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  เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวคั - เชค (9วนั 6คนื) 
โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ (TG) 

สายการบิน 
ไทย แอร์เวย์ (TG) 

เทีย่วบินขาไป  TG 924 BKK-MUC 00.50-06.45 

เทีย่วบินขากลบั  TG 925 MUC-BKK 13.35-06.10 

( *** หากมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ จะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง ) 
พเิศษ!! บริการท่านด้วยอาหารร้านพเิศษ และเมนูสุดดลีกัซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

- บินตรง กรุงเทพ-มิวนิค-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%   
- เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! + รวมค่า SCHENGEN VISA คร้ังแรกฟรี!! 
 เยอรมัน : เมืองมิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ จตุัรัสมาเรียนพลาตซ์  
 ออสเตรีย : เมืองฮลัสแตท ช็อปป้ิงถนนคาร์ตเนอร์ พระราชวงัเชิงบูรณ์ 
 ฮังการี : กรุงบูดาเปสต ์โบสถแ์มทเธียส ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ 
 สโลวคั : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา 
 เชค : กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก สะพานชาร์ลส์ เมืองคาร์โลวี วารี เมืองนํ้าแร่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ ปราสาทเชสก้ีครุมลอฟ  
- มีเวลาเต็มทีช้่อปป้ิงจุใจ !! ถนนแมกซิมิเลยีน ถนนคาร์ตเนอร์ และ OLD TOWN กรุงปราก 
- ลิม้รสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึน้ช่ือ เมนูขาหมูเยอรมัน / เมนูไส้กรอกเวยีนนา / เมนูปลาเทร้า  
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กาํหนดการเดินทาง  
เดือน วนัที่ ราคาท่านละ 

ตุลาคม 60 11-19  ตุลาคม  89,900.- 

พฤศจิกายน 60  22-30 พฤศจิกายน 89,900.- 

ธันวาคม 60 20-28 ธันวาคม 89,900.- 

 
วนัแรก        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

(-/-/-) 
21.00 น. คณะ พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2 เคาน์เตอร์ C-D  
 สายการบินไทย แอร์เวย ์โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
วนัทีส่อง       เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา  - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก  

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ 
(-/L/D) 

 
 
 
 
 

00.50 น. บินลดัฟ้า ออกเดินทางสู่  มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 924  
                      (มีอาหาร และ เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิก ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง  
 กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกต่อการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองตรวจ

ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
 นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (HOHENSCHWANGAU VILLAGE) ชมบรรยากาศของหมู่บา้นและ

ประทบัใจกบัววิสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลงั จากนั้นนาํท่านข้ึนสู่  
ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทงดงามในฝันดัง่เทพนิยาย มีทิวทศัน์โดด
เด่นรอบลอ้มดว้ยทะเลสาบและธารนํ้า ชมความสวยท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งอลงัการดว้ยภาพเขียนเก่ียวกบั
เร่ืองราวอุปรากร, หอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ท่ีลว้นแต่งดงามจนยากจะพรรณนา แมแ้ต่ราชา
การ์ตูนวอลท์ดิสนียย์งัไดจ้าํลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์
แลนด ์ซ่ึงสร้างในรัชสมยัของพระเจา้ลุดวกิท่ี2 ตามจินตนาการของคีตกวชีาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหาย
คู่พระทยั โดยพระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะสร้างปราสาท 3 แห่ง ไดแ้ก่ นอยชวานสไตน์
(NEUSCHWANSTEIN), ลินเดอฮอฟ (LINDERHOF) และแฮเรนคิมเซ่ (ROYAL PALACE OF 
HERRENCHIEMSEE)  ใหเ้ป็นมรดกอนัลํ้าค่าแห่งรัฐบาลวาเรีย ชมววิสวยจาก สะพานมาเรีย (MARIA 
BRIDGE) (การเปิดใหเ้ขา้ชมข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) ซ่ึงพาดผา่น โตรกผาพอลเลท็ (POLLET) จุดชม
ววิท่ีงดงามท่ีสุดของปราสาทท่ีสร้างบนหนา้ผาสูง 200 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพืน้เมือง 
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 นาํท่านมาเก็บภาพ พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดูร้อนของ 
พระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ 
เฮน็เรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี 
พระโอรสองคแ์รก, แมก็ซิมิลเลียน ท่ี 2 เอม็มานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1675 นาํท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ยา่นเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรม
อนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญั เช่น ศาลาวา่การเก่า, โบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปโดมคลา้ยหวัหอม t(FRAUENKIRCHE), 
ประตูชยั, ยา่นมหาวทิยาลยัเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า เป็นตน้ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
GLOCKENSPIEL ใจกลางเมืองเก่าซ่ึงพลาดไม่ไดท่ี้จะชมตุก๊ตาออกมาเตน้ระบาํโดยประดบัอยูบ่นอาคาร
เทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวนั จากนั้นนาํท่านสู่โรงเบียร์พื้นเมืองเยอรมนั ฮอฟบราว
เฮาส์ (HOFBRÄUHAUS) ตั้งอยูท่ี่จตุัรัสพลาตเซิลในตวัเมืองมิวนิก ท่ีมีประวติัอนัยาวนานมากวา่ 400 ปีจึง
กลายเป็นตาํนานของโรงเบียร์เยอรมนัแท้ๆ  ท่ีโรงเบียร์แห่งน้ีอบอวลไปดว้ยบรรยากาศท่ีสนุกสนาน การร้องเพลง 
เตน้รํา และเล่นดนตรีแบบบาวาเรียน เคา้กบัเบียร์รสชาตินุ่มล้ิน อีกทั้งท่ีน้ียงัมีการจดังานประจาํปีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองมิวนิก คือเทศกาลเบียร์เยอรมนั อ๊อคโทเบอร์เฟส (OKTOBERFEST) จุดเร่ิมตน้ของเทศกาลน้ีเร่ิมตน้มา
จากช่วงรัชสมยัของกษตัริยโ์จเซฟท่ี 1 พระองคไ์ดจ้ดังานข้ึนเพื่อฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสในปี 
1810 จนต่อมาไดก้ลายเป็นงานเล้ียงฉลองท่ีจดัต่อเน่ืองมาทุกๆ ปีจนเป็นเทศกาลประจาํปีอนัโด่งดงัไปทัว่โลก 
(เทศกาลเบียร์เยอรมนั OKTOBERFST เร่ิมจดัตั้งแต่เดือนกนัยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี ) HOFBRÄUHAUS 
นั้นถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งการตอ้นรับของมิวนิค และเป็นของกาํนลัแบบบาวาเร่ียนท่ีมอบบรรยากาศแห่งความ
อบอุ่นสบายแก่คนรักเบียร์ท่ีมาเยีย่มเยยีนจากทัว่ทั้งโลก ณ โรงเบียร์แห่งน้ี ถา้คุณเป็นคนท่ีชอบสรรหาความแปลก
ใหม่ เเละอยากล้ิมลองวฒันธรรมการด่ืมเบียร์แบบมิวนิคแลว้หละก็ ไม่ควรพลาดท่ีจะลองชิมเบียร์ตวัน้ีสักคร้ังใน
ชีวติ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพืน้เมือง เมนู  SAUSAGE+BEER 1 แก้ว / ท่าน 
 นําท่านเดินสู่ทีพ่กั LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม       เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุงเวยีนนา - ช็อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ 
(B/L/D) 

 

 

 

 
 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท ( HALLSTATT) เมืองเล็กๆท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก                        

สัมผสัความมหศัจรรยภ์าพของหมู่บา้นท่ีมีองคป์ระกอบของเทือกเขาอยูด่า้นหลงัเสมือนราวกบัภาพวาดทาํให้เมือง
น้ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี และยงัมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นท่ี
หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย  

กลางวนั        บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพืน้เมือง // เมนู ปลาเทร้า 
บา่ย      นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA( (290 กิโลเมตร( นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่     
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      1,000 ปี ศูนยก์ลางอาํนาจของจกัรวรรดิออสโตร ฮงักาเรียน นาํเท่ียวชมกรุงเวยีนนา ผา่นชมถนนสายวงแหวน  
                        (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนาท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อนั  
                        งดงามโรงละครโอเปร่าท่ีสร้างข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่ม      
                        อาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชสาํนกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี13-20, ตึกรัฐสภา ซ่ึงสร้างข้ึนในระหวา่ง 
                        ปีค.ศ.1873-1883 นาํท่าน ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง                       
                        มีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย ชมวหิารเซนตส์เตฟาน ซ่ึงตั้งอยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลกัษณ์ของ 
                        กรุงเวยีนนา และเชิญท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมายอยา่งจุใจ เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของตกแต่งบา้น  
                        สินคา้เคร่ืองแกว้ สวาร็อฟสก้ี, ซคัเคอร์เคก้ เคก้ช็อคโกแลต ช่ือดงัของเวยีนนา 

คํ่า                  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน  
 นําท่านเดินทางสู่ทีพ่กั  NH DANUBE CITY หรือเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่ี่           พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ 
 (B/L/D) 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นาํท่านเขา้ชมความงดงามของ  พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  (SCHLOSS SCHÖNBRUNN) ของพระนางมาเรียเทเร

ซ่า แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิร์กซ่ึงมีประวติัการสร้าง  มาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเร
ซ่าใหส้ร้างข้ึนใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจาํนวนหอ้งถึง  1,441 หอ้งในระหวา่งปี  ค.ศ.  1744-1749 เพื่อใชเ้ป็น
พระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลบัพลา ท่ีประทบัไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรบรรจง
สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส  มีความสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป มีการ
ตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะในหลายรูปแบบ และยงัมีเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชต่้างๆประดบัอยูอ่ยา่งสวยงาม ซ่ึงแสดงถึง
ความยิง่ใหญ่ แห่งราชวงส์อปัสเบิร์ก ดา้นหลงัของพระราชวงัยงัเป็นสวนท่ีมีการออกแบบไดอ้ยา่งกลมกลืน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์  (BUDAPEST) (245 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็น

เมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบั
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ ” จากนั้นนาํชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเตม็ไปดว้ย
สถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า  ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ นาํท่านเขา้ชม  โบสถ์แมท
เธียส (MATTHIAS CHURCH) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค์  ช่ือโบสถ์
มาจากช่ือกษตัริยแ์มทเธียสซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ี
งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตลนี์โอ-โกธิค  หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดใน
ศตวรรษท่ี  15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้  ผลงานประติมากรรมท่ี
งดงามของศตวรรษท่ี 11 ท่ีอยูห่นา้  ป้อมชาวประมง  (FISHERMEN’S BASTION) นาํท่านเขา้ชมป้อมปราการ
ใหญ่โตท่ีมีจุดชมววิเหนือเมืองบูดา  ท่านสามารถชมความงามของแม่นํ้าดานูบได้ เป็นอยา่งดี ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึน
ตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน นาํชม จัตุรัสวรีบุรุษ  (HEROES’ SQUARE) บนฝ่ังเปสต ์ท่ีตั้งของ 
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MILLENARY MONUMENT อนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนฉลอง 1,000 ปีแห่งชยัชนะของชาวแมกยาร์  จากนั้นนาํท่าน 
ล่องเรือในแม่นํา้ดานูบ  อนัลือช่ือชมความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ ท่ีตั้ง
เรียงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝ่ัง "บูดา" และ "เปสต์"  ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงาม
เป็นท่ีร่ําลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม 
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างขา้มแม่นํ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาว
องักฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใ้นการสร้างไดถู้กนาํมาจากประเทศองักฤษเช่นกนั  (พเิศษบริการ ไวน์ / ซอฟดริงค์ท่าน
ละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพืน้เมือง 
 นําท่านเดินทางสู่ทีพ่กั MERCURE BUDAPEST BUDA หรือเทยีบเท่า ระดบั  4 ดาว 
วนัทีห้่า บราติสลาวา (ประเทศสโลวคั) - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (ประเทศเชค) 

(B/L/D) 
 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY) (200 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวา

เกีย และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่นํ้าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบั
ออสเตรียและฮงัการี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐ เชค ดว้ย เมืองน้ีมีทศันียภาพของอาคารบา้นเรือนริมสองฝ่ัง
แม่นํ้าท่ีมีความสวยงาม นาํท่านข้ึนสู่ท่ีตั้งของ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยูบ่นเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่ม
แม่นํ้าดานูบ ชมบริเวณภายนอกปราสาทพร้อมบนัทึกภาพจากดา้นนอกของตวัปราสาท ตวัอาคารมีหอคอยสูง 80  

 4 ดา้น ผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบกอธิ เมตร ทั้งเรอเนสซองส์และบาร็อค เขา้สู่เขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จตุัรัสใจ
กลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของทาํเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพความประทบัใจ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารจีน  
                         จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (280 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมือง

หน่ึงของสาธารณรัฐเชค มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความสาํคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนั
ทรงคุณค่า จึงไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค .ศ. 1992 นาํท่านถ่ายรูป ปราสาทเชสกีค้รุมลอฟ 
(CESKY KRUMLOV CASTLE) ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยคุสมยั เปล่ียนมือเจา้ของหลาย
คร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาในคุง้นํ้าวลัตาวา  อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมเมือง
มรดกโลก สัมผสับรรยากาศพกัผอ่นกนัอยา่งเตม็อ่ิม และร้านอาหารร้านเบียร์ริมนํ้าสุดชิวตามอธัยาศยั  

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพืน้เมือง 
 นําท่านเดินทางสู่ทีพ่กั HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทยีบเท่า 4* 
วนัทีห่ก กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก – มหาวหิารเซนต์วตุิส – สะพานชาร์ลส์ - OLD TOWN SQUARE 

(B/L/D) 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (170 กิโลเมตร) ดินแดนท่ีมีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็นท่ี

เลืองลือทัว่โลก มีผูค้นเดินทางไปชมเมืองประวติัศาสตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย เช่น 
โรมนัเนสก ์โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทาํใหก้รุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองคก์าร UNESCO ไดเ้ลือกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม
ในปี 1992 นาํท่านเขา้ชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่
บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่นํ้าวลัตาวา อดีตท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการของคณะรัฐบาล 
ชมววิสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นตวัเมืองปรากท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่นํ้า ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ 
มากมาย รวมทั้งยอดโบสถต่์างๆ อีกดว้ย จึงท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นาํท่านชม มหาวหิารเซนต์วตุิส 
(ST. VITUS CATHEDRAL) วหิารประจาํราชวงศซ่ึ์งสร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ท่ีประดบัดว้ยกระจกสีแบบสเต
นกลาสอยา่งสวยงาม แลว้ยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีทาํข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลสท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญ
สูงสุด ใหท้่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้น
เลน (GOLDEN LANE) สถานท่ีท่ีเคยเป็นร้านขายของในยคุแรกๆ และเปล่ียนมาเป็นท่ีพกัขององครักษ ์มหาดเล็ก  
และปัจจุบนัเป็นแกลเลอร่ี ร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน  
 จากนั้นนาํท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีสวยงามของ สะพานชาร์ลส์ ( CHARLES BRIDGE) ท่ีทอดขา้มแม่นํ้าวลัตา

วา เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของปรากท่ีสร้างข้ึนในยคุของกษตัริยช์าร์ลส์ท่ี 4 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าศิลปินต่างๆ 
นาํผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ อิสระเดินเล่นยา่นจตุัรัสเมืองเก่าท่ีมีบรรยากาศคึกคกั
ตลอดเวลาเพราะเตม็ไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตลัซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นท่ีรู้จกัและใหก้าร
ยอมรับกนัทัว่ยโุรป แมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ ก็นิยมนาํไปเป็นเคร่ืองประดบัหรือช่อโคมระยา้ท่ีงดงาม  
จากนั้นนาํท่านสู่ OLD TOWN SQUARE หรือจตุัรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต ( STARA MESTO SQUARE) บริเวณ
โดยรอบลว้นเป็นอาคารและวหิารเก่าแก่อายกุวา่ 600-700 ปี และ รอชมนาฬิกาโบราณ  นาฬิกาดาราศาสตร์ 
(ASTRONOMICAL CLOCK) ท่ีสวยงามและจะมีตวัตุก๊ตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชัว่โมง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพืน้เมือง + เป็ด  
                      นําท่านเดินทางสู่ทีพ่กั HOTEL DUO หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วนัทีเ่จ็ด        กรุงปราก – เมืองคาร์โลว ีวารี – มิวนิก (เยอรมนี) 

(B/L/D) 
 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลว ีวารี (KARLOVY VARY) (130 กิโลเมตร) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ เมืองคาร์ลบาดแห่ง

สาธารณรัฐเชค ดินแดนแห่งน้ีเป็นท่ีคน้พบแหล่งนํ้าแร่ร้อนธรรมชาติและมีบ่อนํ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อท่ีร้อนท่ีสุด
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อยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสท่ีมีช่ือวา่ วาลิดโล ( VRIDLO) และยงัข้ึนช่ือวา่เป็น เมือง
แห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเชค ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทัว่โลกท่ีจะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพตาม
ความเช่ือท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ ท่านสามารถทดลองด่ืมนํ้าแร่ซ่ึงตอ้งด่ืมกบัถว้ยชามเฉพาะพิเศษทาํจากพอร์ซเลนท่ี
มีปากยืน่ออกมาเหมือนกานํ้าไดใ้นเมืองน้ีเท่านั้น  จากนั้นอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยัถ่ายรูปกบัสถาปัตยกรรมท่ี
งดงาม  อาทิเช่น โบสถข์องแมร์ เมดิลีน และโบสถส์ไตลรั์สเซีย เป็นตน้ หรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก เหลา้
พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง “BECHEROVKA” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตจากสมุนไพรเป็นของขวญัของฝากได ้

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพืน้เมือง  // เมนู ขาหมูทอด 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  มิวนิก (MUNICH) (315 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย แควน้ตอนใตข้อง

ประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าอิซาร์ เป็นศูนยก์ลางความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเงิน การธนาคาร 
และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีท่ีสุดดว้ย เชิญเท่ียวชมมหานครแห่งน้ี ก่อตั้งใน  ค.ศ.1158 มีบรรยากาศ
ร่ืนรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยคุสมยัอนัรุ่งเรือง แหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยัมากมาย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน 
                         นําท่านเดินทางสู่ทีพ่กั LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 
วนัทีแ่ปด       ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

(B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มิวนิก เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาใหท้่านไดท้าํ TAX REFUND 
13.35 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดย  สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 925 
วนัทีเ่ก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  (กรุงเทพฯ) 

 (-/-/-) 
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

*********************************** 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

และวนัหยุดช่วง เทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นสําคัญ *** 
 
 

เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวคั - เชค (9วนั 6คนื)     
กาํหนดการเดินทาง 

เดือน วนัที่ ราคาท่านละ 

ตุลาคม 60 11-19  ตุลาคม  89,900.- 

พฤศจิกายน 60  22-30 พฤศจิกายน 89,900.- 

ธันวาคม 60 20-28 ธันวาคม 89,900.- 
 

** คณะเดินทางได้เมือ่มผู้ีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ** 
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อตัราค่าบริการ / ท่านละ ตุลาคม - ธันวาคม 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 89,900 -. 
เด็กอาย ุ02 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 -. 
เด็กอาย ุ02 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 87,900 -. 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 13,900 -. 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั และ

บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ

จําเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณทีี่

อาจมีการแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิตํ่า  

3. กรณทีีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง

อาบนํา้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั  

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลือ่นไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
** ในกรณทีีผู้่เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปลีย่นแปลง (ไม่ตํ่ากว่า 15 ท่าน) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยคาํนึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินตามท่ีระบุตามรายการ ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณทีีท่่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้ามี) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (สาํหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถ ( 5 ยูโร / คน / วนั)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินนํ้าใจในการบริการ  
 ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและชําระเงิน 

 ชาํระค่ามดัจาํท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้าํการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการจอง
โดยอตัโนมติั ชาํระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 15 - 19 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 

  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมื่อไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจํานวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีีท้าง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อืน่ให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น  (การอนุมติัวซ่ีาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น)  พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาไม่นอ้ยกวา่  3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถาน ทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซ่ีาของท่านได้  และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ  
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว  ทาง
บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิ  ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม  อาจจะถูกระงบั  มิใหเ้ดิน
ทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้  แลว้ผลปรากฏวา่  ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง  7 วนัทาํการ  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง  (ค่ามดัจาํตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออก
ตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จาํนวนและจะทาํการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลา
ประมาณ  6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง  
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจาํในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 
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ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้  – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ  หรือใชเ้อกสารปลอมในการ
เดินทาง  และสาํหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริต  หรือจะหลบหนีเขา้เมือง  หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยืน่วซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้าํระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จาํนวน
และทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตามกฎหมาย 

สาํหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ  เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให้  เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมคื่นค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย และทางบริษทัฯ  จะขอดาํเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอืน่ๆ 
1.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี  และจะไม่รับผดิชอบใดๆ  เม่ือเกิดเหตุ

จาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  เช่น  การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ  การจลาจล  การประทว้งต่างๆ  และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียว บินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย  สูญเสีย  หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว้  โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบิน  และทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ  หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ  ตามรายการ  หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.  หลงัจากการจองและชาํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดแลว้  ทางบริษทัฯ  ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ  
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เอกสารสําหรับการยืน่วซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มือกบัสถานทูตทุกกรณ)ี  
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือสาํหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรนาํไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ
อนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาํและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 สําเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งทาํจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดง

ความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได้ 
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจาํนงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์ของ

บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
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ยืน่เร่ืองทาํจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือ  พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบสาํเนาหนา้พาสปอร์ตหรือสาํเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรอง
บุตรบุญธรรม) 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 สําเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการทาํงาน 

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั  หรือสังกดัท่ีท่านทาํงานอยู่ ฉบับจริง 
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงาน และช่วงเวลาท่ีขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ สาํเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
(กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีทาํงานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ 

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสมํ่าเสมอ และมี
จาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั
และฝากประจําทุกกรณี**  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พอ่แม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร สาํเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 
 

 


