเนสก ์

โกธิค เรเนซองส ์บารอค รวมท ัง้ศิลปะรูปแบบต่างๆท าใหก้รุงปรากเป็นเมอืงที่แสดงใหเ้หน็ถึงประวตัิความเป็นมาตัง้แต่

สมยัอาณาจกัรโรมนั และองค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม  น าท่านเขา้ชม 

ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรฐัเช็กสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบริโวจ 

ปราสาทอศัวนิโบราณที่สรา้งขึ้นในแบบศิลปะโกธิคที่สง่างามซึ่งในปจัจุบนัใชเ้ป็นที่พ านกัของประธานาธิบดเีช็ก น าท่านชม

ความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท เขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตสั (Saint Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็นสงา่ เขตโกลเดน้เลน ซึ่ง

เคยใชเ้ป็นที่พ านกัของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน โบสถแ์ห่งนี้ เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึ้นในปี ค .ศ. 1344 ในศิลปะแบบ

โกธิค มกีารก่อสรา้งเรื่อยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค .ศ. 1929 มีหนา้ต่างกระจกสีที่งดงามเป็น

รูปภาพของนกับุญและเรื่องราวเก่ียวกบัคริสต์ศาสนา แลว้ยงัเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท  าขึ้นในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี่ 4 

กษตัริยผ์ูส้รา้งความเจริญสูงสุดจนท าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนั

ศกัดิ์สิทธิ์ จากนัน้น าท่านเดินสู่ สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหินขนาด

ใหญ่ ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขึ้นตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 14 ชื่อเดมิเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 

ไดเ้ปลี่ยนชื่อ ตามพระนามของพระเจา้ชารล์ อยู่ย่านจตุรสัและตวัเมอืงเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสกิโดยเฉพาะ

อาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก บนสะพานประดบัดว้ยรูปปัน้ของนกับุญถงึ 28 องค ์ชาวคริสตเ์ชื่อว่า หากเดนิผ่านสะพาน

แห่งนี้ ตอ้งขอพรจากนกับุญจอหน์เพือ่ความเป็นสริิมงคล อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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11.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบินปราก มเีวลาใหท้่านด าเนินการเรื่องท าคืนภาษ ี(TAX Refund) 

***หลงัเช็คอนิเรียบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

14.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิอสิตนับูล โดยเที่ยวบนิที่ TK1772 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ชม.) 

 บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม และพกัผ่อน บนเครื่องบิน 

18.10 น. เดนิทางมาถงึกรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่อง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ 

20.15 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบนิที่ TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

 

วนัที่แปด  กรุงเทพฯ 

09.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

************************************** 
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Classic Europe 8 Days 

(Germany - Czech - Austria) 

 (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้...แต่รวมทปิหวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้) 

ราคาทวัร ์63,900 บาท : 14-21 มีนาคม 

ราคาทวัร ์68,900 บาท : 9-16 เมษายน 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 14-21 ม.ีค. 9-16 เม.ย. 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 63,900 68,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 8,000 10,000 

เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ตอ้งเสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 63,900 68,900 

เด็กอายุต า่กว่า 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

ชัน้ธุรกิจเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริ่มตน้ที่ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเมือ่ที่นัง่ confirm เท่านัน้) 

95,000-140,000 95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบนิ (ผูใ้หญ่) BKK - MUC // PRG – BKK หกัค่าตัว๋ 20,000 20,000 

ค่าธรรมเนียมวซี่าประมาณ (ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น) 3,500 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงที่ 

สายการบนิประกาศปรบั และที่มเีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัที่ 26 ก.ย.2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

▪ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 

หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง (Hand carry) น า้หนกัไม่เกิน 7 กก.  
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โปรแกรมท่องเที่ยว, (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้นกัท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดนิทางน า้หนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

▪ ค่าภาษสีนามบนิ, ภาษนี า้มนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัิเหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายุเกิน 85 ปี) 

▪ ค่าที่พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 

▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ ทปิต่างๆ 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าวซี่าเชงเกน้ยื่นสถานทูตเยอรมนั/ออสเตรีย ซึ่งตอ้งยื่นดว้ยตวัเองเท่านัน้ ประมาณ 3,500 บาท 

▪ ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ่งท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 

▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองดื่มมนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

▪ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% 

การช าระเงนิ งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊เดินทางแน่นอน 

  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

กรณียกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (หากไม่ไดม้ค่ีาใชจ้่ายใดๆเกิดขึ้น)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้ม)ี   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 

ผูเ้ดนิทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  

 

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซี่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวซี่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 

 

 

 

http://www.followmeholiday.com/


 
                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                              บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                             Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                         License no. 11/09492 
 

 

    Tel. 02-408-6777, 062-645-4945      9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com         9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                

 

หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดนิทาง 

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ  าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจลาจล ฯลฯ   ท ัง้นี้จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกรอ้งเงนิคืน ในกรณี

ที่ท่านปฏเิสธหรือสละสทิธิ์ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คืนเงนิค่ าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้  

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นงัสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบนิเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเที่ยวบนิของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ

ยกเลกิเที่ยวบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลกิ

การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋

เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ 

ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่าน

ไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่ เคร่ืองปรบัอากาศที่มจีะใหบ้ริการในช่วงฤดู

รอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น า้หอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีก

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกนัในถุงใสพรอ้มที่

จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เที่ยวบนิ จงึสามารถน าขึ้นเครื่องได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบนิ คือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิ์ของสายการบนิที่ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้หาก น า้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าที่สายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ท ัง้นี้

ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่สายการบนิ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบนิจะ

รบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน า้หนกักระเป๋าจริง ท ัง้นี้จะชดเชยไม่

เกิน USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันัน้จึงไม่แนะน าให ้

โหลดของมค่ีาทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดนิทางที่บริษทั

ทวัรไ์ดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ 

(ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 7-10 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหด้งึเล่มพาสปอรต์ หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ท่านรูว้่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัรฯ์  

เพือ่ขอยื่นวซี่าล่วงหนา้ก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เครื่องบนิในช่วงที่ท่านจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดอืนขึ้นไป และ มหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสขีาว (อย่าถา่ยเอง เพราะพื้นเป็นสเีทา ใชไ้ม่ได)้ หา้ม

สวมแว่นสายตา (รูปถา่ยตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได)้  

***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ตอ้งมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มรีายละเอยีดบา้นเลขที่มาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพิม่เติมดงันี้  

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอื่น บดิาและมารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้ และ

ใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า 

มารดายินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุช่ือบดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า บดิา

ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบริษทัฯ ที่มรีายชื่อผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณิชยท์ี่มชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงนิเดือน  

- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

http://www.followmeholiday.com/
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- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุช ัน้ปีที่ศึกษา  

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดยีวกนั) 

- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มอีายุไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที่จะยื่นวซี่า 

- ส าเนาสมดุบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน นบัขึ้นไปจากเดอืนที่จะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน 

และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวซี่า) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชีออมทรพัยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 

หมายเหตุ : หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมที่มกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 

3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมดุบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงันี้ 

- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มอีายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที่จะยื่นวซี่า 

- ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี้ 

- หนงัสือรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชื่อผูถู้กรบัรองใน

จดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพนัธว์่าเป็นคนในครอบครวั

เดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- หนงัสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2   

 (สถานฑูตไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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