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วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม (เทยีบเท่า) 
1 สนามบนิสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองมิวนิค – เมืองพสัเซา – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ -   OLD INN 

3 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – เมืองน ้ าแร่ คาร์โลว ี วารี – กรุงปราก      NH HOTEL PRAGUE 
4 ปราสาทปราก – ชมเขตเมืองเกา่ – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์    NH HOTEL PRAGUE 
5 กรุงปราก – บราตสิลาวา (สโลวคั) – กรุงบดูาเปสต ์ (ฮงัการี) 

   
NH HOTEL 
BUDAPEST 

6 กรุงบดูาเปสต ์ – ล่องเรือแม่น ้ าดานูบ – เวยีนนา (ออสเตรีย) – หมู่บา้นกรีนซิง่    AUSTRIA TREND  
7 กรุงเวยีนนา – พระราชวงัเชงิบรุนน์ - ชอ้ปป้ิงคาร์เนอร์สตรีท – เซนตว์ลูฟ์กงั 

   
HOTEL 

STROBLERHOF 

การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานทีเ่ต็มอิ่ม กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360๐ 

พกัโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส หมอนรองคอ นอนบนเคร่ือง+รถ 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารขึ้นช่ือตามเมืองต่างๆ ADAPTER ส าหรับยุโรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีน ้าดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยุโรป 

เทีย่วยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ  

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณ์ใช้บนเคร่ือง 
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8 ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั – เมืองฮลัล์สตทัท ์ – เมืองซาลล์บวร์ก – เมืองมิวนิก 
   

HOLIDAY INN 
MUNICH 

9 ชมเมืองมิวนิก – พระราชวงันิมเฟนเบร์ิก – สนามบนิมิวนิก  - - - 

10 สนามบนิสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - - -  

ก าหนดการเดินทาง  2560  
กันยายน   15-24 / 22-1 ตุลาคม  
ตุลาคม   6-15 / 19-28 
พฤศจิกายน  3-12 / 17-26  
ธันวาคม  1-10  

 

21.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หน้าท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
 

00.50 น.    ออกเดินทางสู ่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ  
  น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองพสัเซา (Passau) 

  (ระยะทางประมาณ 192 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 เมอืงพรมแดนระหวา่งเยอรมนีกบัออสเตรีย เป็นจุดบรรจบ

กนัของแมน่ ้ า 3 สาย อนัไดแ้ก ่ แมน่ ้ าดานูบ, แมน่ ้ าอินน์ และ
แมน่ ้ าอิซ 

 น าทา่นชม วหิารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) เป็น
ผลงานมาสเตอร์พีชของศิลปินชาวอิตาลี ภายในวหิารเป็นท่ี
เกบ็ออร์แกนท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วันทีส่อง (2) เมืองมิวนิค – เมืองพสัเซา – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เทีย่ง ค ่า 
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 น าทา่นเดินเท่ียวชมเขตเมอืงเกา่ (Old Town) อาคารสไตล์โกธิคและบาร็อค รวมไปถึง Veste 
Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
13.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 

    (ระยะทางประมาณ 124 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 เมอืงมรดกโลก World Heritage ไดรั้บการยกยอ่งจาก

องค์การยูเนสโกใ้ห้เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 น า
ทา่นชมอาคารเกา่แกต่ั้งแตยุ่คกลางกวา่ 300 หลงั ชมววิ
ทิวทศัน์ของเมอืงแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ 
อิสระให้ทา่นเดินชมเมอืงโบราณตามอธัยาศัย 

 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

   พกัค้างคืน ณ OLD INN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นออกเดินทางสู ่ เมืองคาร์โลวีวารี (Karlovy Vary) 
(ระยะทางประมาณ 239 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 
เมอืงท่ีมกีารคน้พบน ้ าแรโ่ดยพระเจา้คาร์ลท่ี 4 แหง่จกัรวรรดิโรมนั 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

13.30 น. น าทา่นเท่ียวชมเมอืงน ้ าแรแ่สนสวยแหง่โบฮีเมยี มบีอ่น ้ าพรุ้อน
ถึง 12 แหง่ ท่ีร้อนท่ีสุดอยูใ่นศูนย์นิทรรศการท่ีมคีวามร้อนถึง 
72 องศาเซลเซียส เมอืงน้ีเป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์สสปาเพื่อ
รักษาสุขภาพ  ให้ทา่นเดินเท่ียวชมเมอืงและซ้ือของท่ีระลึก 

17.00 น.   น าทา่นเดินทางสู ่กรุงปราก (Prague) 
(ระยะทางประมาณ 127 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.) 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

    พกัค้างคืน ณ  NH HOTEL PRAGUE หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันทีส่าม (3) เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – เมืองน ้าแร่ คาร์โลวี วารี – กรุงปราก เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) สร้างข้ึนใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 11 ดว้ยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยูบ่นเนินเขา
ริมฝ่ังแมน่ ้ าวลัตาวา อดีตท่ีประทบัของจกัรพรรดิแหง่
โบฮีเมยี ชมโบสถ์เซนต์ไวตสั วหิารประจ าราชวงศ์ประดบั
ดว้ยกระจกสีแบบสเตนกลาสอยา่งสวยงาม ให้ทา่นเดินเลน่
บริเวณ เดอะโกลเดน้เลน ซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีพ  านักของชา่งฝีมอืในยุคสมยักอ่น  

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

13.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพาน
เกา่แกสั่ญลกัษณ์ของเมอืง ท่ีทอดขา้มแมน่ ้ าวลัตาวา สร้าง
ดว้ยหินขนาดใหญ ่ประดบัดวัยรูปป้ันของนักบุญถึง 28 องค์  
น าทา่นเดินทางเขา้สูจ่ตุัรัสใจกลางเมอืงอนัเป็นท่ีตั้งของวหิาร
ตินส์ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมือ่ตีบอกเวลาจะมหุีน่
ออกมาเตน้ร าให้นักทอ่งเท่ียวไดช้ม อิสระให้ทา่นไดช้อ้ปป้ิงในห้างสรรพสินคา้ มาร์คแอนด์
สเปนเซอร์ หรือร้านคา้แบรนด์เนมใน Palladium Shopping Mall 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ NH HOTEL PRAGUE หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava)   
    (ระยะทางประมาณ 328 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 

 เป็นเมอืงหลวงของสโลวคั เป็นท่ีตั้งของรัฐสภา, มหาวทิยาลยั, พิพิธภณัฑ์ และโรงละคร 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
13.00 น. น าทา่นข้ึนสูท่ี่ตั้งของปราสาทแหง่กรุงบราติสลาวา (ชม

ภายนอก) ตวัอาคารมหีอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง4 ดา้น ผสมผสาน

วันทีส่ี่ (4) ปราสาทปราก – ชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ เช้า เทีย่ง ค ่า 

วันทีห้่า (5) กรุงปราก – บราติสลาวา (สโลวัค) – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) เช้า เทีย่ง ค ่า 
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ไปดว้ยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือ
ลุม่แมน่ ้ าดานูบ 

 น าทา่นชมเมอืงในเขตจตุรัสใจกลางเมอืงอนัเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี  
16.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)   

(ระยะทางประมาณ 200 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 นครหลวงบูดาเปสท์ไขม่กุแหง่แมน่ ้ าดานูบ สวยงามดว้ย

สถาปัตยกรรมอนัล ้าคา่ ริมสองฝ่ังแมน่ ้ าดานูบ สมญานามวา่ 
“ราชินีแหง่ลุม่น ้ าดานูบ” แมน่ ้ าสายโรแมนติกอยา่งแมน่ ้ าดานูบ
ท่ีแบง่เมอืงออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ บูดาฝ่ังเมอืงเกา่ท่ีตั้งของคาสเซิล 
ฮิลล์ และเปสต์ฝ่ังท่ีทนัสมยัและหรูหรา จนไดช้ื่อวา่ปารีส
ตะวนัออก 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ NH HOTEL BUDAPEST หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นข้ึนชม Castle Hill ในฝ่ังบูดาซ่ึงทา่นจะไดช้มทิวทศัน์

งดงามของตวัเมอืง Fisherman’s Bastion ป้อมปราการ
ชาวประมง ชมบริเวณรอบนอกวิหารแมททอิัส (Matthias 

Church) น าทา่นสู ่จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) น าทา่นผา่น
ชมอาคารรัฐสภาท่ีกอ่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบนีโอกอธิค งดงามจนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
รัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
น าทา่น ล่องเรือแม่น ้าดานูบ แมน่ ้ าสายโรแมนติกมนต์เสนห์่
ไมเ่ส่ือมคลาย ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
กอธิค เรียงรายสองฝ่ังแมน่ ้ า มนต์เสนห์่ท่ีไมเ่ส่ือมคลาย ไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็นเมอืงโรแมนติก บนสายน ้ าแหง่หน่ึงของ
โลก 

วันทีห่ก (6) กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง เช้า เทีย่ง ค ่า 
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16.00 น.   น าทา่นเดินทางสู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) 
    (ระยะทางประมาณ 243 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  

 เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแหง่ดนตรี เมอืงหลวงอนัเกา่แกท่ี่มอีายุกวา่ 1,000 
ปี ศูนย์กลางอ านาจของจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียน  

 น าทา่นเดินทางสู ่หมูบ่า้นกรีนซ่ิง หมูบ่า้นพื้นเมอืงท่ีมชีื่อเสียงในเร่ืองการท าไวน์สด 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  “หมู่บ้านกรีนซิ่ง” หมู่บ้านพ้ืนเมืองทีมี่ช่ือเสียงในเร่ืองการท าไวน์สด 

อิ่มอร่อยกับอาหารค ่าสูตรเวียนนิสต้นต ารับแท้ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเสียงเพลงอันแสนโร

แมนติก ให้สมกับเป็นเมืองแห่งดนตรีอันแท้จริง รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ AUSTRIA TREND หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชิงบรุนน์ (Schonbrunn Palace) 

พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศ์อปัสบูร์ก เขา้ชมภายในกวา่ 20 
ห้องท่ีจดัแสดงไว ้ ผา่นห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี 
ห้องรับรอง ให้ทา่นเดินเลน่ถา่ยภาพในเขตพระราชอุทยานอนั
สวยงาม 

 ผา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางทอ่งเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนา ซ่ึง
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกง่ดงาม เชน่ โรงละครโอเปรา่ ท่ีสร้างข้ึนในชว่ง 
ค.ศ. 1863-1869 ผา่นพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของราช
ส านักฮปัสบูร์กมาตั้งแตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 13-20   ชมตึกรัฐสภา ท่ีถูกสร้างข้ึนในชว่ง ค.ศ. 
1873-1883  

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
13.00 น. น าทา่นสู ่ ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา ชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองแกว้

สวาร็อฟสกี้ หรือสินคา้นานาชนิด อาทิเชน่ Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินคา้
เส้ือแฟช ัน่ทนัสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เชน่ ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือ
แวะชิมของหวานท่ีร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์ร่ีและช๊อคโกแลตท่ีเกา่แก ่  

15.00 น.  น าทา่นเดินทางสู ่ภูมภิาคซาลส์คมัเมอร์กูท (Salzkammergut) 

วันทีเ่จ็ด (7) กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปป้ิงคาร์เนอร์สตรีท – เซนต์วูลฟ์กัง เช้า เทีย่ง ค ่า 
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    (ระยะทางประมาณ 285 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)  
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ HOTEL STROBLERHOF หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
08.00 น.  อิสระให้ทา่นเดินเลน่เกบ็ภาพหมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีถูกห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลสาบวูล์ฟกงั ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบท่ีกวา้งใหญม่คีวามยาวถึง 10.5 กโิลเมตร  
08.30 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) 
    (ระยะทางประมาณ 39 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 

หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เดินเท่ียวชม
เมอืงท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่ าสีเขียว
ขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงท่ีโรแมนติก
ท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และ
มทีะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียให้ฉายาเมอืงน้ีวา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรียและเป็นพื้นท่ี
มรดกโลก UNESCO Cultural - Historical Heritage ทา่นจะสัมผสัไดก้คื็อความเป็นเมอืง
ชนบทเล็กๆ ท่ีมอีากาศแสนบริสุทธ์ิ 

    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองซาลล์บวร์ก (Salzburg) 

    (ระยะทางประมาณ 72 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.) 
เมอืงท่ีมชีื่อเสียงจากการใชส้ถานท่ีตา่ง ๆ ของเมอืงในการ
ถา่ยท าภาพยนตร์ชื่อกอ้งโลก “เดอะซาวด์ออฟมวิสิค” เมอืงท่ี
แสนโรแมนติกท่ีมทีะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บา้นเกดิ
ของคีตกวเีอกโมสาร์ต เมอืงอนุรักษ์ท่ีตัง่อยูส่องฝ่ังของแมน่ ้ า
ซาลซา่ 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
น าทา่นชมสวนมริาเบล ภายในพระราชวงัเดิม ท่ีตกแตง่พนัธ์ไมห้ลากหลายสีสัน ขา้มฝ่ังสูเ่มอืง
เกา่ท่ีมปีราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้ง เดน่ตระหงา่นอยูบ่นเนินเขา ผา่นไปชมบา้นเกดิคีตกวเีอก
ของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ท่ีสร้างผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย น าทา่นไป

วันทีสิ่บแปด (8) ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองซาลล์บวร์ก – เมืองมิวนิก เช้า เทีย่ง ค ่า 
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ชมมหาวหิารประจ าเมอืง มหาวหิารแหง่ซาลส์บวร์ก ท่ีสร้างขึน้ จากความร ่ารวยท่ีเกดิจากการ
ท าเหมอืงเกลือ ถนนเกรไทรเดท่ี้มชีื่อเสียง 

   
15.30 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองมิวนิก(Munich) 

    (ระยะทางประมาณ 145 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
 เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรีย ท่ีมคีวามหลากหลายดว้ย

สถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ เรอเนซองส์ คลาสสสิคหรื
ทนัสมยั อีกทั้งยงัเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW  

 น าทา่นสู ่ จตุัรัสมาเรียน (Marienplatz) จตุัรัสใจกลางเมอืงเกา่
ของมวินิก เป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมอืงเกา่ท่ีงดงามดว้ย
ศิลปะโกธิค และวกิารแมพ่ระโบสถ์ใหญ ่ อิสระให้ทา่นเลือกซ้ือสินคา้แบร์นดเนมมากมาย 
อาทิ Luis Vutton, Gucci, Chanel, Zara, H&M, Rolex, Paneria, Patek Philippe เป็นตน้ 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมันเสริฟพร้อมเบียร์ 

    พกัค้างคืน ณ HOLIDAY INN MUNICH หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     
     

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
08.00 น.  น าทา่นเท่ียวชมเมอืงมวินิค บนัทึกภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวงัฤดูร้อน เขา้

สูเ่ขตเมอืงเกา่ อาทิ โบสถ์ท่ีมรูีปโดมหัวหอม, ประตูชยั, ยา่นมหาวทิยาลยัท่ีเกา่แก,่ หอสมดุ
แหง่ชาติ, โรงละครโอเปรา่, เรสซิเดน้ท์ 

10.40 น.    น าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินเมอืงมวินิก มเีวลาให้ทา่นไดท้ า Tax Refund คืนภาษี 
14.25 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 925 
 
 
 
 
 
 

วันทีเ่ก้า (9) ชมเมืองมิวนิก – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – สนามบินมิวนิก เช้า - - 
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06.05 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 

ก าหนดการเดินทาง  2560  
กันยายน   15-24 / 22-1 ตุลาคม  
ตุลาคม   6-15 / 19-28 
พฤศจิกายน  3-12 / 17-26  
ธันวาคม  1-10  

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  89,900.- 
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ  84,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ  79,900.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ  71,900.- 
พกัห้องเด่ียว จ่ายเพิม่อีกท่านละ 20,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผีู้ เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไป*** 

หากมผีู้ เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

วันทีสิ่บ (10) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ั้นนักทอ่งเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  

(ภาษีน ้ ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มกีารปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 
 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น  (Standard Room) 
 คา่อาหารทุกมือ้ตามท่ีก  าหนดในโปรแกรม  
 คา่ยานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขบัรถขบัเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 
 คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศไอซ์แลนด์ 
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแหง่ และมคัคเุทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คา่น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม ตอ่ทา่น และกระเป๋าใบเล็กติดตวัทา่นข้ึนเคร่ืองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น) 
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 หนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบินก  าหนดให้ 30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือคา่แจง้เขา้ออก กรณีคนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,คา่ซักรีด, คา่โทรศพัท์, มนิิบาร์, ทีวชีอ่งพิเศษ ฯลฯ 
 คา่ทิปไกด์ และหัวหน้าทวัร์ท่ีดูแลทา่นตลอดการเดินทาง (จากเมอืงไทย) และคนขบัรถ (หากทา่นพอใจในการ  

บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นก  าลงัใจ เพิ่มเติม) 
   ค่าภาษบีริการ 3% และค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

  
 

 
 
 

เมือ่ทา่นท าการจองทวัร์กบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจ าคา่ทวัร์ทา่นละ  30,000  บาท 
กรณีชว่งเทศกาล ขอเรียกเกบ็คา่มดัจ าคา่ทัวร์ ทา่นละ 40,000 บาท   
สว่นท่ีเหลือตอ้งช  าระทั้งหมดกอ่นการเ ดินทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 
***(กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็คา่ทวัร์ทั้งหมดกอ่นตาม

เง่ือนไขการช  าระเงิน แตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินคา่
ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริงเทา่นั้น)*** 

 *** หากทา่นจองและให้เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก  าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซีา่ของทา่นไมผ่า่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทั้งหมด*** 
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***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์***  
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย (คืนคา่มดัจ าให้ทั้งหมด) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยึดเงินคา่มดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  8-14  วัน     ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-7  วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณีย่ืนวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมติัวซีา่จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ ยบางสว่นท่ี
เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่น หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่  หรือไมว่า่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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 ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองวีซ่า 
 การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทตู   ทางบริษทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดินทางเทา่นั้น เงินคา่สมคัรย่ืนวซีา่ ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทตูต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวซีา่ออกมาวา่
ทา่น ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมสิีทธิ
ท่ีจะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 
  กรณทีีท่่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษทัขอสงวน  
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กับท่าน   เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดินทางได ้ หากวซีา่ยงัไมห่มดอายุ 
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการย่ืนวีซ่าเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวีซ่าหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างที ่
เกิดขึ้น(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวีซ่าเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์***  
 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิ  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช  าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหน้ากอ่นท าการย่ืนวซีา่ ซ่ึงจะมคีา่ใชจ้า่ย
แตกตา่งจากการย่ืนกรุ๊ปปกติ ซ่ึงทา่นจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  
ในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนั่งส าหรับบุคคลท่ีดูแข็งแรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้ เผ่ือเกดิเหตุ

ฉกุเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้ แตข้ึ่นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 

กรณหีากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน
สุวรรณภูม ิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช ้
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ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นทา่นควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลิม,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน  จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู ่

(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมติ่ดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีมี่ลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง

อาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม คา่ทวัร์ไดร้วมคา่ขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เทา่นั้น) หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ทา่นจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิ่มตา่งหากจากผูใ้ห้บริการในแตล่ะ
โรงแรม (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

น ้าหนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 30 กโิลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารช ั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไม ่
อาจปฏิเสธได ้ (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึ้นเคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมี
น ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณทีีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู ่
กบัขอ้ก  าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยท่ีสัมภาระน ้ าหนักเกนิ (ทา่น
ตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
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ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณเีกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง  
1. รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคมุจากทางบริษทัทัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เ ป็น
ส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได้ไมว่า่ด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมอืงห้าม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ  านักอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซึ่งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 
 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังนี้ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว  
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เอกสารในการขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศสาธาณรัฐเช็ก 1 ชุด 
ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 10 วันท าการ 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมอีายุใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมหีน้าส าหรับ ประทบัตราอยา่งน้อย 
3 หน้า (หากมหีนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาแสดงตอ่สถานทูตดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสี 2 นิ้ว ปกติ จ านวน 2 รูป   (ไมส่วมแวน่ตาด า ไมย้ิ่มเห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย, ไมเ่ป็นสีเขม้ และห้าม
เป็นภาพถา่ยท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถา่ยไมเ่กนิ 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ากับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกลุ (ถา้ม)ี 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือน

ปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ท่ีมกีารเขา้ออกของเงินสมา่เสมอ และมจีานวนไมต่า่กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มี
ฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา ในกรณีท่ี
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสือรับรองจากทาง
ธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให้ 

***ทางสถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
เอกสารการเงินต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่อนย่ืนวีซ่า  

พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวันทีย่ื่นวีซ่า
ต้องน า BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 

กรณทีีบ่ริษทัของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั้งหมด ทางบริษทัท่าน
ต้องออกจดหมายอีกฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย
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ระบุช่ือผู้ เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางคร้ังนี้ในจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้ อ่ืน จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่

ช่ือผู้ รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 
6. หลักฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นลา่ง จากบริษทัท่ีทา่นท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (คดัจากกระทรวงไมเ่กนิ 3 เดือน) 
 

 กรณทีีเ่ป็น

พนักงานบริษทั
ทัว่ไป 

ใชห้นังสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวันเร่ิมเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพ่ือเดินทางท่องเทีย่ว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลางาน 
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

กรณปีระกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 
เจ้าของกิจการ 

ใชห้นังสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมชีื่อเป็นกรรมการและมอี านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไมเ่กนิ 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์  

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนังสือรับรองการท างานจากหนว่ยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชดุ เป็น เป็นภาษาอังกฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสาม ี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย  
 

กรณเีป็นนักเรียน 

นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเทา่นั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นักเรียน หรือนักศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้

เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัตอ่ไปน้ี 
1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมอีายุต ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมใีบรับรองจากบิดา 
หนังสือยินยอมสามารถท าท่ีส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมขีอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์อยา่งไร  เชน่  นายชาย (บิดา ) 
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปตา่งประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
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5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง  

 

 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มใิห้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม ่ กต็อ้งช  าระคา่ธรรมเนียมใหม ่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซีา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวซีา่ให้กบัผูร้้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได ้

 
 
 

 
 
 
 


