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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรย์ุโรป   TE058 : ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG)  

TE058  : ทวัรย์โุรปตะวนัออก เยอรมนั เชค ออสเตรยี สโลวคั ฮงัการี
10 วนั 7 คนื (TG)

 
ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE 

 
HOTEL MLYN CESKY KRUMLOV 

 
HOTEL SCALARIA ST.WOIFGANG 

 
IBEROSTAR GRAND HOTEL BUDAPEST 

 
IMPERIAL RIDING SCHOOL 

 
MARRIOTT MUNICH HOTEL 

 

กาํหนดการเดนิทาง
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Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-040

10-19 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-041

17-26 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-046

24 ก.พ.-05 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-043

03-12 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-044

10-19 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-045

17-26 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-042

24 ม.ีค.-02 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-047

07-16 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

113,000

จองดว่น

TE058-048

08-17 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

113,000

จองดว่น

TE058-049

09-18 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

113,000

จองดว่น

TE058-050

21-30 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น



TE058-051

28 เม.ย.-07 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

101,900

จองดว่น

TE058-052

05-14 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-053

12-21 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-054

19-28 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

TE058-055

26 พ.ค.-04 ม.ิย. 60

Thai Airways (TG)

100,900

จองดว่น

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - นครมวินกิ (เยอรมน)ี

21.30 น.

คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D16-19 สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ

หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน,
การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์
มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทชํีาระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื ๆ
เกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัทสีอง

นครมวินกิ - พสัเซา - เชสก ีครุมลอฟ เมอืงมรดกโลก

00.50 น.

ออกเดนิทางสู ่นครมวินกิ ประเทศเยอรมน ีโดยเทยีวบนิท ีTG924 

07.05 น.

คณะถงึสนามบนินครมวินกิ ประเทศเยอรมน ีนําคณะผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร เรียบรอ้ย

จากนัน นําคณะออกเดนิทางสูเ่มอืงพสัเซา (Passau) เมอืงพรมแดนระหวา่งเยอรมนีและออสเตรีย กลา่วกันวา่เมอืงนีเป็น “เมอืงสามแคว” แหง่แควน้บาวาเรีย
เป็นจดุบรรจบกันระหวา่งแม่น ้าํ 3 สายอันไดแ้ก ่ดานูบ (Danube), แม่น ้าํอนิน ์(Inn) และแม่น ้าํอซิ (Ilz) เมอืงเล็กๆแหง่นียังเคยเป็นทพํีานักของอดอฟ์ฮติเลอร์
ในชว่งปลายศตวรรษท ี19 โดยฮติเลอรแ์ละครอบครัวเคยอาศัยอยู่ในพัสเซาถงึ 4 ปี เทยีวชมสถานทสํีาคัญของเมอืงคอื วหิารเซนตส์ตเีฟน
ผลงานมาสเตอรพ์ซีของศลิปินชาวอติาล ีซงึภายในวหิารแหง่นียังเป็นทเีก็บออรแ์กนทใีหญ่ทสีดุในโลก เดนิเทยีวชมเขตเมอืงเกา่กับเมอืงใหม่
เก็บภาพความคลาสสคิของตกึรามบา้นชอ่งของเขตเมอืงเกา่ทังโกธคิและบาร็อค  รวมไปถงึ Veste Oberhaus  อดตีป้อมปราการของบชิอฟ
ซงึปัจจบัุนกลายเป็นทตัีงของพพิธิภัณฑป์ระจําเมอืงพัสเซา

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงมรดกโลก World Heritage เพชรน ้าํงามแหง่โบฮเีมยีทเีมอืงเชสกคีรุมลอฟ (Cesky Krumlov)
เทยีวชมเมอืงทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมอืงนีตังอยู่รมิสองฝังของแม่น ้าํวัลตาวา
ความโดดเดน่ของเมอืงทมีอีาคารเกา่แกตั่งแตยุ่คกลางกวา่ 300 หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแหง่หนงึของโลก
ไปชมววิทวิทศันข์องเมอืงแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟถอืเป็นปราสาททใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก
อสิระใหท้า่นเดนิเทยีวชมเมอืงโบราณตามอัธยาศัย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

Hotel Mlýn  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม



เชสก ีคลมุลอฟ - เมอืงน้าํแร ่คารโ์ลว ีวาร ี- กรุงปรา๊ก

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงคารโ์ลววีาร ี(ระยะทาง 239 ก.ม.) หรืออกีชอืหนงึคอืเมอืงคารล์บาด เป็นเมอืงทมีกีารคน้พบน ้าํแร่โดยพระเจา้คารล์ที
4 ทดํีารงตําแหน่งเป็นพระจักรพรรดแิหง่จักรวรรดโิรมันอันศักดสิทิธิ

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเทยีวชมเมอืงน้าํแรแ่สนสวยทสีดุแหง่หนงึของโบฮเีมยี ลักษณะเมอืงอยู่ในหบุเขาสองฝังแม่น ้าํเทปลาดนิแดนแหง่นีเป็นทคีน้พบแหลง่น ้าํแร่รอ้นธรรม ชาติ
และมบีอ่น ้าํพรุอ้นถงึ 12 แหง่ ทรีอ้นทสีดุอยู่ในศนูยน์ทิรรศการทมีคีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจัดแสดงสายน ้าํแร่
นักทอ่งเทยีวสามารถชมิน ้าํแร่ดว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษ ททํีาจากพอรซ์เลนในเมอืงนีเทา่นัน เมอืงนีเป็นทนียิมในการเขา้คอรส์สปาเพอืรักษาสขุภาพ
เดนิเทยีวชมเมอืงตกึอาคารเรียงรายดว้ยสถาปัตยกรรมทงีดงาม เหมาะแกก่ารเดนิเทยีวชมเมอืงเป็นอย่างยงิ รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง
อสิระใหท้า่นซอืของทรีะลกึหรือหาซอืเหลา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง Becherovka 
โดยมโีรงงานอุตสาหกรรมทผีลติจากสมุนไพรเป็นของทรีะลกึ 

ไดเ้วลาอันสมควรออกเดนิทางตอ่สูก่รุงปรา๊ก เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ขนึชอืวา่เป็นเมอืงสดุโรแมนตกิอกีเมอืงหนงึของโลก

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี

ปราสาทปรา๊ก - เทยีวชมเขตเมอืงเกา่ - สะพานชารล์ - นาฬกิาดาราศาสตร์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่กรุงปรา๊ก สรา้งขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี11 ดว้ยศลิปะแบบกอธคิ เคยไดรั้บการรับรองจากกนิเนสสบ์ุก๊
วา่เป็นปราสาทโบราณทใีหญ่ทสีดุในโลก ปัจจบัุนไดเ้ป็นทพํีานักของประธานาธบิดสีาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถเ์ซนตไ์วตัส
ทเีดน่เป็นสงา่ แตล่ะลานกวา้งประดับประดาไปดว้ยน ้าํพ ุรูปปันนักบญุ โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ และคอนแวนต ์รวมทังโอลดร์อยัลพาเลซ และโกลเดน้เลน
ซงึเคยใชเ้ป็นทพํีานักของชา่งฝีมอืในยุคสมัยกอ่นเพอืเลน่แร่แปรธาตตุา่ง ๆ ใหเ้ป็นทองคํา ทจีะทําใหท้า่นยอ้นไปถงึความยงิใหญ่ของโบฮเีมยีในอดตี

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเดนิสูส่ะพานชารล์ สะพานเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่ ประดับดว้ยรูปปันของนักบญุถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชอืวา่
หากเดนิผา่นสะพานแหง่นี ตอ้งขอพรจากนักบญุจอหนแ์หง่เนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลาง เคยเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดโิรมันอันศักดสิทิธริมิฝังแม่น ้าํวัลตวา
ทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมทงีดงาม อาท ิโรงละครโอเปร่า, พพิธิภัณฑ,์ หอคอยดนิปืนทไีดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดเียียม
จนเขา้สูจ่ตรัุสใจกลางเมอืงอันเป็นทตัีงของวหิารตนิส ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเครืองแกว้โบฮเีมยี “โมเซอร”์ ทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลกและ ชมนาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณ
เมอืตบีอกเวลาจะมหีุน่ออกมาเตน้รําใหนั้กทอ่งเทยีวไดช้ม เป็นโบราณคูบ่า้นคูเ่มอืงของกรุงปร๊าก  

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปปิงในหา้งสรรพสนิคา้อันทันสมัย อาท ิมารค์แอนดส์เปนเซอร ์หรือรา้นคา้แบรนดเ์นมอนื ๆ ใน Palladium Shopping Mall

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีา้

กรุงปรา๊ก - บราตสิลาวา (สโลวคั) - บูดาเปสต ์(ฮงัการ)ี

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูก่รุงบราตสิลาวา นครหลวงแหง่สาธารณรัฐสโลวัค (ระยะทาง 329 ก.ม.) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่สดุของสโลวัคเป็นทตัีงของรัฐสภา,
มหาวทิยาลัย, พพิธิภัณฑ ์รวมทังโรงละคร ทมีกีารขยายเมอืงอย่างไม่หยุดยัง

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นขนึสูท่ตัีงของปราสาทแหง่กรุงบราตสิลาวา ตังอยู่บนเนนิเขาคารเ์บเธยีนเหนือลุม่แม่น ้าํดานูบบันทกึภาพสวยจากดา้นนอกของตัวปราสาท
ตัวอาคารมหีอคอยสงู 80 เมตรทัง 4 ดา้น ผสมผสานไปดว้ยศลิปะแบบกอธคิ,เรอเนสซองสแ์ละบาร็อค เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ชมเมอืง ณ
จัตรัุสใจกลางเมอืงอันเป็นทตัีงของทําเนียบประธานาธบิด ีเก็บภาพประทับใจ

นําทา่นเดนิทางสูน่ครบูดาเปสต ์(ระยะทาง 202 ก.ม.) เมอืงทตัีงอยู่สองฝังแม่น ้าํดานูบแยกเป็นเมอืงเกา่และใหม่ อันไดแ้กเ่มอืงบดูาและ เปสต์
อันเป็นทมีาของคําวา่บดูาเปสต ์นครทสีวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันล ้าํคา่รมิสองฝังแม่น ้าํดานูบ

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

IBEROSTAR GRAND HOTEL BUDAPEST  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก

บูดาเปสต ์- ลอ่งเรอืแมน่้าํดานูบ - เวยีนนา (ออสเตรยี) - หมูบ่า้นกรนีซงิ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม



นําทา่นเทยีวชมนครบูดาเปสต ์นําชมจตรุสัฮโีร ่ทรํีาลกึถงึการสรา้งชาต ิและการรอดพน้จากการปกครองแบบคอมมวินสิต์
เลาะเลยีบผา่นสวนสตัว ์และสวนสาธารณะอันเป็นทพัีกผอ่นหย่อนใจของชาวเมอืง ทอีาบน ้าํสาธารณะแบบโรมัน ผา่นชมอาคารรัฐสภาทสีรา้งในสไตลแ์บบกอธคิ
โดดเดน่เป็นตระหงา่น แลว้ขา้มสูฝั่งบดูาเพอืขนึชมป้อมชาวประมง และโบสถแ์มทเธยีส เลาะเลยีบสูค่าสเซลิฮลิล์
ชมทวิทัศนข์องเมอืงทถีูกแยกออกเป็นสองฝัง นําทา่นสูถ่นนชอ้ปปิงทมีสีนิคา้พนืเมอืงนานาชนดิจําหน่ายเป็นของฝาก อาท ิผา้ปัก เครืองแกว้ของทรีะลกึตา่งๆ

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นสมัผัสกับบรรยากาศแหง่การลอ่งเรอืดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ เรียงรายสองฝังแม่น ้าํ มนตเ์สน่หท์ไีม่เสอืมคลาย
และรับการยกย่องวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิ บนสายน ้าํแหง่หนงึของโลก 

ไดเ้วลาอันสมควรออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา นครหลวงแหง่ดนตรี เมอืงหลวงอันเกา่แกท่มีอีายุกวา่ 1,000 ปี ศนูยก์ลางอํานาจของจักรวรรดอิอสโตร-ฮังกาเรียน
 นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นกรนีซงิ หมู่บา้นพนืเมอืงทมีชีอืเสยีงในเรืองการทําไวนส์ด

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

ทพีกั

IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทเีจ็ด

กรุงเวยีนนา - พระราชวงัเชงิบรุนน ์- ภมูภิาคซาลสก์มัเมอรก์ูท

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเขา้ชมความงามของพระราชวงัเชงิบรุนน ์พระราชวังอันยงิใหญ่ทถีูกสรา้งขนึใหม้คีวามงดงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายส ์เขา้ชมภายในกวา่
20 หอ้งทจัีดแสดงไวอ้ย่างน่าชม ผา่นหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งแกลลอรี หอ้งรับรอง (Great Hall) สงิทแีสดงใหเ้ห็นถงึความยงิใหญ่แหง่ราชวงศฮั์ปสเบริก์ 

จากนันนําทา่นเขา้สูร่งิสตราเซ ่ถนนสายวงแหวนทรีายลอ้มไปดว้ยสถานทสํีาคัญ อาท ิโรงละครโอเปร่าทเีกา่แก ่และยังมกีารจัดแสดงคอนเสริต์และโอเปร่าตลอดปี
พระราชวังฮอฟบรูกอั์นยงิ ใหญ่ ซงึในปัจจบัุนเป็นททํีาการสําคัญของรัฐ ใกลก้ันเป็นโรงเรียนสอนขมีา้แบบสเปนแลว้ผา่นไปชมอาคารรัฐสภา ซติฮีอลล์
กอ่นจะขา้มแม่น ้าํดานูบสูเ่ขตเมอืงใหม่ อันเป็นทตัีงขององคก์ารสหประชาชาตแิหง่ทสีองของยุโรป ใหท้า่นไดช้มสายแม่น ้าํดานูบใหม่และเกา่
ทมีคีวามสําคัญตอ่หลายประเทศในยุโรป

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บา่ย

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงในย่านถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตรที ทมีนัีกทอ่งเทยีวนยิมในการนังจบิกาแฟตน้ตํารับแท ้และซคัเกอรเ์คก้ทมีชีอืเสยีงของเวยีนนา
สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกทู ทมีทีะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กังเป็นเสน่หอั์นน่าตดิตรงึ

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทแีปด

ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั – ฮลัลส์ตทัท ์– ซาลสบ์วรก์ – มวินกิ - ชอ้ปปิง- จตัรุสัมาเรยีน

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) ( ระยะทาง 35 ก.ม. ) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เดนิเทยีวชมเมอืงทตัีงอยู่รมิทะเลสาบ
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กลา่วกันวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut เขตทอียู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย
และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรียและเป็นพนืทมีรดกโลก UNESCO Cultural -Historical
Heritage เพยีงเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยู่ในภวังคแ์หง่ความฝัน แลว้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซาลสบ์วรก์

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นชมเมอืงซาลสบ์วรก์ เมอืงทมีชีอืเสยีงจากการใชส้ถานทตีา่ง ๆ ของเมอืงในการถ่ายทําภาพยนตรช์อืกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ”
เมอืงทแีสนโรแมนตกิทมีทีะเลสาบและภเูขาเป็นฉากสวย บา้นเกดิของคตีกวเีอกโมสารต์ เมอืงอนุรักษ์ทตัีงอยู่สองฝังของแม่น ้าํซาลซา่ ชมสวนมริาเบล
ภายในพระราชวังเดมิ ทตีกแตง่พันธุไ์มห้ลากหลายสสีนั ขา้มฝังสูเ่มอืงเกา่ทมีปีราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตังเดน่ตระหงา่นอยู่บนเนนิเขา
ผา่นไปชมบา้นเกดิคตีกวเีอกของโลกชาวออสเตรยีน “โมสารต์” ทสีรา้งผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย นําทา่นไปชมมหาวหิารประจําเมอืง
มหาวหิารแหง่ซาลสบ์วรก์ ทสีรา้งขนึจากความร่ํารวยทเีกดิจากการทําเหมอืงเกลอื ถนนเกรไทรเดท้มีชีอืเสยีง
ประดับประดาไดด้ว้ยป้ายบอกชอืรา้นคา้เป็นเอกลักษณ์อันโดดเดน่

นําทา่นออกเดนิทางสูน่ครมวินกิ ซงึถอืไดว้า่เป็นประตขูองยุโรป
เมอืงมวินกิหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทแีตกตา่ง อกีทังยังเป็นเมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรียอกีดว้ย

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิง เรมิจากโรงละครแหง่ชาต ิเป็นจดุเรมิตน้ของถนนสายสําคัญคอื ถนนแมกซมิเิลยีน สรา้งขนึในศตวรรษที
19 ไดช้อืวา่เป็นถนนทสีวยอกีแหง่หนงึของเมอืงนี เป็นทตัีงรา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นทตัีงของโรงแรมหรูระดับ 5
ดาว นักทอ่งเทยีวมาเดนิเลน่บนถนนสายนีอาจไดก้ระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐรีะดับโลก จัตรัุสมาเรียนใจกลางเมอืงเกา่ นักทอ่งเทยีวพลาดไม่ไดท้จีะชมตุก๊ตาเตน้รํา
ทปีระดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวัน ไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทยีวทมีาเยือน

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เลศิรสกบัขาหมูเยอรมนัตน้ตํารบัแท้

ทพีกั

Munich Marriott Hotel  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทเีกา้

เทยีวชมเมอืงมวินคิ - พระราชวงันมิเฟนเบริก์ - เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเทยีวชมเมอืงมวินคิ
ทมีคีวามหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทแีตกตา่ง เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรียแหง่นีเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศว์ทิเทลสบาคและพัฒนาเมอืงใหม้คีวามสําคัญทสีดุทางตอนใตข้องเยอรมนี
เป็นแหลง่ผลติเบยีร ์ศนูยก์ลางการผลติรถยนต ์BMW นําทา่นบันทกึภาพกับพระราชวงันมิเฟนเบริก์หรอืพระราชวงัฤดรูอ้น เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ อาทิ
โบสถท์มีรีูปโดมหัวหอม, ประตชูยั, ย่านมหาวทิยาลัยทเีกา่แก,่ หอสมุดแหง่ชาต,ิ โรงละครโอเปร่า, เรสซเิดน้ท์

10.45 น.

ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินครมวินกิ เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า  TAX  REFUND  คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ

14.25 น.

ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี TG 925

วนัทสีบิ

กรุงเทพฯ

06.05 น.

สายการบนิไทยนําทา่นเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

** หมายเหตุ
 ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมเพอืความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์นีกัทอ่งเทยีวไดร้บัเป็นหลกัฯ
**

อตัราคา่บรกิารราคา

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 03 กุมภาพนัธ ์2560

100,900 บาท

 TE058-039: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 10 กุมภาพนัธ ์2560

100,900 บาท

 TE058-040: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 17 กุมภาพนัธ ์2560



100,900 บาท

 TE058-041: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 24 กุมภาพนัธ ์2560

100,900 บาท

 TE058-046: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 03 มนีาคม 2560

100,900 บาท

 TE058-043: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 10 มนีาคม 2560



100,900 บาท

 TE058-044: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 17 มนีาคม 2560

100,900 บาท

 TE058-045: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 24 มนีาคม 2560

100,900 บาท

 TE058-042: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท



ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 07 เมษายน 2560

113,000 บาท

 TE058-047: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

113,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

102,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

14,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

16,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

32,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

23,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 08 เมษายน 2560

113,000 บาท

 TE058-048: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

113,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

102,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

14,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

16,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

32,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

23,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 09 เมษายน 2560

113,000 บาท

 TE058-049: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

113,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

102,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

14,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

16,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

32,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

23,000 บาท



ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 21 เมษายน 2560

100,900 บาท

 TE058-050: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 28 เมษายน 2560

101,900 บาท

 TE058-051: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

101,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

92,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

82,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 05 พฤษภาคม 2560

100,900 บาท

 TE058-052: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท



ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 12 พฤษภาคม 2560

100,900 บาท

 TE058-053: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 19 พฤษภาคม 2560

100,900 บาท

 TE058-054: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 26 พฤษภาคม 2560

100,900 บาท

 TE058-055: ทัวรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

100,900 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

91,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

15,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

25,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

18,000 บาท



ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

คา่ตัวเครืองบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมันเชอืเพลงิ ณ วันท ี7 พฤศจกิายน 2559
คา่รถโคช้มาตรฐานยุโรป ทอ่งเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ
คา่เขา้ปราสาทกรุงปร๊าก, คา่เรือลอ่งแม่น ้าํดานูบ, คา่เขา้พระราชวังเชงิบรุนน์
โรงแรมทพัีกตามระบใุนรายการ หรือ เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ทา่น) 
คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ
คา่ทปิพนักงานขับรถทอ่งเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชค  (เชงเกน้) **โปรแกรมทวัรพ์กัในสาธารณรฐัเชค 3 คนื**
คา่ประกันการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุสําหรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่เกนิ 3,000,000 บาท
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท ทังนีครอบคลมุถงึประกันสขุภาพทไีม่ไดเ้กดิจากโรคประจําตัว
หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบ
ทา้ยใบจองทัวร์
คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าํหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 %
คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถนิ
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครืองดมืในหอ้งพัก
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพักคา่อาหารและเครืองดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากททีางบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่
หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ

วธิกีารจอง

กรุณาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมัดจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 2
วันนับจากวันทจีองซงึเงนิมัดจําดังกลา่วจะเป็นการยืนยันการจองของทา่น
กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกํีาหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ
ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี

เด็กทมีอีายุในระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ
ผูส้งูอายุทมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครืองมอืตา่งๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดนิทางทบีง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ
ทา่นทมีคีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกับทัวร ์หรือแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บคุคลทมีคีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ,
ผูท้ไีม่ยอมรับเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหหั้วหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครังอาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะทา่นอนืหรือโปรแกรมทอ่งเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดอืนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)

ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิมัดจําทังหมด
ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทา่น
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 30,000 บาท/ทา่น
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของคา่ทัวร์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 90% ของคา่ทัวร์
ยกเลกิในวันเดนิทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร์
หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวซีา่ไดทั้นตามกําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตัวเทา่นัน และตอ้งไม่อยู่ในเงอืนไขของตัวท ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของทา่นไม่ไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพรอ้มกันทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีททีา่นไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้า่นยืนขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยืนขอวซีา่แบบกรุ๊ป
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการทอ่งเทยีว รวมทังไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัดังนี การลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดรั้บจากการซอืประกันเพมิเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทรีะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน
ทังนีจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ และทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ
หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระมาแลว้

การขอเปลยีนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees)

หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน
หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิเรียกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด
ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการออกตัวเครืองบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทฯี
เพอืยืนยันในกรณีทตัีวเครืองบนิสามารถทํา REFUND ไดห้รือไม่กอ่นททีา่นจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim )

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ
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ฟินแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขนึอยู่กับเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรือทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน้าํมนัเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คดิตามอัตราททีางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันท ี30 พฤศจกิายน 2558
การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตัว

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room)
ขนึอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมักมคีวามแตกตา่งกัน ซงึอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกันตามทตีอ้งการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภมูติ่าํ เครืองปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน  
ในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน
หรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัด และไม่มอี่างอาบน ้าํ
ซงึขนึอยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกันดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่
ทา่นสามารถจา่ยเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ
การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance
Fee ตามทรีะบไุวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพอืใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทดัีงกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทดัีงกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนืองจากไดชํ้าระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวนัเดนิทางของทา่นกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter)

คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ทา่นจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ ทา่นสามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได ้2
ยูโร / ใบ / ครัง
สําหรับน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger)
 การเรียกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจปฏเิสธได ้
สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครืองได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25
เซนตเิมตร (9.75  นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)
ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ
กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ทา่น

การสบูบุหร ี(Smoking Area)

ในประเทศตา่งๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รืองการงดสบูบหุรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดทชีดัเจนในเรืองการสบูบหุรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ทังนีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family)

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทตีอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตัว
ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง
เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด

ตามกฎระเบยีบการยนืวซีา่เขา้ประเทศเชค  ใชเ้วลาทําการประมาณ 10
วนัทําการ (ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัเพอืทําการสแกนลายนวิมอืทสีถานทตูเชค)

พาสปอรต์ทยัีงไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอนื
กรุณาแนบมาดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่
รูปถ่ายสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบพนืหลังเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวดําและหา้มสแกน) ควรมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน
สําเนาทะเบยีนบา้น /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ /สําเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สําเนาทะเบยีนสมรส , หย่า / สําเนาสตูบัิตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20
ปีบรบิรูณ์ 
หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท / สงักัดททีา่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นันโดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบัุน, วันเดอืนปีทเีรมิ
ทํางานกับบรษัิทนีและชว่งเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปทอ่งเทยีว หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา  
กรณีทเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททคัีดไวไ้ม่เกนิ 6  เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค ์หรือใบเสยีภาษี
และหลักฐานการเงนิ ออมทรัพย ์ของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน
หนังสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจบัุน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่ําเสมอ
และมจํีานวนไม่ต่าํกวา่ 6 หลัก เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมอืกลับสูภ่มูลํิาเนา
ในกรณีทเีดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบั้ญชใีดบัญชหีนงึในการยืนขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย
***สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั*** (วันทไีปแสดงตนทสีถานทตูรบกวนทกุทา่นเตรียมสมุดบัญชเีงนิฝากเลม่จรงิไปดว้ย)
กรณีทบีรษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 –6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของทา่น
โดยระบชุอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจัีดการเดนิทางนีในจดหมายดว้ย
กรณีทเีป็นนักเรียน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา ตัวจรงิ  
กรณีทเีด็กอายุต่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับบดิา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีทา่นหนงึได ้ณ ทวีา่การอําเภอหรือเขต โดยมนีายอําเภอ
หรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่
สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคํารอ้งใหม่ ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง
หากสถานทตูมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนีบรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน
กรณีททีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น
เนืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม
ทา่นไม่สามารถเรียกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการความรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆอันเกดิจากการปฏเิสธวซีา่ของทางสถานทตู ตามขอ้ตกลงของสนธสิญัญาเชงเกน้
ในกรณียืนวซีา่ผดิประเภทหรือผดิจากเงอืนไขทสีถานทตูระบไุว ้

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทั ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ **


