เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค (9วัน 6คืน)
โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)
สายการบิน
ไทย แอร์ เวย์ (TG)

เทีย่ วบินขาไป
เทีย่ วบินขากลับ

TG 924
BKK-MUC
TG 925
MUC-BKK
( *** หากมีการเปลีย่ นแปลงไฟลท์ จะแจ้ งให้ ทราบอีกครั้ง )
พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยอาหารร้ านพิเศษ และเมนูสุดดีลกั ซ์

00.50-06.45
13.35-06.10

ไฮไลท์ ของโปรแกรม
- บินตรง กรุ งเทพ-มิวนิค-กรุ งเทพ พร้ อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
- เทีย่ วครบทุกไฮไลท์ !! + รวมค่ า SCHENGEN VISA ครั้งแรกฟรี !!
เยอรมัน : เมืองมิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรี ยนพลาตซ์
ออสเตรีย : เมืองฮัลสแตท ช็อปปิ้ งถนนคาร์ ตเนอร์ พระราชวังเชิงบูรณ์
ฮังการี : กรุ งบูดาเปสต์ โบสถ์แมทเธียส ป้ อมชาวประมง ล่องเรื อแม่น้ าํ ดานูบ
สโลวัค : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา
เชค : กรุ งปราก ปราสาทแห่งปราก สะพานชาร์ลส์ เมืองคาร์โลวี วารี เมืองนํ้าแร่ เมืองเชสกี้ครุ มลอฟ ปราสาทเชสกี้ครุ มลอฟ
- มีเวลาเต็มทีช่ ้ อปปิ้ งจุใจ !! ถนนแมกซิมิเลียน ถนนคาร์ ตเนอร์ และ OLD TOWN กรุ งปราก
- ลิม้ รสความอร่ อย อาหารท้องถิ่นขึน้ ชื่อ เมนูขาหมูเยอรมัน / เมนูไส้ กรอกเวียนนา / เมนูปลาเทร้ า
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กําหนดการเดินทาง
เดือน
ตุลาคม 60
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60
วันแรก

วันที่
11-19 ตุลาคม
22-30 พฤศจิกายน
20-28 ธันวาคม

ราคาท่านละ
89,900.89,900.89,900.-

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ)
(-/-/-)

21.00 น. คณะ พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C-D
สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
วันทีส่ อง เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
(-/L/D)

00.50 น. บินลัดฟ้ า ออกเดินทางสู่ มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 924
(มีอาหาร และ เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิก ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง
กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรวจ
ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (HOHENSCHWANGAU VILLAGE) ชมบรรยากาศของหมู่บา้ นและ
ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็ นฉากหลัง จากนั้นนําท่านขึ้นสู่
ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทงดงามในฝันดัง่ เทพนิยาย มีทิวทัศน์โดด
เด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบและธารนํ้า ชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับ
เรื่ องราวอุปรากร, ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ที่ลว้ นแต่งดงามจนยากจะพรรณนา แม้แต่ราชา
การ์ตูนวอล์ทดิสนียย์ งั ได้จาํ ลองแบบไปเป็ นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย ์
แลนด์ ซึ่งสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริ ชาร์ดวากเนอร์ พระสหาย
คู่พระทัย โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง ได้แก่ นอยชวานสไตน์
(NEUSCHWANSTEIN), ลินเดอฮอฟ (LINDERHOF) และแฮเรนคิมเซ่ (ROYAL PALACE OF
HERRENCHIEMSEE) ให้เป็ นมรดกอันลํ้าค่าแห่งรัฐบาลวาเรี ย ชมวิวสวยจาก สะพานมาเรีย (MARIA
BRIDGE) (การเปิ ดให้เข้าชมขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึ่ งพาดผ่าน โตรกผาพอลเล็ท (POLLET) จุดชม
วิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสู ง 200 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพืน้ เมือง
(TG) CLUB WONDER 9วัน 6คืน - UPDATE: 6-Sep-17 -

PAGE 2

นําท่านมาเก็บภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE) นิมเฟนเบิร์กเป็ นวังฤดูร้อนของ
พระราชวงศ์ผปู ้ กครองบาวาเรี ย ผูร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคือเฟอร์ ดินานด์ มาเรี ย เจ้าชายอีเล็คเตอร์ แห่งบาวาเรี ย และ
เฮ็นเรี ยตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี
พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์ แห่งบาวาเรี ยส่ วนกลางของวังสร้างเสร็ จใน
ปี ค.ศ. 1675 นําท่านเดินทางสู่ บริ เวณ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปั ตยกรรม
อันเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญ เช่น ศาลาว่าการเก่า, โบสถ์แม่พระที่มีรูปโดมคล้ายหัวหอม t(FRAUENKIRCHE),
ประตูชยั , ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่ า เป็ นต้น ชม หอนาฬิ กาดาราศาสตร์
GLOCKENSPIEL ใจกลางเมืองเก่าซึ่งพลาดไม่ได้ที่จะชมตุก๊ ตาออกมาเต้นระบําโดยประดับอยูบ่ นอาคาร
เทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน จากนั้นนําท่านสู่ โรงเบียร์ พ้นื เมืองเยอรมัน ฮอฟบราว
เฮาส์ (HOFBRÄUHAUS) ตั้งอยูท่ ี่จตั ุรัสพลาตเซิ ลในตัวเมืองมิวนิก ที่มีประวัติอนั ยาวนานมากว่า 400 ปี จึง
กลายเป็ นตํานานของโรงเบียร์ เยอรมันแท้ๆ ที่โรงเบียร์ แห่งนี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน การร้องเพลง
เต้นรํา และเล่นดนตรี แบบบาวาเรี ยน เค้ากับเบียร์ รสชาตินุ่มลิ้น อีกทั้งที่น้ ียงั มีการจัดงานประจําปี ที่เป็ นเอกลักษณ์
ของเมืองมิวนิก คือเทศกาลเบียร์เยอรมัน อ๊อคโทเบอร์ เฟส (OKTOBERFEST) จุดเริ่ มต้นของเทศกาลนี้เริ่ มต้นมา
จากช่วงรัชสมัยของกษัตริ ยโ์ จเซฟที่ 1 พระองค์ได้จดั งานขึ้นเพื่อฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสในปี
1810 จนต่อมาได้กลายเป็ นงานเลี้ยงฉลองที่จดั ต่อเนื่องมาทุกๆ ปี จนเป็ นเทศกาลประจําปี อันโด่งดังไปทัว่ โลก
(เทศกาลเบียร์เยอรมัน OKTOBERFST เริ่ มจัดตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี ) HOFBRÄUHAUS
นั้นถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับของมิวนิค และเป็ นของกํานัลแบบบาวาเรี่ ยนที่มอบบรรยากาศแห่งความ
อบอุ่นสบายแก่คนรักเบียร์ ที่มาเยีย่ มเยียนจากทัว่ ทั้งโลก ณ โรงเบียร์ แห่งนี้ ถ้าคุณเป็ นคนที่ชอบสรรหาความแปลก
ใหม่ เเละอยากลิ้มลองวัฒนธรรมการดื่มเบียร์ แบบมิวนิคแล้วหละก็ ไม่ควรพลาดที่จะลองชิมเบียร์ ตวั นี้สักครั้งใน
ชีวติ
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพืน้ เมือง เมนู
SAUSAGE+BEER 1 แก้ว / ท่าน
นําท่ านเดินสู่ ทพี่ กั LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันทีส่ าม

เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุ งเวียนนา - ช็อปปิ้ งถนนคาร์ ทเนอร์
(B/L/D)

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท ( HALLSTATT) เมืองเล็กๆที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
สัมผัสความมหัศจรรย์ภาพของหมู่บา้ นที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยูด่ า้ นหลังเสมือนราวกับภาพวาดทําให้ เมือง
นี้ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู อาหารพืน้ เมือง // เมนู ปลาเทร้ า
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (VIENNA( (290 กิโลเมตร( นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า
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1,000 ปี ศูนย์กลางอํานาจของจักรวรรดิออสโตร ฮังกาเรี ยน นําเที่ยวชมกรุ งเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน
(RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุ งเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ อัน
งดงามโรงละครโอเปร่ าที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่ม
อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่ งสร้างขึ้นในระหว่าง
ปี ค.ศ.1873-1883 นําท่าน ช้ อปปิ้ งถนนคาร์ ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง
มีหา้ งสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่ งตั้งอยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของ
กรุ งเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ ของตกแต่งบ้าน
สิ นค้าเครื่ องแก้ว สวาร็ อฟสกี้, ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
นําท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั
NH DANUBE CITY หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันทีส่ ี่

พระราชวังเชรินน์ บรุ นน์ - กรุ งบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์ แมทเธียส – ล่ องเรือแม่ นํา้ ดานูบ
(B/L/D)

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์ บรุ นน์ (SCHLOSS SCHÖNBRUNN) ของพระนางมาเรี ยเทเร
ซ่า แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์กซึ่ งมีประวัติการสร้าง มาตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรี ย เทเร
ซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็ น
พระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลา ที่ประทับได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง
สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ ซายส์ของฝรั่งเศส มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป มีการ
ตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรู ปแบบ และยังมีเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ต่างๆประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม ซึ่งแสดงถึง
ความยิง่ ใหญ่ แห่งราชวงส์อปั สเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็ นสวนที่มีการออกแบบได้อย่างกลมกลืน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
บ่าย นําท่านเดินทางสู่
กรุ งบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (245 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น
เมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับ
ได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าํ ดานูบ ” จากนั้นนําชมบริ เวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วย
สถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ป จากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ นําท่านเข้าชม โบสถ์ แมท
เธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์
มาจากชื่อกษัตริ ยแ์ มทเธียสซึ่งเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงสร้างสิ่ งก่อสร้างที่
งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสี สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดใน
ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่
งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยูห่ น้า ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) นําท่านเข้าชมป้ อมปราการ
ใหญ่โตที่มี จุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าํ ดานูบได้ เป็ นอย่างดี ป้ อมแห่งนี้สร้างขึ้น
ตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรี ยน นําชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ ที่ต้ งั ของ
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MILLENARY MONUMENT อนุสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นนําท่าน
ล่ องเรือในแม่ นํา้ ดานูบ อันลือชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการี ในช่วง 600-800 ปี มาแล้ว ที่ต้ งั
เรี ยงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์ " ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ งงดงาม
เป็ นที่ร่ าํ ลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสู งถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ าํ ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว
อังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (พิเศษบริการ ไวน์ / ซอฟดริงค์ ท่าน
ละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ)
คํ่า บริการอาหารคํ่า
ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพืน้ เมือง
นําท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั MERCURE BUDAPEST BUDA หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันทีห่ ้ า
บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกีค้ รุ มลอฟ (ประเทศเชค)
(B/L/D)

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY) (200 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวา
เกีย และเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวาเกียกับ
ออสเตรี ยและฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐ เชค ด้วย เมืองนี้มีทศั นียภาพของอาคารบ้านเรื อนริ มสองฝั่ง
แม่น้ าํ ที่มีความสวยงาม นําท่านขึ้นสู่ ที่ต้ งั ของ ปราสาทแห่ งกรุ งบราติสลาวา ตั้งอยูบ่ นเนินเขาคาร์ เบเธี ยนเหนือลุ่ม
แม่น้ าํ ดานูบ ชมบริ เวณภายนอกปราสาทพร้อมบันทึกภาพจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสู ง 80
ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิ 4 เมตร ทั้งเรอเนสซองส์และบาร็ อค เข้าสู่ เขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตุรัสใจ
กลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของทําเนียบประธานาธิ บดี เก็บภาพความประทับใจ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้ รุ มลอฟ (CESKY KRUMLOV) (280 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมือง
หนึ่งของสาธารณรัฐเชค มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมอัน
ทรงคุณค่า จึงได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นําท่านถ่ายรู ป ปราสาทเชสกีค้ รุ มลอฟ
(CESKY KRUMLOV CASTLE) ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลาย
ครั้งหลายคราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาทที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาในคุง้ นํ้าวัลตาวา อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง
มรดกโลก สัมผัสบรรยากาศพักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม และร้านอาหารร้านเบียร์ ริมนํ้าสุ ดชิวตามอัธยาศัย
คํ่า บริการอาหารคํ่า
ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพืน้ เมือง
นําท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า 4*
วันทีห่ ก กรุ งปราก - ปราสาทกรุ งปราก – มหาวิหารเซนต์ วติ ุส – สะพานชาร์ ลส์ - OLD TOWN SQUARE
(B/L/D)
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เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก (PRAGUE) (170 กิโลเมตร) ดินแดนที่มีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็ นที่
เลืองลือทัว่ โลก มีผคู ้ นเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมอันหลากหลาย เช่น
โรมันเนสก์ โกธิ ค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรู ปแบบต่างๆ ทําให้กรุ งปรากเป็ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึง
ประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
ในปี 1992 นําท่านเข้าชม ปราสาทแห่ งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่
บนเนินเขา ริ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาํ การของคณะรัฐบาล
ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ าํ ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ
มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วย จึงที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นําท่านชม มหาวิหารเซนต์ วติ ุส
(ST. VITUS CATHEDRAL) วิหารประจําราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี แบบสเต
นกลาสอย่างสวยงาม แล้วยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาํ ขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลสที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู้ ร้างความเจริ ญ
สู งสุ ด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ บริ เวณ เดอะโกลเด้ น
เลน (GOLDEN LANE) สถานที่ที่เคยเป็ นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็ นที่พกั ขององครักษ์ มหาดเล็ก
และปั จจุบนั เป็ นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
จากนั้นนําท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ ลส์ (CHARLES BRIDGE) ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ วัลตา
วา เป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ยช์ าร์ลส์ที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆ
นําผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ อิสระเดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคัก
ตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริ สตัลซึ่ งโบฮีเมียคริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั และให้การ
ยอมรับกันทัว่ ยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนําไปเป็ นเครื่ องประดับหรื อช่อโคมระย้าที่งดงาม
จากนั้นนําท่านสู่ OLD TOWN SQUARE หรื อจัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต ( STARA MESTO SQUARE) บริ เวณ
โดยรอบล้วนเป็ นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี
และรอชมนาฬิกาโบราณ นาฬิ กาดาราศาสตร์
(ASTRONOMICAL CLOCK) ที่สวยงามและจะมีตวั ตุก๊ ตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชัว่ โมง
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพืน้ เมือง + เป็ ด
นําท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั HOTEL DUO หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันทีเ่ จ็ด กรุ งปราก – เมืองคาร์ โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมนี)
(B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ โลวี วารี (KARLOVY VARY) (130 กิโลเมตร) หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ ลบาดแห่ง
สาธารณรัฐเชค ดินแดนแห่งนี้เป็ นที่คน้ พบแหล่งนํ้าแร่ ร้อนธรรมชาติและมีบ่อนํ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อที่ร้อนที่สุด
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อยูใ่ นศูนย์นิทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซี ยสที่มีชื่อว่า วาลิดโล ( VRIDLO) และยังขึ้นชื่อว่าเป็ น เมือง
แห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทัว่ โลกที่จะมาใช้บริ การรักษาสุ ขภาพตาม
ความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ ท่านสามารถทดลองดื่มนํ้าแร่ ซ่ ึ งต้องดื่มกับถ้วยชามเฉพาะพิเศษทําจากพอร์ ซเลนที่
มีปากยืน่ ออกมาเหมือนกานํ้าได้ในเมืองนี้เท่านั้น จากนั้นอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรู ปกับสถาปั ตยกรรมที่
งดงาม อาทิเช่น โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซี ย เป็ นต้น หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก เหล้า
พื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง “BECHEROVKA” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็ นของขวัญของฝากได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพืน้ เมือง // เมนู ขาหมูทอด
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
มิวนิ ก (MUNICH) (315 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรี ย แคว้นตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนี ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ อิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร
และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ ตแกลเลอรี่ ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งใน ค.ศ.1158 มีบรรยากาศ
รื่ นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่ งเรื อง แหล่งรวมห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัยมากมาย
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
นําท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4
วันทีแ่ ปด ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ)
(B/-/-)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
10.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ มิวนิก เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทาํ TAX REFUND
13.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 925
วันทีเ่ ก้ า ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุ งเทพฯ)
(-/-/-)
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุ งเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
***********************************
*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร
และวันหยุดช่ วง เทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ ***

เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค (9วัน 6คืน)
กําหนดการเดินทาง
เดือน
ตุลาคม 60
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60

วันที่
11-19 ตุลาคม
22-30 พฤศจิกายน
20-28 ธันวาคม

ราคาท่านละ
89,900.89,900.89,900.-

** คณะเดินทางได้ เมือ่ มีผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป **
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อัตราค่ าบริการ / ท่านละ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 02 - 10 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 - 6 ปี 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั

ตุลาคม - ธันวาคม
89,900 -.
89,900 -.
87,900 -.
13,900 -.

1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้ นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ
จําเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีที่
อาจมีการแยกห้ องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่ อาจจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ ีอุณหภูมิตํ่า
3. กรณีทมี่ ีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสู งขึน้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่าง
อาบนํา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ และห้ องแต่ ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกัน
หมายเหตุ
** อัตราค่ าบริการ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดสอบถามเพิม่ เติม
** ตั๋วกรุ๊ ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลือ่ นไม่ ได้ ทุกกรณี (ต้ องแจ้ งก่อนล่วงหน้ าหากท่านมีการเปลีย่ นแปลงตั๋ว )
**ในกรณีทผี่ ้ เู ดินทางไม่ ถึง 15 ท่าน แต่ ท่านประสงค์ ทจี่ ะเดินทาง อัตราค่ าบริการอาจมีการเปลีย่ นแปลง (ไม่ ตํ่ากว่า 15 ท่าน)
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์ โดยคํานึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกค้าเป็ นหลัก
อัตรานีร้ วม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยืน่ ครั้งแรก
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้นประหยัด
 ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถรับ – ส่ งระหว่างนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีทที่ ่านประสงค์ จะนั่งเรือ (ถ้ ามี)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
เป็ นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (สําหรับกรณี ที่ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ ( 5 ยูโร / คน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทยขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสิ นนํ้าใจในการบริ การ
 ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน เป็ นต้น
การจองและชําระเงิน
ชําระค่ามัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
โดยอัตโนมัติ ชําระส่ วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น 30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่ 15 - 19 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่ 1 - 14 วัน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้ กต็ ่ อเมื่อไม่ สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย
20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ ครบจํานวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผ้ รู ่ วมเดินทางในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้ าง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์ อนื่ ให้ ถ้าท่านต้ องการ
ในการยืน่ ขอวีซ่า ทางบริ ษทั ฯ มีหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมตั ิวซี ่าขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่ งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าไม่นอ้ ยกว่า 3
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถาน ทูต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ
หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดิน
ทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร)
หากท่านส่ งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วัน ทําการ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง (ค่ามัดจําตัว๋ กับสายการบินหรื อหากทางบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการออก
ตัว๋ แล้วทางบริ ษทั ฯจะหักค่าตัว๋ เครื่ องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กบั ทางบริ ษทั ฯ โดยใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋ เครื่ องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรี ยกเก็บ ค่ามัดจําในต่างประเทศ โดยส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
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ผูท้ ี่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่วา่ จะเป็ นประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และสําหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริ ต หรื อจะหลบหนีเข้าเมือง หรื อใช้
เอกสารปลอมประกอบการยืน่ วีซ่า ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ มาแล้วไม่วา่ บางส่ วนหรื อเต็มจํานวน
และทางบริ ษทั ฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการตามกฎหมาย
สําหรับผูเ้ ดินทางที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด ยกเว้นหากเกิดเหตุ จาํ เป็ น สุ ดวิสัย และทางบริ ษทั ฯ จะขอดําเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจาก
การยืน่ วีซ่าจะถูกระบุเป็ นสถิติของทางบริ ษทั ฯ กับทางสถานทูต
หมายเหตุอนื่ ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก รายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ
จําเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสาย
การบินหรื อการยกเลิกเที่ยว บินรวมถึง ในกรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริ ษทั ฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ น
หลัก
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่ และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้ โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ผเู้ ดินทางได้รับเป็ นหลัก
3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
หรื อออกประเทศ ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
เอกสารสํ าหรับการยืน่ วีซ่า (ผู้เดินทางทุกท่ านต้ องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้ มือกับสถานทูตทุกกรณี)
 พาสปอร์ ต ต้องอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการ
อนุมตั ิวซี ่า
 รู ปถ่ ายสี พืน้ หลังสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน)
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรื อ 3.5x4.5 เซนติเมตร จํานวน 2 รู ป
ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
 สํ าเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ
 สํ าเนาสู ติบัตร กรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
o กรณี เดินทางกับบิดาหรื อมารดาท่ านใดท่ านหนึ่ง ต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดาหรื อมารดาจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดง
ความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่งได้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอื่น ทั้งบิดาและมารดาต้องแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ชื่อ และความสัมพันธ์ของ
บุคคลนั้นกับครอบครัวด้วย
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ยืน่ เรื่ องทําจดหมายยินยอม ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อ พร้อม
ประทับตรารับรองราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแนบสําเนาหน้าพาสปอร์ตหรื อสําเนาบัตรประชาชนของบิดาหรื อมารดา
หรื อผูป้ กครอง (กรณี บิดามารดา หย่าร้าง/เสี ยชีวติ ต้องแนบ ใบหย่า/ใบมรณะ เพื่อเป็ นการยืนยัน รวมถึงหนังสื อรับรอง
บุตรบุญธรรม)
 สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล
 สํ าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถ้ามี)
 หนังสื อรับรองการทํางาน
o พนักงานบริษัท / ข้ าราชการ หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั หรื อสังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ฉบับจริง
ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางาน และช่วงเวลาที่ขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
o เจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์, หนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(กรณี ธุรกิจส่ วนตัวไม่ได้จดทะเบียน ใช้จดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรู ปถ่ายสถานที่ทาํ งานอย่างน้อย 3-5 ใบ)
o นักเรียน / นักศึกษา หนังสื อรับรองจากสถานศึกษา หรื อ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น
o เกษียณอายุ สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
o ผู้สูงอายุต้ งั แต่ 70 ปี ขึน้ ไป แนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุ ด ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทต่ อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
และฝากประจําทุกกรณี**
 กรณีออกค่ าใช้ จ่าย ผูท้ ี่สามารถออกค่าใช้จ่ายให้กนั ได้ มีดงั ต่อไปนี้
o มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ ง
o สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (หากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร
เพิ่มเติม เช่น สู ติบตั รบุตร สําเนาทะเบียนบ้านโดยมีที่อยูเ่ ดียวกัน)
o บริ ษทั ต้องมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางใน
จดหมายด้วย
***หมายเหตุ: ชื่อในเอกสารทั้งหมดควรถูกต้อง และตรงกันตามหน้าพาสปอร์ ต
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