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NT265
ทวัรย์ุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมน ีเชค สโลวัค ฮังการ ีออสเตรยี 10 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี ยุโรปตะวันออก สโลวาเกยี , 10 วัน 7 คนื ,

MARRIOTT MUNICH AIRPORT HOTEL  , Corinthia Hotel Prague  , Scalaria event Resort am Wolfgangsee
 , COURTYARD MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN  , THE AQUINCUM HOTEL BUDAPEST

กรงุเวยีนนา - รงิสตราเซ่ - พระราชวงัเชงิบรนุน ์- คารท์เนอรส์ตราเซ่ - สวนสาธารณะชตทัปารค์ - โอลดท์าวน ์
มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน - หมูบ่า้นกรนีซงิ - นครบูดาเปสต ์- จตุรสัฮโีร ่- ป้อมชาวประมง - การลอ่งเรอืดานูบ
กรงุบราตสิลาวา - กรงุปรา๊ก - เมอืงมาเรยีนสเกล้าสเน่ - คารโ์ลววีาร ี- โบสถเ์ซนตไ์วตสั - สะพานชารล์ 
นาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณ - เมอืงเชสกคีรมุลอฟ - ซาลสซ์มัเมอกูท - ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั - ฮลัสตทั 

จตัุรสัมาเรยีน - เมอืงมวินคิ - พระราชวงันมิเฟนเบริก์  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรยี)

22.00 น.
พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D16-19 โดยสายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ
หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร
สถานทเีขา้ชมตา่งๆไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ



(ขนึเครืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง
ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้หรือเหตสุดุวสิยัอนืๆไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม
และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทชํีาระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆลว่งหนา้แลว้
และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนืๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิทฯมอิาจรับผดิชอบได ้

วนัท ี2
เวยีนนา - รงิสตราเซ ่- พระราชวงัเชงิบรุนน ์- คารท์เนอรส์ตราเซ ่- หมูบ่า้นกรนีซงิ

01.30 น.
ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา โดยการบนิไทยเทยีวบนิท ีTG936

07.00 น.
คณะเดนิทางถงึสนามบนิ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นเทยีวชมเมอืง
ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิทสีดุเมอืงหนงึของยุโรปตะวนัออก 

เรมิจาก “รงิสตราเซ”่ Ringstrasse ถนนสายวงแหวนทรีายลอ้มไปดว้ยสถานทสํีาคัญอาท ิโรงละครโอเปร่าทมีชีอืเสยีงทสีดุอกีแหง่ของโลก
สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส ์เปิดในปี 1869 บันทกึภาพสวยของจัตรัุสมาเรีย เทเรซา ทมีรีูปปันของจักรพรรดนีิทโีดง่ดัง ขนาบไปดว้ยอาคาร 2
แหง่คอื พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรศ์ลิปะ และพพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา ดา้นตรงขา้มเป็นพระราชวังฮอฟบวรค์ อดตีพระราชวังหลวงตังแตศ่ตวรรษที
13 ปัจจบัุนเป็นทพํีานักและทําเนียบของประธานาธบิด ี

จากนันผา่นชมสถานทสํีาคัญอาท ิซติฮีอลล,์ รฐัสภา, ผา่นปราเตอร ์(Prater) สวนสนุกทถีอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของทนีี
แลว้ขา้มแม่น ้าํดานูบสูเ่ขตเมอืงใหม่ อันเป็นทตัีงของสํานักงานสหประชาชาตแิหง่ทสีองของยุโรป ใหท้า่นไดช้มสายแม่น ้าํดานูบใหม่และเกา่
ทมีคีวาม สําคัญตอ่หลายประเทศในยุโรป

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

14.00 น.
เดนิทางสู ่เชงิบรุนน ์นําคณะเขา้ชมความงามของพระราชวังอันยงิใหญ่ ทถีูกสรา้งขนึใหม้คีวามงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายส ์เขา้ชมภายใน
Imperial Tour 22 หอ้งทจัีดแสดงไวอ้ย่างน่าชม ผา่นหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี หอ้งรับรอง (Great Hall)
สงิทแีสดงใหเ้ห็นถงึความยงิใหญ่แหง่ราชวงศฮั์ปสเบริก์

นําทา่นสู ่สวนสาธารณะชตทัปารค์ ทมีรีูปปันของโยฮันสเตรา้ส ์จเูนียร ์เจา้ของบทประพันธเ์พลง เดอะ บล ูดานูบ 

แลว้เดนิเขา้สูเ่ขต โอลดท์าวน ์ทตัีงของ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephens Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์กธคิทเีกา่แก ่จดุตัดของ
ถนนคารท์เนอร ์Karntnerstrasse และถนน Graben แหลง่ชอ้ปปิงสดุหรูหราในกรุงเวยีนนา สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร, คาเฟ่
และรา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมหรู  ๆมากมาย ทมีนัีกทอ่งเทยีวนยิมในการนังจบิกาแฟตน้ตํารับแท ้และซคัเกอรเ์คก้ทมีชีอืเสยีง 

แลว้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นกรนีซงิ หมู่บา้นพนืเมอืงทมีชีอืเสยีงในเรืองการทําไวนส์ด รา้นอาหารทเีรียกวา่ ฮอยรเิก ้(Heuriger)
ตน้ตํารับขนานแทพ้รอ้มไวนเ์ลศิรส ผสมผสานและขับกลอ่มดว้ยดนตรีพนืเมอืงสรา้งบรรยากาศใหร้ืนรมย์

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
กรุงเวยีนนา - บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี - เทยีวชมเมอืง - ลอ่งแมน่้าํดานูบ

08.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
เดนิทางสู ่นครบูดาเปสต ์เมอืงหลวงของฮังการี สถาปัตยกรรมอันแสนคลาสสคิตังอยู่รมิสองฝังแม่น ้าํดานูบแยกเป็นเมอืงเกา่และใหม่
อันไดแ้กเ่มอืงบดูา และเปสต ์เป็นทมีาของคําวา่บดูาเปสต ์นครทสีวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันล ้าํคา่ ประดจุหนงึอัญมณีล ้าํคา่แหง่แม่น ้าํดานูบ



12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
เทยีวชมนครบดูาเปสต ์นําชม จตรุสัฮโีร ่ทรํีาลกึถงึการสรา้งชาต ิและการรอดพน้จากการปกครองแบบคอมมวินสิต ์เลาะเลยีบผา่นสวนสตัว์
และสวนสาธารณะอันเป็นทพัีกผอ่นหย่อนใจของชาวเมอืง ทอีาบน ้าํสาธารณะแบบโรมัน 

ผา่นชม อาคารรฐัสภา ทสีรา้งในสไตลแ์บบกอธคิ กลา่วกันวา่งดงามทสีดุแหง่หนงึของยุโรป ใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 

นําคณะขา้มสูฝั่งบดูา เพอืขนึชม ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถแ์มทเธยีส เลาะเลยีบสูค่าสเซลิฮลิล์
ชมทวิทัศนข์องเมอืงทถีูกแยกออกเป็นสองฝัง 

นําทา่นสมัผัสกับบรรยากาศแหง่ การลอ่งเรอืดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ เรียงรายสองฝังแม่น ้าํ
มนตเ์สน่หท์ไีม่เสอืมคลาย และรับการยกย่องวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิ บนสายน ้าํแหง่หนงึของโลก

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
THE AQUINCUM HOTEL BUDAPEST หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
บูดาเปสต ์- บราตสิลาวา (สโลวคั) - กรุงปรา๊ก - (สาธารณรฐัเชค)

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

08.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงบราตสิลาวา นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวัก เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่สดุของสโลวัก 

นําทา่นขนึสู ่ปราสาทแหง่กรุงบราตสิลาวา ตังอยู่บนเนนิเขาคารเ์บเธยีนเหนือลุม่แม่น ้าํดานูบ บันทกึภาพสวยจากดา้นนอกของตัวปราสาท
ตัวอาคารมหีอคอยสงู 80 เมตรทัง 4 ดา้น ผสมผสานไปดว้ยศลิปะแบบกอธคิ, เรอเนสซองส ์และบาร็อค ดา้นขา้งเป็นอาคารรัฐสภา 

แลว้เขา้สู ่จตัรุสัยา่นโอลดท์าวน ์ทถีูกพัฒนาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวสดุชคิ รา้นคา้ ไอสครีม รา้นอาหาร
ใหบ้รกิารนักทอ่งเทยีวรวมทังเป็นทตัีงของมหาวทิยาลัย, พพิธิภัณฑ ์รวมทังโรงละคร และโบสถก์ลางใจเมอืง

13.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่กรุงปรา๊ก เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ขนึชอืวา่เป็นเมอืงสดุโรแมนตกิอกีเมอืงหนงึของโลก

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
Corinthia Hotel Prague หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
ปรา๊ก - มาเรยีนสเ์ก ้ลาสเน ่- เมอืงน้าํแร ่คารโ์ลว ีวาร ี- กรุงปรา๊ก

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเรยีนสเก ้ลาสเน ่เมอืงเล็ก  ๆเมอืงแหง่สปาน ้าํพรุอ้น เพอืสขุภาพทไีม่แพไ้ปกวา่เมอืงคารโ์ลววีารี เมอืงมาเรียนสเ์ก ้
ลาสเน่ (Marianske lazne) เป็นอกีหนงึเมอืงทอ่งเทยีว ทมีชีอืเสยีงทางดา้นบอ่น ้าํแร่ น ้าํพรุอ้น ระดับโลกอกีแหง่หนงึของสาธารณรัฐเช็ก
อกีทังยังไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "เมอืงแหง่สปา" ทถีูกลอ้มรอบดว้ยภเูขาและผนืป่าอันสเีขยีวขจี



นับวา่เป็นเมอืงทมีบีรรยากาศแสนโรแมนตกิไม่แพเ้มอืงแหง่การทอ่งเทยีวอนืๆเลยทเีดยีว ไปเยียมชม บอ่น ้าํพรุอ้นตา่งๆรอบๆตัวเมอืง
โดยบอ่แรกทอียากแนะนําใหไ้ปเยือน คอื บอ่น้าํพรุอ้นครโีซว ีหรอื ครอสสปรงิ เป็นบอ่น ้าํพุ
รอ้นทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุทสีดุของเมอืงมาเรียนสเ์กลาซเน โดยบอ่น ้าํพุร้อ้นครีโซว ีเป็นบอ่น ้าํพรุอ้นทมีธีาตเุหล็กในปรมิาณสงู
อกีทังยังมคีวามเชอืวา่น ้าํในบอ่น ้าํพรุอ้นยังมสีรรพคณุในเรืองของการรักษา โดยเฉพาะโรคทเีกยีวกับระบบ
ทางเดนิอาหารรวมไปถงึโรคภมูแิพอ้กีดว้ย

12.30 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชมเมอืงน ้าํแร่แสนสวยทสีดุแหง่หนงึของ โบฮเีมยี ลักษณะเมอืงอยู่ในหบุเขาสองฝังแม่น ้าํเทปลา ดนิแดนแหง่นีเป็นทคีน้พบ
แหลง่น้าํแรร่อ้นธรรม ชาต ิและมบีอ่น้าํพรุอ้นถงึ 12 แหง่ ทรีอ้นทสีดุอยูใ่นศนูยน์ทิรรศการทมีคีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส
ภายในจัดแสดงสายน ้าํแร่ นักทอ่งเทยีวสามารถชมิน ้าํแร่ดว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษ ททํีาจากพอรซ์เลนในเมอืงนีเทา่นัน
เมอืงนีเป็นทนียิมในการเขา้คอรส์สปาเพอืรักษาสขุภาพ เดนิเทยีวชมเมอืงตกึอาคารเรียงรายดว้ยสถาปัตยกรรมทงีดงาม
เหมาะแกก่ารเดนิเทยีวชมเมอืงเป็นอย่างยงิ รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง

อสิระใหท้า่นซอืของทรีะลกึหรือหาซอืเหลา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง Becherovka โดยมโีรงงานอุตสาหกรรมทผีลติจากสมุนไพรเป็นของทรีะลกึ 

จนไดเ้วลาอันสมควร นําคณะเดนิทางกลับสู ่กรุงปรา๊ก

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
Corinthia Hotel Prague หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

วนัท ี6
ปราสาทปรา๊ก - เทยีวชมเขตเมอืงเกา่ - สะพานชารล์ - นาฬกิาดาราศาสตร์

07.30 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.30 น.
นําทา่นเขา้ชม ปราสาทแหง่กรุงปรา๊ก สรา้งขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี11 ดว้ยศลิปะแบบกอธคิ เคยไดรั้บการรับรองจากกนิเนสสบ์ุก๊
วา่เป็นปราสาทโบราณทใีหญ่ทสีดุในโลก ปัจจบัุนไดเ้ป็นทพํีานักของประธานาธบิดสีาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และ
โบสถเ์ซนตไ์วตสั ทเีดน่เป็นสงา่ แตล่ะลานกวา้งประดับประดาไปดว้ยน ้าํพ ุรูปปนันกับุญ โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และคอนแวนต์
รวมทังโอลดร์อยัลพาเลซ และโกลเดน้เลน ซงึเคยใชเ้ป็นทพํีานักของชา่งฝีมอืในยุคสมัยกอ่น เพอืเลน่แร่แปรธาตตุา่ง  ๆใหเ้ป็นทองคํา
ทจีะทําใหท้า่นยอ้นไปถงึความยงิใหญ่ของโบฮเีมยีในอดตี

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

13.00 น.
นําทา่นเดนิสู ่สะพานชารล์ สะพานเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่ ประดับดว้ยรูปปันของนักบญุถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชอืวา่
หากเดนิผา่นสะพานแหง่นี ตอ้งขอพรจากนักบญุจอหนแ์หง่เนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลาง
เคยเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดโิรมันอันศักดสิทิธริมิฝังแม่น ้าํวัลตวา ทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมทงีดงาม อาท ิโรงละครโอเปรา่, พพิธิภณัฑ,์
หอคอยดนิปืนทไีดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอยา่งดเียยีม จนเขา้สูจ่ตรุสัใจกลางเมอืงอนัเป็นทตีงัของวหิารตนิส์
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเครอืงแกว้โบฮเีมยี “โมเซอร”์ ทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก

และชม นาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณ เมอืตบีอกเวลาจะมหีุน่ออกมาเตน้รําใหนั้กทอ่งเทยีวไดช้ม เป็นโบราณคูบ่า้นคูเ่มอืงของกรุงปร๊าก

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
Corinthia Hotel Prague หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี7



ปรา๊ก - เชสก ีครุมลอฟ เมอืงมรดกโลก - ซาลสก์มัเมอรก์ูท - ทะเลสาบวลูฟ์กงั

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางโดยสู ่เมอืงมรดกโลก World Heritage เพชรน ้าํงามแหง่โบฮเีมยีท ีเมอืงเชสกคีรุมลอฟ (Cesky Krumlov)
เทยีวชมเมอืงทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมอืงนีตังอยู่รมิสองฝังของแม่น ้าํวัลตาวา
ความโดดเดน่ของเมอืงทมีอีาคารเกา่แกตั่งแตยุ่คกลางกวา่ 300 หลัง ไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแหง่หนงึของโลก
ไปชมววิทวิทัศนข์องเมอืงแบบ พาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถอืเป็นปราสาททใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก
อสิระใหท้า่นเดนิเทยีวชมเมอืงโบราณตามอัธยาศัย

12.30
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
เดนิทางสูภ่มูภิาค ซาลสซ์มัเมอกูท ประตสููเ่ขตเทอืกเขาแอลป์ ภมูทัิศนอั์นงดงามของเทอืกเขาทมีหีมิะปกคลมุในฤดหูนาว
และสฟ้ีาใสของทะเลสาบหลายแหง่ ความหนาแน่นของป่าสน ทําใหซ้ลัทสก์ัมเมอรก์ทู เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวและพักผอ่นตามธรรมชาติ
ครอบคลมุพนืทจีรดหบุเขาดัคชไตน ์ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกปีค.ศ. 1997 

พาทา่นสู ่ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั เป็นเสน่หอั์นน่าตดิตรงึ อสิระใหเ้ดนิเลน่ชมเมอืงทแีสนโรแมนตกิ

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั.
SCALARIA Europe’s superior event-resort หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั - ฮลัลช์ตทัท ์- มวินกิ - ชอ้ปปิง - จตัรุสัมาเรยีน

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
ออกเดนิทางสู ่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เดนิเทยีวชมเมอืงทตัีงอยู่รมิทะเลสาบ
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด กลา่วกันวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut
เขตทอียู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรียและเป็นพนืทมีรดกโลก
UNESCO Cultural -Historical Heritage เพยีงเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยู่ในภวังคแ์หง่ความฝัน

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
คณะออกเดนิทางสูน่ครมวินคิ ซงึถอืไดว้า่เป็นประตขูองยุโรป เมอืงมวินกิหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทแีตกตา่ง
อกีทังยังเป็นเมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรียอกีดว้ย 

จากนันอสิระใหท้า่นได ้ชอ้ปปิง เรมิจาก โรงละครแหง่ชาต ิเป็นจดุเรมิตน้ของถนนสายสําคัญคอื ถนนแมกซมิเิลยีน สรา้งขนึในศตวรรษท ี19
ไดช้อืวา่เป็นถนนทสีวยอกีแหง่หนงึของเมอืงนี เป็นทตัีงรา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นทตัีงของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
นักทอ่งเทยีวมาเดนิเลน่บนถนนสายนีอาจไดก้ระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐรีะดับโลก จตัรุสัมาเรยีน ใจกลางเมอืงเกา่
นักทอ่งเทยีวพลาดไม่ไดท้จีะชม ตุก๊ตาเตน้รํา ทปีระดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวัน
ไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทยีวทมีาเยือน

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เลศิรสกบัขาหมูเยอรมนัตน้ตํารบัแท้

ทพีกั
MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน



วนัท ี9
เทยีวชมเมอืงมวินคิ- พระราชวงันมิเฟนเบริก์ - เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

08.00 น.
เทยีวชม เมอืงมวินคิ ทมีคีวามหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรม 

แลว้นําทา่นบันทกึภาพกับ พระราชวงันมิเฟนเบริก์ หรอืพระราชวงัฤดรูอ้น 

ผา่นชม พพิธิภณัฑย์นตรก์รรมของ BMW สนามกฬีาโอลมิปิค 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นสูส่นามบนิ

10.30 น.
ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินครมวินกิ เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า TAX REFUND
คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ

14.25 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG925

วนัท ี10
เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

06.10 น.
สายการบนิไทยนําทา่นเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป เยอรมนั เชค ออสเตรยี ฮงัการี
ยโุรปตะวนัออก สโลวาเกยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี26 มถิุนายน 2562 เวลา 16:23 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป เยอรมนั เชค ออสเตรยี ฮงัการี
ยโุรปตะวนัออก สโลวาเกยี

คา่ทัวรร์วม :
• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วนัท  ี28 มนีาคม 2562

• คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ
• 10-14 ท่าน ใชร้ถโคช้มาตรฐาน 32 ทนัีง

• 15-30 ท่าน ใชร้ถโคช้มาตรฐาน 49-53 ทนัีง

• หวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตลอดการเดนิทาง (ผูนํ้าเทยีว)

• คา่เขา้ชมสถานทดีงันี
• ปราสาทกรงุปรา๊ก

• คา่เรอืลอ่งแมน่ ้าํดานบู

• คา่เขา้พระราชวังเชงิบรนุน์

• คา่ไกดท์อ้งถนิ (English Speaking Guide) 3-4 ชัวโมง
• ปรา๊ก

• บูดาเปสต์

• เวยีนนา

• โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ (4 Farewell dinner)
• Bohemian dinner in Cesky Krumlov

• Goulash party in Budapest

• Heuriger Grinzing dinner in Vienna

• Brewery Bavarian dinner in Munich

• คา่ทปิพนักงานขบัรถท่องเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 2 ยโูร/ท่าน/วัน

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชค (เชงเกน้) **โปรแกรมทัวรพ์กัในสาธารณรฐัเชค 3 คนื**

• คา่ประกนัการเดนิทางของ บรษัิท เอ ดบัเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PL AN คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ
สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบ
ทา้ยใบจองทัวร์

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กก. สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กก.

คา่ทัวรไ์มร่วม :
• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์(ผูนํ้าเทยีว)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ



ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาท ตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหตหุลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันที
15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื



การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge/ Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท  ี28 มนีาคม 2562 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้



ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

ตามกฎระเบยีบการยนืวซีา่เขา้ประเทศเชค ใชเ้วลาทําการประมาณ 14
วันทําการ(ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพอืทําการสแกนลายนวิมอืท ีVFS เชค)
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
กรณุาแนบมาดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบพนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ / สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิ ออมทรพัย ์ของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองจากทางธนาคาร และแนบสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• (วันทไีปแสดงตนทสีถานทูตรบกวนทุกท่านเตรยีมสมดุบัญชเีงนิฝากเลม่จรงิไปดว้ย)

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 - 6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน



เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการความรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆอนัเกดิจากการปฏเิสธวซีา่ของทางสถานทูต ตามขอ้ตกลงของสนธสิญัญาเชงเกน้
ในกรณยีนืวซีา่ผดิประเภทหรอืผดิจากเงอืนไขทสีถานทูตระบุไว ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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