การันตีครบ 10 ท่ าน ออกเดินทาง
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****
รวมค่ ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ ง
รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ แล้ ว
เทีย่ วยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ
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เทีย่ วครบ มีเวลาในแต่ ละสถานทีเ่ ต็มอิ่ม
อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ ส
อาหารขึ้นชื่อตามเมืองต่ างๆ
มีน้าดื่มบริ การทุกวัน วันละ 1 ขวด
รวมค่ าวีซ่าเรียบร้ อยแล้ ว

กระเป๋าล้ อลาก 4 ล้ อ หมุน 360๐
หมอนรองคอ นอนบนเครื่ อง+รถ
ADAPTER สาหรั บยุโรป
คู่มือท่ องเทีย่ วประเทศแถบยุโรป
กระเป๋าเล็กใส่ อุปกรณ์ ใช้ บนเครื่ อง
1

วัน

โปรแกรมท่องเทีย่ ว

1
2

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )
เมืองมิวนิค – เมืองพัสเซา – เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟ

3
4
5

เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟ – เมืองน้ าแร่ คาร์โลวี วารี – กรุ งปราก
ปราสาทปราก – ชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์
กรุ งปราก – บราติสลาวา (สโลวัค) – กรุ งบูดาเปสต์ (ฮังการี )

6
7

กรุ งบูดาเปสต์ – ล่องเรื อแม่น้ าดานูบ – เวียนนา (ออสเตรี ย) – หมู่บา้ นกรี นซิ่ง
กรุ งเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุ นน์ - ช้อปปิ้ งคาร์เนอร์สตรี ท – เซนต์วลู ฟ์ กัง

8

ทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์ กัง – เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองซาลล์บวร์ก – เมืองมิวนิก

9

ชมเมืองมิวนิก – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – สนามบินมิวนิก

10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม (เทียบเท่า)

-  
  
  

OLD INN

  
  
  
  


-

-

-

-

-

NH HOTEL PRAGUE
NH HOTEL PRAGUE
NH HOTEL
BUDAPEST
AUSTRIA TREND
HOTEL
STROBLERHOF
HOLIDAY INN
MUNICH
-

กาหนดการเดินทาง 2561
กรกฎาคม
12-21 / 20-29
สิงหาคม
10-19 / 23 – 1 ก.ย.
กันยายน
6-15 / 19-28 / 28 ก.ย. – 7 ต.ค.
ตุลาคม
11-20 / 20-29 / 26 ต.ค. – 4 พ.ย.
พฤศจิกายน
9-18 / 23 พ.ย. – 2 ธ.ค.
ธันวาคม
4-13 / 16-25
วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

วันทีส่ อง (2)
00.50 น.
07.05 น.

เมืองมิวนิค – เมืองพัสเซา – เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟ
เทีย่ ง ค่า
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (Passau)
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-

2

-

(ระยะทางประมาณ 192 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนีกบั ออสเตรี ย เป็ นจุดบรรจบกันของแม่น้ า 3 สาย อันได้แก่
แม่น้ าดานูบ, แม่น้ าอินน์ และแม่น้ าอิซ
นาท่านชม วิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) เป็ นผลงานมาสเตอร์พีชของศิลปิ น
ชาวอิตาลี ภายในวิหารเป็ นที่เก็บออร์ แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นาท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า (Old Town) อาคารสไตล์โกธิคและบาร็ อค รวมไปถึง Veste
Oberhaus อดีตป้ อมปราการของบิชอฟ ซึ่ งปั จจุบนั กลายเป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้ รุ มลอฟ (Cesky Krumlov)
(ระยะทางประมาณ 124 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองมรดกโลก World Heritage ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1992 นาท่านชมอาคารเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลางกว่า 300 หลัง ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
แบบพาโนรามาบนปราสาทครุ มลอฟ อิสระให้ท่านเดินชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ OLD INN หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม (3)
เช้ า
08.00 น.

12.00 น.

เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟ – เมืองนา้ แร่ คาร์ โลวี วารี – กรุ งปราก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ โลวีวารี (Karlovy Vary)
(ระยะทางประมาณ 239 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3.30 ชม.)
เมืองที่มีการค้นพบน้ าแร่ โดยพระเจ้าคาร์ ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

13.30 น.

นาท่านเที่ยวชมเมืองน้ าแร่ แสนสวยแห่งโบฮีเมีย มีบอ่ น้ าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุดอยูใ่ น
ศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซี ยส เมืองนี้เป็ นที่นิยมในการเข้าคอร์ สสปาเพื่อ
รักษาสุ ขภาพ ให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองและซื้ อของที่ระลึก

17.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก (Prague)
(ระยะทางประมาณ 127 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.40 ชม.)
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19.00 น.

วันทีส่ ี่ (4)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ NH HOTEL PRAGUE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ปราสาทปราก – ชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ ล – นาฬิ กาดาราศาสตร์
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบ
กอธิ ค ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้ าวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ชมโบสถ์
เซนต์ไวตัส วิหารประจาราชวงศ์ประดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่าน
เดินเล่นบริ เวณ เดอะโกลเด้นเลน ซึ่ งเคยใช้เป็ นที่พานักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

13.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง ที่ทอดข้าม
แม่น้ าวัลตาวา สร้างด้วยหิ นขนาดใหญ่ ประดับดัวยรู ปปั้ นของนักบุญถึง 28 องค์
นาท่านเดินทางเข้าสู่ จตั ุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของวิหารตินส์
ชมนาฬิกาดาราศาสตร์
โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นราให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งใน
ห้างสรรพสิ นค้า มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้านค้าแบรนด์เนมใน Palladium Shopping Mall

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ NH HOTEL PRAGUE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า (5)
เช้ า
08.00 น.

12.00 น.

กรุ งปราก – บราติสลาวา (สโลวัค) – กรุ งบูดาเปสต์ (ฮังการี)
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบราติสลาวา (Bratislava)
(ระยะทางประมาณ 328 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3.30 ชม.)
เป็ นเมืองหลวงของสโลวัค เป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ และโรงละคร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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13.00 น.

นาท่านขึ้นสู่ ที่ต้ งั ของปราสาทแห่งกรุ งบราติสลาวา (ชมภายนอก) ตัวอาคารมีหอคอยสู ง 80
เมตร ทั้ง4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิ ค, เรเนอซองส์ และบารอค ปราสาทตั้งอยูบ่ น
เนินเขาคาร์ เบเธี ยนเหนือลุ่มแม่น้ าดานูบ
นาท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของทาเนียบประธานาธิ บดี

16.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest)
(ระยะทางประมาณ 200 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
นครหลวงบูดาเปสท์ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันล้ าค่า ริ มสองฝั่ง
แม่น้ าดานูบ สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ าดานูบ” แม่น้ าสายโรแมนติกอย่างแม่น้ าดานูบที่
แบ่งเมืองออกเป็ น 2 ฝั่ง คือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ต้ งั ของคาสเซิ ล ฮิลล์ และเปสต์ฝั่งที่ทนั สมัยและ
หรู หรา จนได้ชื่อว่าปารี สตะวันออก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ NH HOTEL BUDAPEST หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

12.00 น.

กรุ งบูดาเปสต์ – ล่ องเรื อแม่ น้าดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง เช้ า
เทีย่ ง ค่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านขึ้นชม Castle Hill ในฝั่งบูดาซึ่ งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมือง Fisherman’s
Bastion ป้อมปราการชาวประมง ชมบริ เวณรอบนอกวิหารแมททิอสั (Matthias Church) นา
ท่านสู่ จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) นาท่านผ่านชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างในสถาปั ตยกรรม
แบบนีโอกอธิ ค งดงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็ นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่าน ล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบ แม่น้ าสายโรแมนติกมนต์เสน่ห์ไม่เสื่ อมคลาย ชมความงดงามของ
อาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ค เรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่ อมคลาย ได้รับการยก
ย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติก บนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก

16.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna)
(ระยะทางประมาณ 243 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

GOAL EUROPE EAST EUROPE 10 D 7 N (TG)

5

เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000
ปี ศูนย์กลางอานาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยน
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกรี นซิ่ ง หมู่บา้ นพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการทาไวน์สด
19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ “หมู่บ้านกรีนซิ่ง” หมู่บ้านพืน้ เมืองทีม่ ีชื่อเสี ยงในเรื่ องการทาไวน์ สด
อิม่ อร่ อยกับอาหารค่าสู ตรเวียนนิสต้ นตารับแท้ ท่ ามกลางบรรยากาศแห่ งเสี ยงเพลงอันแสนโร
แมนติก ให้ สมกับเป็ นเมืองแห่ งดนตรีอันแท้จริง รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ AUSTRIA TREND หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด (7)
เช้ า
08.00 น.

กรุ งเวียนนา – พระราชวังเชิ งบรุ นน์ - ช้ อปปิ้ งคาร์ เนอร์ สตรีท – เซนต์ วูลฟ์ กัง เช้ า
เทีย่ ง ค่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังเชิงบรุ นน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์
อัปสบูร์ก เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จดั แสดงไว้ ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่
ห้องรับรอง ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานอันสวยงาม
ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุ งเวียนนา ซึ่ ง
แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่ า ที่สร้างขึ้นในช่วง
ค.ศ. 1863-1869 ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของราช
สานักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ.
1873-1883

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

นาท่านสู่ ถนนคาร์ นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา ช้อปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องแก้ว
สวาร็ อฟสกี้ หรื อสิ นค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สิ นค้า
เสื้ อแฟชัน่ ทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสิ นค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ ท หรื อ
แวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่และช๊อคโกแลตที่เก่าแก่

15.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ภูมิภาคซาลส์คมั เมอร์ กูท (Salzkammergut)
(ระยะทางประมาณ 285 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3 ชม.)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ HOTEL STROBLERHOF หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันทีแ่ ปด (8)
เช้ า
08.00 น.

08.30 น.

12.00 น.

ทะเลสาบเซนต์ วูลฟ์ กัง – เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองซาลล์บวร์ ก – เมืองมิวนิก
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพหมู่บา้ นเล็กๆ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบวูลฟ์ กัง ซึ่งเป็ น
ทะเลสาบที่กว้างใหญ่มีความยาวถึง 10.5 กิโลเมตร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt)
(ระยะทางประมาณ 39 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 40 นาที)
หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขุนเขาและป่ าสี เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้
ฉายาเมืองนี้วา่ เป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ยและเป็ นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural - Historical
Heritage ท่านจะสัมผัสได้ก็คือความเป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริ สุทธิ์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลล์ บวร์ ก (Salzburg)
(ระยะทางประมาณ 72 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.15 ชม.)
เมืองที่มีชื่อเสี ยงจากการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อก้องโลก “เดอะ
ซาวด์ออฟมิวสิ ค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้านเกิดของคีต
กวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตงั่ อยูส่ องฝั่งของแม่น้ าซาลซ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธ์ไม้หลากหลายสี สัน ข้ามฝั่งสู่ เมือง
เก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ กตั้ง เด่นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอก
ของโลกชาวออสเตรี ยน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรี ไว้อย่างมากมาย นาท่านไป
ชมมหาวิหารประจาเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ ก ที่สร้างขึน้ จากความร่ ารวยที่เกิดจากการ
ทาเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ที่มีชื่อเสี ยง

15.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก(Munich)
(ระยะทางประมาณ 145 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรี ย ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมหลายรู ปแบบ เรอเน
ซองส์ คลาสสสิ คหรื ทนั สมัย อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW
นาท่านสู่ จัตุรัสมาเรี ยน (Marienplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองเก่าของมิวนิก เป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่า
การเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิ ค และวิการแม่พระโบสถ์ใหญ่ อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้า
แบร์นดเนมมากมาย อาทิ Luis Vutton, Gucci, Chanel, Zara, H&M, Rolex, Paneria, Patek
Philippe เป็ นต้น
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19.00 น.

วันทีเ่ ก้า (9)
เช้ า
08.00 น.

10.40 น.
14.25 น.
วันทีส่ ิ บ (10)
06.05 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง เมนูขาหมูเยอรมันเสริฟพร้ อมเบียร์
พักค้ างคืน ณ HOLIDAY INN MUNICH หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ชมเมืองมิวนิก – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – สนามบินมิวนิก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองมิวนิ ค บันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรื อพระราชวังฤดูร้อน เข้า
สู่ เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชยั , ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุด
แห่งชาติ, โรงละครโอเปร่ า, เรสซิ เด้นท์
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิก มีเวลาให้ท่านได้ทา Tax Refund คืนภาษี
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

-

-

กาหนดการเดินทาง 2560
กรกฎาคม
12-21 / 20-29
สิงหาคม
10-19 / 23 – 1 ก.ย.
กันยายน
6-15 / 19-28 / 28 ก.ย. – 7 ต.ค.
ตุลาคม
11-20 / 20-29 / 26 ต.ค. – 4 พ.ย.
พฤศจิกายน
9-18 / 23 พ.ย. – 2 ธ.ค.
ธันวาคม
4-13 / 16-25
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-

อัตราค่าบริการ
ราคาต่ อท่ าน
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ
99,900.1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
93,900.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
87,900.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี (ไม่ มีเตียง) ราคาท่ านละ
83,900.พักห้ องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ อีกท่ านละ
18,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่ านละ
23,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (การบินไทย) เด็ก หักท่ านละ
16,000.*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าให้ ทางบริษัทฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ ามันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิม่ ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาหนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานที่ท่องเทีย่ วใดที่ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ ว**
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนี
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
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 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (เท่ านั้น)

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ , ทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกาลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ าภาษีบริการ 3% และค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ซึ่งท่านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วซี ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด***

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย (คืนค่ามัดจาให้ท้ งั หมด)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
ยึดเงินค่ามัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุ ณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีทที่ ่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่น ให้ กบั ท่าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ ปมีการยื่นวีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่านเพิง่ พร้ อมยื่นวีซ่าหลังกรุ๊ ป ท่านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมีค่าใช้ จ่ายเรื่ องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ ปปกติ ซึ่ งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ทีน่ ั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สาหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่านต้ องมีการสารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
สาหรับท่ านที่เป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนื้อ / ไก่ / ปลา หรื ออื่นๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่ อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สั มภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
นา้ หนักของสั มภาระโหลด สาหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
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กระเป๋าสั มภาระ สาหรับนาขึน้ เครื่ องได้ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทตี่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว)


ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ว

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศสาธาณรัฐเช็ก 1 ชุด
ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 10 วันทาการ
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
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เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รู ปถ่ าย

3.

เอกสารทัว่ ไป

4.
5.

6.

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสาหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต

สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ,
สาเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสู ติบัตร
สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กที่อายุต่ากว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน หนังสื อรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชี เงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็ นเดือน
ปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ในกรณี ที่
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองจากทาง
ธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้อมระบุชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน***
เอกสารการเงินต้ องอัพเดทไม่ เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวีซ่า
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้ องนา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่ อค่ าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อื่น จะต้ องไปทา BANK GUARANTEE ทีธ่ นาคาร โดยต้ องใส่
ชื่ อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู,่ สาเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีทเี่ ป็ น
พนักงานบริษัท
ทัว่ ไป

ใช้หนังสื อรับรองการทางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตาแหน่ งงาน / ช่ วงเวลาทีข่ อ
ลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลางาน
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
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กรณีประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ

7.

ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอานาจในการลงนาม (คัดจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สาเนาทะเบียนการค้า หรื อสาเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานและสาเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสาเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กทีไ่ ม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสื อยินยอมสามารถทาที่สานักงานเขต หรื อ อาเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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