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วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)

22.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย
การบินไทย เจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาร และการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน , เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั )
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์
ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ
ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่ วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการ
ทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

หมายเหตุ

วันที่ 2
01.30 น.
07.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 3

เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ หมู่บ้านกรี นซิ่ง

ศุกร์

เสาร์

ออกเดินทางสู่กรุ งเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936
คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นํา
ท่าน เที่ยวชมเมือง ได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองโรแมนติกที่สดุ เมืองหนึง่ ของยุโรป
ตะวันออก เริ่ มจาก “ริ งสตราเซ่ ” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายล้ อมไปด้ วยสถา นที่
สําคัญอาทิ โรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงที่สดุ อีกแห่งของโลก สถาปั ตยกรรมแบบเรอเนสซองส์
เปิ ดในปี 1869 บันทึกภาพสวยของ จัตรุ ัส มาเรี ย เทเรซา ที่มีรูปปั น้ ของจักรพรรดินีที่โด่งดัง
ขนาบไปด้ วยอาคาร 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา ด้ านตรงข้ ามเป็ น พระราชวังฮอฟบวร์ ค อดีตพระราชวังหลวง ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 13
ปั จจุบนั เป็ นที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดี จากนันผ่
้ านชมสถานที่สาํ คัญ อาทิ ซิตี ้
ฮอลล์ , รัฐสภา, ผ่านปราเตอร์ (Prater) สวนสนุก ที่ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์ คขอ งที่นี่ แล้ ว ข้ าม
แม่นํ ้าดานูบสูเ่ ขตเมืองใหม่ อันเป็ นที่ตงของสํ
ั้
านักงาน สหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้
ท่านได้ ชมสายแม่นํ ้าดานูบใหม่และเก่า ที่มีความ สําคัญต่อหลายประเทศในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เดินทางสูเ่ ชิงบรุนน์ นําคณะเข้ าชมความงามของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ ที่ถกู สร้ างขึ ้นให้ มี
ความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ เข้ าชมภายใน Imperial Tour 22 ห้ องที่จดั แสดงไว้
อย่างน่าชม ผ่านห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องรับรอง (Great Hall) สิง่ ที่แสดง
ให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก
นําท่านสูส่ วนสาธารณะชตัทปาร์ ค ที่มีรูปปั น้ ของโยฮันสเตร้ าส์ จูเนียร์ เจ้ าของบท ประพันธ์
เพลง เดอะ บลู ดานูบ แล้ วเดิน เข้ าสูเ่ ขตโอลด์ทาวน์ ที่ตงของมหาวิ
ั้
หารเซนต์สตีเฟน (St.
Stephens Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่เก่าแก่ จุดตัดของถนนคาร์
ทเนอร์
Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งช้ อปปิ ง้ สุดหรูหราในกรุงเวียนนา สองข้ างทางเต็ม
ไปด้ วยร้ านอาหาร, คาเฟ่ และร้ านขายสินค้ าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย ที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยม
ในการนัง่ จิบกาแฟต้ นตํารับแท้ และซัคเก อร์ เค้ กที่มีชื่อเสียง แล้ ว เดินทางสูห่ มูบ่ ้ านกรี นซิ่ ง
หมูบ่ ้ านพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการทําไวน์สด ร้ านอาหารที่เรี ยกว่า ฮอยริ เก้ (Heuriger)
ต้ นตํารับขนานแท้ พร้ อมไวน์เลิศรส ผสมผสานและขับกล่อมด้ วยดนตรี พื ้นเมืองสร้ าง
บรรยากาศให้ รื่นรมย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ า www.radissonblu.com
ในระดับเดียวกัน

กรุ งเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี ) - เที่ยวชมเมือง - ล่ องแม่ นา้ ดานูบ

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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อาทิตย์
buffet
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09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.30 น.

วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บ่าย
19.00 น.

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บ่าย

เดินทางสูน่ ครบูดาเปสต์ เมือง หลวงของฮังการี สถาปั ตยกรรมอันแสนคลาสสิคตังอยู
้ ร่ ิ มสอง
ฝั่ งแม่นํ ้าดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าและใหม่ อันได้ แก่เมืองบูดา และเปสต์ เป็ นที่มาของคําว่า
บูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมอันลํ ้าค่า ประดุจหนึง่ อัญมณีลํ ้าค่าแห่งแม่นํ ้า
ดานูบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นําชมจตุรัสฮีโร่ ที่รําลึกถึงการสร้ างชาติ และการรอดพ้ นจากการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบนํ ้าสาธารณ ะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้ างในสไตล์
แบบกอธิค กล่าวกันว่างดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ให้ ทา่ นเก็บภาพประทับใจ นําคณะข้ าม
สูฝ่ ั่ งบูดา เพื่อขึ ้นชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบ
สูค่ าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถกู แยกออกเป็ นสองฝั่ ง นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่ง
การล่องเรื อดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค เรี ยงรายสองฝั่ ง
แม่นํ ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสือ่ มคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติก บนสายนํ ้าแห่ง
หนึง่ ของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรือเทียบเท่ าในระดับ www.radisonblubekebu
เดียวกัน
dapest.com

บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊ าก - (สาธารณรัฐเชค)

จันทร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูก่ รุงบราติ สลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เป็ นเมือ งหลวงและเมืองที่
ใหญ่สดุ ของสโลวั ก นําท่านขึ ้นสูป่ ราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาคาร์ เบเธียน
เหนือลุม่ แม่นํ ้าดานูบ บันทึกภาพสวยจากด้ านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80
เมตรทัง้ 4 ด้ าน ผสมผสานไปด้ วยศิลปะแบบก อธิค , เรอเนสซองส์ และบาร็ อค ด้ านข้ างเป็ น
อาคาร รัฐสภา แล้ วเข้ าสูจ่ ตั รุ ัสย่านโอลด์ทาวน์ ที่ถกู พัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิค
ร้ านค้ า ไอสครี ม ร้ านอาหาร ให้ บริ การนักท่องเที่ยวรวมทังเป็
้ น
ที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัย ,
พิพิธภัณฑ์ รวมทังโรงละคร
้
และโบสถ์กลางใจเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูก่ รุงปร๊ าก เมืองแห่งปราสาทร้ อยยอด ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึง่
ของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

buffet

ปร๊ าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองนา้ แร่ คาร์ โลวี วารี - กรุงปร๊ าก

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมาเรี ยนสเก้ ลาสเน่ เมืองเล็กๆ เมืองแห่งสปานํ ้าพุร้อน เพื่อสุขภาพที่ไม่
แพ้ ไปกว่าเมืองคาร์ โลวีวารี่ เมืองมาเรี ยนส์เก้ ลาสเน่ (Marianske lazne) เป็ นอีกหนึง่ เมือง
ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทางด้ านบ่อนํ ้าแร่ นํ ้าพุร้อน ระดับโลกอีกแห่งหนึง่ ของสาธารณรัฐเช็ก
อีกทังยั
้ งได้ รับการขนานนามว่าเป็ น "เมืองแห่งสปา" ที่ถกู ล้ อมรอบด้ วยภูเขาและผืนป่ าอันสี
เขียวขจี นับว่าเป็ นเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติกไม่แพ้ เมืองแห่งการท่องเที่ยวอื่น ๆ เลย
ทีเดียว ไปเยี่ยมชมบ่อนํ ้าพุร้อนต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเมือง โดยบ่อแรกที่อยากแนะนําให้ ไปเยือน
คือ บ่อนํ ้าพุร้อนครี โซวี (Křížový pramen) หรื อ ครอสสปริ ง เป็ นบ่อนํ ้าพุ ร้ อนที่มีชื่อเสียงและ
เก่าแก่ที่สดุ ที่สดุ ของเมืองมาเรี ยนสเก้ ลาซเน โดยบ่อนํ ้าพุ้ร้อนครี โซวี เป็ นบ่อนํ ้าพุร้อนที่มีธาตุ
เหล็กในปริ มาณสูง อีกทังยั
้ งมีความเชื่อว่านํ ้าในบ่อนํ ้าพุร้อน ยังมีสรรพคุณในเรื่ องของการ
รักษา โดยเฉพาะโรคทีเ่ กี่ยว กับระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมเมืองนํ ้าแร่แสนสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยูใ่ นหุบเขาสอง
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Chinese
local
www.corinthia.com

อังคาร
buffet

local
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19.00 น.

วันที่ 6
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บ่าย

ฝั่ งแม่นํ ้าเทปลา ดินแดนแห่งนี ้เป็ นที่ค้นพบแหล่งนํ ้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบอ่ นํ ้าพุร้อนถึง 12
แห่ง ที่ร้อนที่สดุ อยูใ่ นศูนย์นิทรรศการที่มีความร้ อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดง
สายนํ ้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมนํ ้าแร่ด้วยถ้ วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทําจากพอร์ ซเลนในเมือง
นี ้เท่านัน้ เมืองนี ้เป็ นที่นิยมในการเข้ าคอร์ สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคาร
เรี ยงรายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิ่ง ร้ านค้ าเรี ยง
รายตลอดสองข้ างทาง อิสระให้ ทา่ นซื ้อของที่ระลึกหรื อหาซื ้ อเหล้ าพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียง
Becherovka โดยมีโรงงานผลิตจากสมุนไพรเป็ นของที่ระลึก จนได้ เวล าอันสมควร นําคณะ
เดินทางกลับสูก่ รุงปร๊ าก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

ปราสาทปร๊ าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่ า - สะพานชาร์ ล - นาฬิกาดาราศาสตร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเข้ าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊ าก สร้ างขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้ วยศิลปะแบบกอธิค
เคยได้ รับการรับรองจากกินเนสส์บ๊ กุ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ปั จจุบนั ได้ เป็ น
ทีพ่ ํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญ่โตโอ่อา่ ของตัวปราสาท และโบสถ์
เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็ นสง่า แต่ละลานกว้ างประดับประดาไปด้ วยนํ ้าพุ รูปปั น้ นักบุญ โบสถ์
เซนต์จอร์ จ และคอนแวนต์ รวมทังโอลด์
้
รอยัลพาเลซ และโกลเด้ นเลน ซึง่ เคยใช้ เป็ นที่พํานั ก
ของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุตา่ ง ๆ ให้ เป็ นทองคํา ที่จะทําให้ ทา่ นย้ อนไป
ถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินสูส่ ะพานชาร์ ล สะพานเก่าแก่สญ
ั ลักษณ์ของเมือง สร้ างด้ วยหินขนาดใหญ่
ประดับด้ วยรูปปั น้ ของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้ ต้ องขอ
พรจากนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุข กรุงปร๊ ากในยุคกลาง เคยเป็ นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สทิ ธิ์ ริ มฝั่ งแม่นํ ้าวัลตวาท่านจะได้ เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า ,
พิพธิ ภัณฑ์, หอคอยดินปื นที่ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม จนเข้ าสูจ่ ตุรัสใจกลางเมือง
อันเป็ นที่ตงของวิ
ั้
หารตินส์ ให้ ทา่ น ได้ เลือกซื ้อเครื่ องแก้ วโบฮีเมียที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
และชมนาฬิกาดาราศาสตร์ โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหนุ่ ออกมาเต้ นรํ าให้ นกั ท่องเที่ ยวได้
ชม เป็ นโบราณคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของกรุงปร๊ าก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

ปร๊ าก - เชสกี ้ ครุมลอฟ - ซาลส์ กัมเมอร์ กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางโดยสูเ่ มืองมรดกโลก World Heritage เพชรนํ ้างามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี ้
ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี ้ตังอยู
้ ร่ ิ มสองฝั่ งของแม่นํ ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่
มีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยคุ กลางกว่า 300 หลัง ได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ น
สถานที่สาํ คัญแห่งหนึง่ ของโลก ไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบ พาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระ
ให้ ทา่ นเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูภ่ มู ิภาคซาลส์ซมั เมอกูท ประตูสเู่ ขตเทือกเขาแอลป์ ภูมิทศั น์อนั งดงามของเทือกเขา
ที่มีหิมะปกคลุมในฤดูหนาว และสีฟ้าใสของ ทะเลสาบหลายแห่ง ความหนาแน่นของป่ าสน
ทําให้ ซลั ทส์กมั เมอร์ กทู เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนตามธรรมชาติ ครอบคลุมพื ้นที่จรด
หุบเขาดัคชไตน์ ได้ รับการขึ ้นท ะเบียนเป็ นมรดกโลกปี ค.ศ. 1997 พาท่านสูท่ ะเลสาบเซนต์
วูลฟ์ กังเป็ นเสน่ห์อนั น่าติดตรึง อิสระให้ เดินเล่นชมเมืองที่แสนโรแมนติก
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SCALARIA Europe’s superior event-resort หรือเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

Local
www.scalaria.com

ทะเลสาบเซนต์ วูลฟ์กัง - ฮัลล์ ชตัทท์ - มิวนิค - ช้ อปปิ ้ ง - จัตุรัสมาเรียน

ศุกร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูฮ่ ลั ล์ชตัท (Hallstatt) หมูบ่ ้ านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดิน
เที่ยวชมเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งา มราว
กับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ
แห่งออสเตรี ยและเป็ นพื ้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียง
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะออกเดินทางสูน่ ครมิวนิค ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลาย
ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ย นําท่านเข้ าสู่
จัตรุ ัสเรสซิ เด้ นท์ อดีตวังหลวงของอาณาจักรบาวาเรี ย , โรงละครแห่งชาติ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่า
เป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึง่ ของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ
เป็ นที่ตงของโรงแรมหรู
ั้
ระดับ 5 ดาว นักท่ องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้
กระทบไหล่ดาราหรื อมหาเศรษฐี ระดับโลก เข้ าสู่ จัตรุ ัสมาเรี ยนใจกลางเมืองเก่า
นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรํ า ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้ นตารั บแท้
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MARRIOTT HOTELS MUNICH หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

Buffet

Local

Local
www.marriott.com

เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

เสาร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรม
ผ่านชมประตูชยั ซีเกสตอร์
“Siegestor” สร้ างขึ ้นในปี ค .ศ.1850 เพื่อรํ าลึกถึงทหารที่เสียสละชีพในสงคราม นโปเลียน
เลียบไปบนถนนลุควิกสตราสเซ่ “Ludwigstrasse” ถนนสายประวัติศาสตร์ ถนนสายนี ้เต็มไป
ด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่งดงามสองฟากฝั่ งถนน รวมถึงมหาวิทยา ลัยประจําเมืองอีกด้ วย
ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ยนตร์ กรรมของ BMW สนามกีฬาโอลิมปิ ค แล้ ว นําท่านบันทึกภาพกับ
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรื อพระราชวังฤดูร้อน ก่อนจะเดิน ทางสูส่ นามบิน
ถึงสนามบินนครมิวนิค เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ ฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา TAX
REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

อาทิตย์

สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

PERIOD

12 - 21 ต.ค. 2561
9 - 18 พ.ย. 2561

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

98,000.83,000.-

89,000.75,000.-

79,000.- 21,000.- 19,000.67,000.- 16,000.- 13,000.-
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DBL
S GL

S GL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

-31,000.-25,000.-24,000.5/10

-19,000.-

30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561
PERIOD

4 - 13 ม.ค. 2562
11 - 20 ม.ค. 2562
18 - 27 ม.ค. 2562
25 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562
1 - 10 ก.พ. 2562
8 - 17 ก.พ. 2562
15 - 24 ก.พ. 2562
22 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562
1 - 10 มี.ค. 2562
8 - 17 มี.ค. 2562
15 - 24 มี.ค. 2562
ค่าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
S GL

S GL
SUPP

91,000.-

82,000.-

73,000.- 17,000.- 14,000.-

NO TKT
ADL / CHD

-30,000.-23,500.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 10-14 ท่าน ใช้ รถโค้ ชมาตรฐาน 32 ที่นงั่
 15-30 ท่าน ใช้ รถโค้ ชมาตรฐาน 49-53 ที่นงั่
 หัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผู้นําเที่ยว)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ดงั นี ้
 ปราสาทกรุงปร๊ าก
 ค่าเรื อล่องแม่นํ ้าดานูบ
 ค่าเข้ าพระราชวังเชิงบรุนน์
 ค่าไกด์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่ โมง
 ปร๊ าก
 บูดาเปสต์
 เวียนนา
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (4 Farewell dinner)
 Bohemian dinner in Cesky Krumlov
 Goulash party in Budapest
 Heuriger Grinzing dinner in Vienna
 Brewery Bavarian dinner in Munich
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเชค (เชงเก้ น) **โปรแกรมทัวร์ พกั ในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั ง้ นี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพ
ที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
 หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กก.
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ น
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ
ท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อน
การเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์, ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง /กลางทาง บุคคลที่มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้ าง
ความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อ
หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ า ทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบ
กรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ
ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
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หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป- กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสาย
การบิน ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์, ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสม
ไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันทีอ่ อกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทํา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโ รงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด/Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
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กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายกา รบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และ สัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินท
างพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นห มูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศเชค ใช้ เวลาทาการประมาณ 14 วันทาการ
(ลูกค้ าทุกท่านต้ องมาโชว์ตวั เพื่อทําการสแกนลายนิ ้วมือที่ VFS เชค)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร
ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ที่ เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการ
เข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
(วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรี ยมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริ งไปด้ วย)
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โด ยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะต้ องไ ป
ยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ
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ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซา่ ของทางสถานทูต ตามข้ อตกลงของสนธิสญ
ั ญา
เชงเก้ น ในกรณียื่นวีซา่ ผิดประเภทหรื อผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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