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          เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวคั - เชค (9วนั 6คืน) 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 
- บินตรง กรุงเทพ-มวินิค-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%   
- เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! + รวมค่า SCHENGEN VISA คร้ังแรกฟรี!! 
 เยอรมนั : เมืองมิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ จตัุรัสมาเรียนพลาตซ์  
 ออสเตรีย : เมืองฮลัสแตท ช็อปป้ิงถนนคาร์ตเนอร์ พระราชวงัเชิงบูรณ์ 
 ฮังการี : กรุงบูดาเปสต ์โบสถแ์มทเธียส ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น ้ าดานูบ 
 สโลวคั : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา 
 เชค : กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก สะพานชาร์ลส์ เมืองคาร์โลว ีวารี เมืองน ้ าแร่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ ปราสาทเชสก้ีครุมลอฟ  
- มเีวลาเตม็ทีช้่อปป้ิงจุใจ !! ถนนแมกซิมเิลยีน ถนนคาร์ตเนอร์ และ OLD TOWN กรุงปราก 
- ลิม้รสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึน้ช่ือ เมนูขาหมูเยอรมนั / เมนูไส้กรอกเวยีนนา / เมนูปลาเทร้า  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   วนัที ่20 -28 ธันวาคม 2560 
วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพ - เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี)     

2 
เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาลฟ์เกา  - 
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก  จตัุรัสมา
เรียนพลาตซ์ 

 
- 

 
✓ 

 
✓ 

LEONARDO HOTEL MUNICH 
ARABELLAPARK 

3 
เมืองฮลัสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - ชอ้ปป้ิงถนน
คาร์ทเนอร์ 

✓ ✓ ✓ NH DANUBE CITY 

4 
พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  - กรุงบูดาเปสต ์(ฮงัการี) – โบสถแ์มท
เธียส – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ 

✓ ✓ ✓ MERCURE BUDAPEST BUDA 

5 
บราติสลาวา (ประเทศสโลวคั) - ปราสาทบราติสลาวา - เมือง
เชสก้ีครุมลอฟ (ประเทศเชค) 

✓ ✓ ✓ HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV 

6 
กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตุส – สะพาน
ชาร์ลส์ - OLD TOWN SQUARE 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

HOTEL DUO 

7 กรุงปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมนี) ✓ ✓ ✓ 
LEONARDO HOTEL MUNICH 
ARABELLAPARK 

8 เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) – กรุงเทพฯ ✓    

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)     

 

สายการบิน 
THAIAIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป  TG 924 BKK-MUC 00.50-06.45 

เทีย่วบินขากลบั  TG 925 MUC-BKK 13.35-06.10 
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วนัแรก        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C-D  
 สายการบินไทย แอร์เวย ์โดยเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
วนัทีส่อง       เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา  - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก  

จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ 
00.50 น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่  มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 924  

 (มีอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกต่อการนดัหมาย) 

06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิก ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองตรวจศุลกากร พร้อม
รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (HOHENSCHWANGAU VILLAGE) 
ชมบรรยากาศของหมู่บา้นและประทบัใจกบัวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกา
เป็นฉากหลงั จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทงดงาม
ในฝันดัง่เทพนิยาย มีทิวทศัน์โดดเด่นรอบล้อมดว้ยทะเลสาบและธารน ้ า ชมความสวยท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่าง
อลงัการดว้ยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอุปรากร, ห้องทรงงาน, ห้องทอ้งพระโรง, ห้องบรรทม ท่ีลว้นแต่งดงามจน
ยากจะพรรณนา แมแ้ต่ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนียย์งัไดจ้  าลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ ซ่ึงสร้างในรัชสมยัของพระเจา้ลุดวิกท่ี2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาว
เยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทยั โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างปราสาท 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
นอยชวานสไตน์(NEUSCHWANSTEIN), ลินเดอฮอฟ (LINDERHOF) และแฮเรนคิมเซ่ (ROYAL PALACE OF 
HERRENCHIEMSEE)  ให้ เป็นมรดกอันล ้ าค่าแห่งรัฐบาลวาเรีย ชมวิวสวยจาก สะพานมาเรีย (MARIA 
BRIDGE) (การเปิดใหเ้ขา้ชมข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) ซ่ึงพาดผา่น โตรกผาพอลเล็ท (POLLET) จุดชม
ววิท่ีงดงามท่ีสุดของปราสาทท่ีสร้างบนหนา้ผาสูง 200 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพืน้เมือง 
  

บ่าย น าท่านมาเก็บภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดูร้อนของ 
พระราชวงศ์ผูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ 
เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี 
พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1675 น าท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ยา่นเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรม
อนัเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคญั เช่น ศาลาว่าการเก่า, โบสถ์แม่พระท่ีมีรูปโดมคล้ายหัวหอม t(FRAUENKIRCHE), 
ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า เป็นต้น ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
GLOCKENSPIEL ใจกลางเมืองเก่าซ่ึงพลาดไม่ได้ท่ีจะชมตุ๊กตาออกมาเต้นระบ าโดยประดับอยู่บนอาคาร
เทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวนั จากนั้นน าท่านสู่โรงเบียร์พื้นเมืองเยอรมนั ฮอฟบราว
เฮาส์ (HOFBRÄUHAUS) ตั้ งอยู่ท่ีจ ัตุรัสพลาตเซิลในตัวเมืองมิวนิก ท่ีมีประวติัอันยาวนานมากว่า 400 ปีจึง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqiMujgrfQAhWJKo8KHdDOCW8QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thaifly.com%2F%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1-Airport-Information%2F%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C-AMS&usg=AFQjCNF8LAgGyRq_P8sbcneOaf94-AaEhQ&sig2=LQ0SBnlF7FUMYRQFYxQaTw&bvm=bv.139250283,d.c2I
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กลายเป็นต านานของโรงเบียร์เยอรมนัแท้ๆ  ท่ีโรงเบียร์แห่งน้ีอบอวลไปดว้ยบรรยากาศท่ีสนุกสนาน การร้องเพลง 
เตน้ร า และเล่นดนตรีแบบบาวาเรียน เคา้กบัเบียร์รสชาตินุ่มล้ิน อีกทั้งท่ีน้ียงัมีการจดังานประจ าปีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองมิวนิก คือเทศกาลเบียร์เยอรมนั อ๊อคโทเบอร์เฟส (OKTOBERFEST) จุดเร่ิมตน้ของเทศกาลน้ีเร่ิมตน้มา
จากช่วงรัชสมยัของกษตัริยโ์จเซฟท่ี 1 พระองค์ไดจ้ดังานข้ึนเพื่อฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสในปี 
1810 จนต่อมาได้กลายเป็นงานเล้ียงฉลองท่ีจดัต่อเน่ืองมาทุกๆ ปีจนเป็นเทศกาลประจ าปีอนัโด่งดงัไปทัว่โลก 
(เทศกาลเบียร์เยอรมนั OKTOBERFST เร่ิมจดัตั้งแต่เดือนกนัยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี) HOFBRÄUHAUS 
นั้นถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งการตอ้นรับของมิวนิค และเป็นของก านลัแบบบาวาเร่ียนท่ีมอบบรรยากาศแห่งความ
อบอุ่นสบายแก่คนรักเบียร์ท่ีมาเยี่ยมเยยีนจากทัว่ทั้งโลก ณ โรงเบียร์แห่งน้ี ถา้คุณเป็นคนท่ีชอบสรรหาความแปลก
ใหม่ เเละอยากล้ิมลองวฒันธรรมการด่ืมเบียร์แบบมิวนิคแลว้หละก็ ไม่ควรพลาดท่ีจะลองชิมเบียร์ตวัน้ีสักคร้ังใน
ชีวติ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง เมนู SAUSAGE+BEER 1 แก้ว / ท่าน 
 น าท่านเดินสู่ทีพ่กั LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม        เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - ช็อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัสแตท (HALLSTATT) เมืองเล็กๆ ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก     

สัมผสัความมหศัจรรย ์ภาพของหมู่บา้นท่ีมีองคป์ระกอบของเทือกเขาอยูด่า้นหลงัเสมือนราวกบัภาพวาด ท าใหเ้มืองน้ี    
ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี และยงัมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นท่ีหลงใหล
ของนกัเดินทางมากมาย 

กลางวนั รับประทาอาหารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพืน้เมือง // เมนู ปลาเทร้า 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA)นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอนัเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนยก์ลาง
อ านาจของจกัรวรรดิออสโตร ฮงักาเรียน น าเท่ียวชมกรุงเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) 
เส้นทางท่องเท่ียวสายหลกัของกรุงเวยีนนาท่ีแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อนังดงามโรงละครโอเปร่า
ท่ีสร้างข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบั
ของราชส านกัฮปัสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี13-20, ตึกรัฐสภา ซ่ึงสร้างข้ึนในระหวา่งปีค.ศ.1873-1883 น าท่าน ช้
อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย ชมวิหารเซนตส์เตฟาน ซ่ึงตั้งอยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเวยีนนา และเชิญท่านเลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆ มากมายอยา่งจุใจ เช่นรองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของตกแต่งบา้น สินคา้เคร่ืองแกว้ สวาร็อฟสก้ี, ซคัเคอร์เคก้ 
เคก้ช็อคโกแลต ช่ือดงัของเวยีนนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน  
 น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั NH DANUBE CITY หรือเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ี่      พระราชวงัเชรินน์บรุนน์  - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHLOSS SCHÖNBRUNN) ของพระนางมาเรียเทเร

ซ่า แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์กซ่ึงมีประวติัการสร้าง มาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเร
ซ่าให้สร้างข้ึนใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี  ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็น
พระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลบัพลา ท่ีประทบัได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง
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สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป มีการ
ตกแต่งห้องดว้ยศิลปะในหลายรูปแบบ และยงัมีเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ต่างๆประดบัอยู่อย่างสวยงาม ซ่ึงแสดงถึง
ความยิง่ใหญ่ แห่งราชวงส์อปัสเบิร์ก ดา้นหลงัของพระราชวงัยงัเป็นสวนท่ีมีการออกแบบไดอ้ยา่งกลมกลืน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและ

สวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้ าดานูบ” จากนั้นน าชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ
อนัทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ น าท่านเขา้ชม โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS 
CHURCH) ซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎให้กษตัริยม์าแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษตัริย์
แมทเธียสซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามในเมือง
หลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดั
จากโบสถ์เป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษท่ี 
11 ท่ีอยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) น าท่านเข้าชมป้อมปราการใหญ่โตท่ีมีจุดชมวิว
เหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้ าดานูบไดเ้ป็นอยา่งดี ป้อมแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ค.ศ.1905 โดย
กลุ่มชาวประมงฮงักาเรียน น าชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝ่ังเปสต์ ท่ีตั้ งของ MILLENARY 
MONUMENT อนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนฉลอง 1,000 ปีแห่งชยัชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นน าท่าน ล่องเรือในแม่น ้า
ดานูบ อนัลือช่ือชมความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮงัการีในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ ท่ีตั้งเรียงรายกนัอยู่ 2 
ฟากฝ่ัง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซ่ึงงดงามเป็นท่ีร ่ าลือ ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะได้ชม สะพานเชน 
สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็ก
ทุกช้ินท่ีใช้ในการสร้างได้ถูกน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั (พิเศษบริการ ไวน์ / ซอฟดริงค์ท่านละ 1 แก้ว
ระหว่างล่องเรือ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั MERCURE BUDAPEST BUDA หรือเทยีบเท่า ระดบั  4 ดาว 
วนัที่ห้า บราติสลาวา (ประเทศสโลวคั) - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (ประเทศเชค) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมือง
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและฮงัการี และ
ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐ เชค ดว้ย เมืองน้ีมีทศันียภาพของอาคารบา้นเรือนริมสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีมีความสวยงาม 
น าท่านข้ึนสู่ท่ีตั้งของ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยูบ่นเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น ้ าดานูบ ชมบริเวณ
ภายนอกปราสาทพร้อมบนัทึกภาพจากดา้นนอกของตวัปราสาท ตวัอาคารมีหอคอยสูง 80   4 ดา้น ผสมผสานไป
ดว้ยศิลปะแบบกอธิเมตร ทั้งเรอเนสซองส์และบาร็อค เขา้สู่เขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จตุัรัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้ง
ของท าเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพความประทบัใจ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารจีน 
 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของ

สาธารณรัฐเชค มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า 
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จึงได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค .ศ. 1992 น าท่านถ่ายรูป  ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY 
KRUMLOV CASTLE) ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมยั เปล่ียนมือเจา้ของหลายคร้ังหลาย
คราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้ าวลัตาวา อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมเมืองมรดกโลก 
สัมผสับรรยากาศพกัผอ่นกนัอยา่งเตม็อ่ิม และร้านอาหารร้านเบียร์ริมน ้าสุดชิวตามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วนัที่หก กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก – มหาวหิารเซนต์วตุิส – สะพานชาร์ลส์ - OLD TOWN SQUARE 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) ดินแดนท่ีมีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็นท่ีเลืองลือทัว่โลก 

มีผูค้นเดินทางไปชมเมืองประวติัศาสตร์ท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย เช่น โรมนัเนสก์ โกธิค เรเน
ซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ท าให้กรุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาตั้งแต่
สมยัอาณาจกัรโรมนั และองค์การ UNESCO ไดเ้ลือกให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมในปี 1992 น าท่านเขา้ชม 
ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยูบ่นเนินเขา ริมฝ่ังแม่น ้ าวลั
ตาวา อดีตท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาท่ี
สามารถมองเห็นตวัเมืองปรากท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่น ้ า ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอด
โบสถ์ต่างๆ อีกด้วย จึงท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด น าท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST. VITUS 
CATHEDRAL) วิหารประจ าราชวงศซ่ึ์งสร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ท่ีประดบัดว้ยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่าง
สวยงาม แลว้ยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลสท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่าน
ถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (GOLDEN LANE) 
สถานท่ีท่ีเคยเป็นร้านขายของในยคุแรกๆ และเปล่ียนมาเป็นท่ีพกัขององครักษ ์มหาดเล็ก และปัจจุบนัเป็นแกลเลอ
ร่ี ร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน 
 จากนั้นน าท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีสวยงามของ สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) ท่ีทอดขา้มแม่น ้ าวลัตา

วา เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของปรากท่ีสร้างข้ึนในยคุของกษตัริยช์าร์ลส์ท่ี 4 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าศิลปินต่างๆ 
น าผลงานมาแสดงและขายให้กบันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ อิสระเดินเล่นยา่นจตุัรัสเมืองเก่าท่ีมีบรรยากาศคึกคกั
ตลอดเวลาเพราะเตม็ไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตลัซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นท่ีรู้จกัและใหก้าร
ยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ ก็นิยมน าไปเป็นเคร่ืองประดับหรือช่อโคมระยา้ท่ีงดงาม 
จากนั้นน าท่านสู่ OLD TOWN SQUARE หรือจตุัรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (STARA MESTO SQUARE) บริเวณ
โดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี และรอชมนาฬิกาโบราณ นาฬิกาดาราศาสตร์ 
(ASTRONOMICAL CLOCK) ท่ีสวยงามและจะมีตวัตุก๊ตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง + เป็ด 
 น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั HOTEL DUO หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วนัทีเ่จ็ด        กรุงปราก – เมืองคาร์โลว ีวารี – มิวนิก (เยอรมนี) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลว ีวารี (KARLOVY VARY) 
หรืออีกช่ือหน่ึงคือ เมืองคาร์ลบาดแห่งสาธารณรัฐเชค ดินแดนแห่งน้ีเป็นท่ีคน้พบแหล่งน ้าแร่ร้อนธรรมชาติและมี
บ่อน ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อท่ีร้อนท่ีสุดอยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสท่ีมีช่ือวา่ วาลิดโล 
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(VRIDLO) และยงัข้ึนช่ือวา่เป็น เมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐเชค ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทัว่โลก
ท่ีจะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ ท่านสามารถทดลองด่ืมน ้าแร่ซ่ึงตอ้งด่ืมกบัถว้ย
ชามเฉพาะพิเศษท าจากพอร์ซเลนท่ีมีปากยืน่ออกมาเหมือนกาน ้าไดใ้นเมืองน้ีเท่านั้น จากนั้นอิสระเดินเล่นตาม
อธัยาศยัถ่ายรูปกบัสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อาทิเช่น โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถส์ไตลรั์สเซีย เป็นตน้ หรือ
เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก เหลา้พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง “BECHEROVKA” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตจาก
สมุนไพรเป็นของขวญัของฝากได ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง // เมนู ขาหมูทอด 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มิวนิก (MUNICH) เมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย แควน้ตอนใตข้องประเทศเยอรมนี 

ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอิซาร์ เป็นศูนยก์ลางความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
และมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีท่ีสุดดว้ย เชิญเท่ียวชมมหานครแห่งน้ี ก่อตั้งใน ค.ศ.1158 มีบรรยากาศร่ืนรมย ์เต็มไปดว้ย
อาคารเก่าแก่สวยงามจากยคุสมยัอนัรุ่งเรือง แหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยัมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน 
 น าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 
วนัทีแ่ปด       ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มิวนิก เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาใหท้่านไดท้  า TAX REFUND 
13.35 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 925 
วนัทีเ่ก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวคั - เชค (9วนั 6คืน)     
ก าหนดการเดินทาง   

เดือน วนัที่ ราคาท่านละ 

ธันวาคม 60 20-28 ธันวาคม 79,900.- 
 

** คณะเดินทางได้เม่ือมผู้ีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ** 

อตัราค่าบริการ / ท่านละ ตุลาคม - ธันวาคม 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 79,900 -. 
เด็กอาย ุ02 - 10 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 79,900 -. 
เด็กอาย ุ02 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 77,900 -. 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 13,900 -. 
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 
ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3.  กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
 **ในกรณีทีผู้่เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปลีย่นแปลง (ไม่ต ่ากว่า 15 ท่าน) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม  
✓ ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก  
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินตามท่ีระบุตามรายการ ชั้นประหยดั 
✓ ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีทีท่่านประสงค์จะน่ังเรือ (ถ้ามี) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
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 ค่าทปิพนักงานขับรถ ( 5 ยูโร / คน / วนั)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
 ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการจอง
โดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
 

การยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 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 ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 
20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกวา่ 3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดิน
ทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออก
ตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลา
ประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยืน่วีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวน
และทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 
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ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าช้าของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.  หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุกกรณี) 
✓ พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ
อนุมติัวซ่ีา 

✓ รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

✓ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
✓ ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
✓ ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดง

ความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์ของ

บุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรอง
บุตรบุญธรรม) 
✓ ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 



 (TG) CLUB WONDER 9วนั 6คืน - UPDATE: 6-Oct-17 -                                                                                           PAGE 10 

✓ ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
✓ หนังสือรับรองการท างาน 

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ฉบับจริง 
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลา
งานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมาย
รับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
(กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

✓ รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน
และฝากประจ าทุกกรณ*ี*  

➢ กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสาร

เพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางใน

จดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 

 
 
 

 


