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วันที่ 1
27 ธ.ค. 61

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน , เช่ารถโค้ ช ,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทั วร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, 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 ษัท
ฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

21.00 น.

วันที่ 2
28 ธ.ค. 61
01.30 น.
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 3
29 ธ.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

ศุกร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D1619 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน

เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี ) - เที่ยวชมเมือง - ล่ องแม่ นา้
ดานูบ

ออกเดินทางสูก่ รุ งเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936
คณะเดินทางถึงสนามบินกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมืองและสัมภาระแล้ ว รถโค้ ชรอรับคณะเพื่อออก เดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ ประเทศ
ฮังการี เที่ยวชม เขตเมืองเก่า ชมเมือง ณ จัตรุ ัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของทํ
ั้
าเนียบ
ประธานาธิบดี เก็บภาพประทับใจก่อนเดินทางสูน่ ครบูดาเปสต์ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่สองฝั่ ง
แม่นํ ้าดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าและใหม่ อันได้ แก่เมืองบูดาและ เปสต์ อันเป็ นที่มาของ
คําว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมอันลํ ้าค่า ริ มสองฝั่ งแม่นํ ้าดานูบ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นําชมจตุรัสฮีโร่ ที่รําลึก ถึงการสร้ างชาติ และการรอดพ้ นจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็ นที่
พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบนํ ้าสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่
สร้ างในสไตล์แบบกอธิค โดดเด่นเป็ นตระหง่าน แล้ วข้ ามสูฝ่ ั่ งบูดา เพื่อขึ ้นชมป้อม
ชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสูค่ าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถกู
แยกออกเป็ นสองฝั่ ง นําท่านสูถ่ นนช้ อปปิ ง้ ที่มีสินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิดจําหน่ายเป็ น
ของฝาก อาทิ ผ้ าปั ก เครื่ องแก้ วของที่ระลึกต่างๆ จากนัน้ นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศ
แห่งการล่องเรื อดานูบ ชมความงดงามของ อาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค เรี ยงราย
สองฝั่ งแม่นํ ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติก บน
สายนํ ้าแห่งหนึง่ ของโลก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NH BUDAPEST HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์ กอม - คราคูฟ
(โปแลนด์ )
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูต่ อนเหนือเขตท่องเที่ยวที่เรี ยกว่า ดานูบ เบ็นด (Danube Bend) โค้ งนํ ้าสุด
สวยทางตอนเหนือที่ให้ อารมณ์มากกว่าความเป็ นเมืองหลวง ประกอบไปด้ วย 3 เมือง
ท่องเที่ยวสุดสวยตังอยู
้ ่บนฝั่ งแม่นํ ้าดานูบ โดยเริ่ มเที่ยวจากเมืองแรกคือ เซนเท็นเดร
อดีตเมืองหน้ าด่านของจักรวรรดิโรมัน ผลจากการรุ กรานของพวกมองโกลและเติร์ก
ทําให้ เมืองถูกทําลายลงและได้ มีการบูรณะและสร้ างขึ ้นใหม่ในศตวรรษที่ 18 เป็ นแบบ
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เสาร์
(225 ก.ม.)

Local

Local
www.nh-hotels.com

อาทิตย์
Buffet
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12.00 น.
บ่าย

20.00 น.

บาร็ อก สถาปั ตยกรรมชิ ้นเอกที่คณ
ุ จะเห็นได้ ตงแต่
ั ้ จตุรัสกลางเมือง , โบสถ์, บ้ านของ
พ่อค้ า, พิพิธภัณฑ์, ร้ านค้ าและร้ านขายของที่ระลึก เที่ยวชมเมืองที่กล่าวกันว่า โรแมน
ติคจนยากที่จะลืมเลือน อีกเมืองถัดไปคือ วีเซอกราด ตังอยู
้ ่ ทางฝั่ งขวาของแม่นํ ้า
ดานูบเช่นเดียวกัน เมืองนี ้มีความงดงามประดุจหนึง่ ภาพวาด ตังอยู
้ ่ในโค้ งของแม่นํ ้า
ดานูบเหมาะกับการท่องเที่ยว ชมรอยัลพาเลซ ปราสาทที่สร้ างขึ ้นในยุคกลางอยู่บน
ยอดเขา Sibrik บนความสูง 300 เมตรโดดเด่นเป็ นสง่า ในช่วงศตวรรษที่ 13 สถานที่
แห่งนี ้ถูกใช้ เป็ นที่พบปะสังสรรค์ของเหล่าอัศวินที่เดินทางไปรบในสงครามครู เสค และ
เมืองสุดท้ ายคือ เอสเตอกอม เป็ นเมืองเล็กๆที่มีบทบาทสําคัญในการจัดตังประเทศ
้
มากว่า 1,000 ปี เมืองเต็มไปด้ วยเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันน่าสนใจ
นําชมบาซิลิก้า โบสถ์อนั เป็ นศาสนสถานที่ใหญ่ ที่สดุ ในฮังการี ภายในมีภาพเขียนโดย
จิตรกรเอก กรี โจเล็ตโต ได้ บรรจงวาดภาพการเสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์ของมาดอนน่าไว้ เมือง
นี ้มีพรมแดนเพียงแม่นํ ้ากัน้ ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นเมืองสตูโรโวของสาธารณรัฐสโลวัก ที่มี
สะพานมาเรี ย วาเลเรี ย เชื่อมสองฝั่ งดัง่ บ้ านพี่เมืองน้ อง
Local
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อขึ ้นเหนือสูพ่ รมแดนของสโลวักในเขตของเทือกเขาตาตาร์ (Tatra) เป็ น
(368 ก.ม.)
สถานที่สงู ที่สดุ และสวยงามที่สดุ แห่งเทือกเขา Carpathian ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ของโป
ลิชตาตร้ า คือ Rys (2,499 เมตร) ข้ ามพรมแดนเข้ าสูเ่ มืองคราคูฟ เมืองที่มีการ
ผสมผสานของสถาปั ตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค, เรอเนซองส์, โกธิค, บาร็ อกและเบล
ลา-อีโปค์ ไว้ ด้วยกันอย่างน่ามหัศจรรย์
Chinese
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรื อเทียบเท่าในระดับ www.mercurekrakow.com
เดียวกัน

วันที่ 4
30 ธ.ค. 61

คราคูฟ - ค่ ายกักกันเอ๊ าท์ สวิทช์ เบอร์ กเนา (ค่ ายกักกันและพิพธิ ภัณฑ์
สงคราม) - เที่ยวย่ านโอล์ ดทาวน์

12.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองเอาส์ชวิตซ์ - เบอร์ กเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ตงค่
ั ้ ายกักกันและ
พิพิธภัณฑ์สงคราม ภาพสะท้ อนให้ เห็นถึงการทารุ ณกรรมและความโหดร้ ายของ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ชาวนาซีนําเอานักโทษชาวยิวขึ ้นรถไฟสูค่ า่ ยกักกันแห่งนี ้และใช้
เป็ นที่ประหารด้ วยแก๊ สพิษรมควัน กว่า 1.5 ล้ านคน ชมสารคดีในประวัติศาสตร์ กบั
เรื่ องราวของความเป็ นจริ ง เข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง อันเป็ นสถานที่ตา่ งๆในค่าย
กักกัน อาทิ ห้ องขังนักโทษ , ห้ องรมแก๊ สพิษและเตาเผาศพ นําท่านขึ ้นหอคอยเพื่อชม
ทัศนียภาพของค่ายกักกันที่แข็งแรงและใหญ่ที่สดุ ซึง่ องค์การยูเนสโกประกาศให้ เป็ น
มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ด้วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร เดินทางกลับสูค่ ราคูฟ นําท่านเที่ยวชมเมืองหลวงเก่า คราคูฟ (Krakow) ปี
ค.ศ. 965 คราคูฟ หนึง่ ในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ที่สําคัญที่สดุ แห่ง
โปแลนด์ และมีอารยธรรมรุ่ งเรื องมากที่สดุ
อันจะเห็นได้ จา กอาคารบ้ านเรื อนที่
สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมัย ตังแต่
้ โรมาเนสก์ , โกธิค , เรอเนสซองส์ , บา
ร็ อก, ร็ อ กโคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและอาร์ ตนูโว ขึ ้นชมวาเวลฮิลล์ อันเป็ นที่ตงของ
ั้
พระราชวังหลวง เป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็ นผลงาน
แบบเรอเนสซองส์ ที่งดงามแห่งหนึง่ ของยุโรป เข้ าชมในส่วนที่เป็ นรอยัลอพาร์ ตเมนต์
จัดแสดงภาพเขียน, ศิลปะและงานประติมากรรม พระตําหนักด้ านในเก็บสิ่งลํ ้าค่าอัน
ได้ แก่ ผ้ าปั กทาเปสตรี ้ 142 ผืน นําท่านชมท้ องพระคลังหลวง, ห้ องอาวุธยุทธปกรณ์ใน
สมัยโบราณ ใกล้ กนั เป็ นมหาวิหารวาเวล มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ ใช้ เป็ นที่
ราชาภิเษกกษัตริ ย์ทกุ พระองค์ , ป้อมปราการ (Barbakan) อายุกว่า 600 ปี ปกปั กษ์

07.00 น.
08.00 น.
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จันทร์
Buffet
(70 ก.ม.)

Local
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20.00 น.

รักษาเมืองที่หลงเหลืออยู่ แนวกําแพงเมืองเดิมเป็ นที่ชื่นชอบของศิลปิ นที่จะมาแสดง
ผลงานและวิถีชีวิตของชาวยิปซี
Local
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรื อเทียบเท่าในระดับ www.mercurekrakow.com
เดียวกัน

วันที่ 5
31 ธ.ค. 61

คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้ า - วอร์ ซอ

อังคาร

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ หมืองเกลือวิลิชก้ า เหมือง เกลือใต้ ดินที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลกที่
ยังคงดําเนินกิจการเหมืองรวมอยู่ด้วย เส้ นทางท่องเที่ยวที่วกวนใต้ ดินผ่านห้ องที่จดั
แสดง และถํ ้าขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหินเกลือในลักษณะพิเศษเฉพาะ โบสถ์ขนาด
เล็ก เซนต์คิงก้ า ที่อยู่ลกึ ลงไป 101 เมตร จัดเป็ นห้ องที่สวยงามที่ สุด ประดับตกแต่ง
ด้ วยโคมไฟที่ทํามาจากหินเกลือคริ สตัล และยังมีการแกะสลักหินเกลือสีเทาแบบนูน
ตํ่าตามแบบผลงานของศิลปิ นดัง ลีโอนาโด ดาวินชี แล้ วขึ ้นลิฟท์กลับสูด่ ้ านบน โดยมี
ความลึกกว่า 135 เมตร จากนันเดิ
้ นทางกลับสูเ่ มืองคราคูฟ พาท่าน เข้ าสูจ่ ตั รุ ัสกลาง
เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรปกลาง รายล้ อมด้ วยร้ านกาแฟ, ผับ, ร้ านอาหารต่างๆ, อาคาร
ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ และห้ างสรรพสินค้ าที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป ที่ที่คณ
ุ สามารถ
หาซื ้อทุกอย่างดังใจปรารถนาเพื่อเป็ นของที่ระลึกจากประเทศโปแลนด์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อําลาเมืองคราคูฟ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของโปแลนด์ เดินทางสูเ่ มือง
วอร์ ซอ เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวามากที่สดุ แห่งหนึง่ ในยุโรปกลาง วอร์ ซอ เป็ นเมืองที่มี
อายุเกือบ 700 ปี แต่ก็ยงั ถูกจัดว่าเป็ นเหมืองใหม่สําหรับประวัติศาสตร์ ของชาติ
โปแลนด์ เมืองวอร์ ซอ ได้ เกิดขึ ้นมาจากเดิมที่เป็ นป่ ามาโซเวียน (Mazovian) เมื่อ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เริ่ มขึ ้นในปี 1939 ชาวเมืองได้ ร่วมกันปกป้องประเทศไว้ อย่างกล้ า
หาญ จนในที่สดุ ก็เกิดการจลาจลและการก่อความไม่สงบขึ ้นในโปแลนด์ การพยายาม
ต่อต้ านความไม่สงบ ถูกปราบปรามอย่างโหดร้ ายป่ าเถื่อน กองกําลังทหารนาซีได้ เผา
ทําลายล้ างอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอร์ เซ็นต์ หลังสงครามจบสิ ้น ชาวโป
ลิชได้ ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้ างเมืองขึ ้นมาใหม่ ด้ วยความมุง่ มัน่ และตังใจกั
้ บ
ความเสียสละของประชาชน ทําให้ วอร์ ซอในวันนี ้กลับมาเป็ นเมืองเก่าใน
ประวัติศาสตร์ ที่สวยงามดังเดิม
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE WARSAW CENTRUM หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

Buffet
(30 ก.ม.)

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

20.00 น.

วันที่ 6
1 ม.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยวเมืองเก่ าวอร์ ซอ - พระราชวังเกาะกลางนา้ ลาเซียนสกี ้
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําคณะเที่ยวชมเมืองวอร์ ซอ ที่มีประชากรช าวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยู่รวมกันในเขต
เรี ยกว่า Warsaw Ghetto เข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า (Stare Miasto) สร้ างขึ ้นมาตังแต่
้
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ตงบ้
ั ้ านเรื อน โบสถ์และพระราชวังหลวง (Royal Castle)
เข้ าชมภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้ วยศิลปวัตถุและเครื่ องประดับเก่าแก่อนั
เป็ นสมบัติลํ ้าค่า ภายในมีภาพเขียนที่สําคัญคือ ภาพกรุ งวอร์ 86ซอ 22 มุมมองโดย
จิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์ นาโด คานาเล็ตโต ที่ชาวโปลิชใช้ เป็ นต้ นแบบในการ
บูรณะซ่อมแซมกรุ งวอร์ ซอจนกลับมาเป็ นเมืองหลวงที่สวยงาม Royal Way หรื อถนน
ราชดําเนิน ความยาวกว่า 4 กิโลเมตร เป็ นที่ตงของอาคารบ้
ั้
านเรื อน, โบสถ์, วิหาร,
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Local
(320 ก.ม.)

Chinese

www.mercurewarsaw
centrum.com

พุธ
Buffet

4/10

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7
2 ม.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.

วันที่ 8
3 ม.ค. 62
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

ร้ านค้ า วอร์ ซอ มีพื ้นที่สีเขียวคิดเป็ นร้ อยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่สวยงามและ
ดึงดูดใจมากคือ บริ เวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปั น้ ของคีตกวีคน
ดัง “โชแปง” พระราชวังแห่งนี ้ได้ เคยเป็ นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครัง้ เสด็จประพาสวอร์ ซอในปี ค.ศ.1897
Chinese
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมื่อได้ เวลาอันสมควรเดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังเกาะกลางนํ ้า
ลาเชียน สกี ้
(Lazienki Palace) สร้ างเสร็ จปี ค .ศ.1689 และกษัตริ ย์สตานิสลอว์ที่ 2 ออกุสตุส ได้
ทรงซื ้อที่ดินและอาคารหลังนี ้ในปี ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยนให้ เป็ นพระราชวังฤดูร้อน
เพื่อเป็ นที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริ ย์ในราชวงศ์โปแลนด์เรื่ อยมา จากนันเดิ
้ นทาง
ต่อเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ ซอ และถ่ายภาพจุดสําคัญ
อย่าง “ศูนย์
วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ วอร์ ซอ” อาคารในรู ปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรื อที่ในแถบ
ยุโรปตะวันออกเรี ยกว่า “รู ปแบบสังคมนิยม ” ที่ทงโอ่
ั ้ อา่ สูงเด่นเป็ นสง่าที่สดุ ในเมือง
วอร์ ซอ
Local
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE WARSAW CENTRUM หรื อเทียบเท่าในระดับ www.mercurewarsaw
centrum.com
เดียวกัน

วอร์ ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊ าก (สาธารณรัฐเชค)

พฤหัสบดี

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองวรอตซวาฟ (WROCLAW) เมืองที่ผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม
และสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่กว่า 7 ศตวรรษและสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่อย่างลงตัว
นอกจากนี ้ยังเป็ นเมืองสําคัญด้ านธุรกิจอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่สําคัญของ
โปแลนด์อีกด้ วย นําคณะเที่ยวชมเมืองวรอตซาฟ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูก่ รุ งปร๊ าก เมืองแห่งปราสาทร้ อยยอด
ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองสุดโรแมนติกอีก
เมืองหนึง่ ของโลก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั OCCIDENTAL PRAHA FIVE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Buffet
(220 ก.ม.)

www.occidentalphaha.com

ปราสาทปร๊ าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่ า- สะพานชาร์ ล- นาฬิกาดาราศาสตร์

ศุกร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเข้ าชมปราสาทแห่งกรุ งปร๊ าก สร้ างขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้ วยศิลปะแบบ
กอธิค เคยได้ รับการรับรองจากกินเนสส์บ๊ กุ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
ปั จจุบนั ได้ เป็ นที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโอ่อา่ ของตัว
ปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็ นสง่า แต่ละลานกว้ างประดับประดาไปด้ วย
นํ ้าพุ รู ปปั น้ นักบุญ โบส ถ์เซนต์จอร์ จ และคอนแวนต์ รวมทังโอลด์
้
รอยัลพาเลซ และ
โกลเด้ นเลน ซึง่ เคยใช้ เป็ นที่พํานักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่ แปรธาตุ
ต่างๆ ให้ เป็ นทองคํา ที่จะทําให้ ท่านย้ อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินสูส่ ะพานชาร์ ล สะพานเก่าแก่สญ
ั ลักษณ์ของเมือง สร้ างด้ วยหินขนาดใหญ่
ประดับด้ วยรู ปปั น้ ของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้
ต้ องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุข กรุ งปร๊ ากในยุคกลาง เคยเป็ นเมืองหลวงของ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สทิ ธิ์ริมฝั่ งแม่นํ ้าวัลตวา ท่านจะได้ เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม

Buffet
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Local
(279 ก.ม.)
Chinese

Thai

5/10

19.00 น.

วันที่ 9
4 ม.ค. 62
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

15.00 น.

19.00 น.

วันที่ 10
5 ม.ค. 62
07.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

อาทิ โรงละครโอเปร่ า , พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื นที่ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี
เยี่ยม จนเข้ าสูจ่ ตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของวิ
ั้
หารตินส์ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ อง
แก้ วโบฮีเมีย “โมเซอร์ ” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกและ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ โบราณ
เมื่อตีบอกเวลาจะมีห่นุ ออกมาเต้ นรํ าให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชม เป็ นโบราณคูบ่ ้ านคูเ่ มือง
ของกรุ งปร๊ าก อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัย อาทิ มาร์ ค
แอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้ านค้ าแบรนด์เนมอื่น ๆ ใน Palladium Shopping Mall
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั OCCIDENTAL PRAHA FIVE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

กรุงปร๊ าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้ อปปิ ้ งบนถนน
คาร์ ทเนอร์ สตรีท
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูก่ รุ งเวียนนา ระหว่างทางผ่านเขตหุบเขาวาเคา เสน่ห์ของเมืองเล็กๆ ที่เต็มไป
ด้ วยบ้ านเรื อนในยุคเรเนซองซ์ มองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าคณะเข้ าชมความงามของพระราชวังเชิงบรุ นน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถกู
สร้ างขึ ้นให้ มีความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ เข้ าชมภายในกว่า 20 ห้ องที่จดั
แสดงไว้ อย่างน่าชม ผ่านห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องรับรอง (Great
Hall) สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก หลังจากนันนํ
้ าท่านเข้ าสู่
ริ งสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้ อมไปด้ วยสถานที่สําคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่ าที่
เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่ าตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรก์อนั ยิ่ง
ใหญ่ ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นที่ทํา การสําคัญของรัฐ ใกล้ กนั เป็ นโรงเรี ยนสอนขี่ม้าแบบสเปน
แล้ วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี ้ฮอลล์ ก่อนจะข้ ามแม่นํ ้าดานูบสูเ่ ขตเมืองใหม่ อันเป็ น
ที่ตงขององค์
ั้
การสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ ท่านได้ ชมสายแม่นํ ้าดานูบใหม่
และเก่า ที่มีความสําคัญต่อหลายประเทศในยุโรป
อิสระสําหรับนักช้ อป เวียนนาไม่ได้ เป็ นเพียงสวรรค์ของผู้หลงใหลธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นที่ที่ใช่เลยสําหรับนักช้ อปปิ ง้ อีกด้ วย ถนนช้ อปปิ ง้ สาย
สําคัญคือคาร์ ทเนอร์ ตราสเซ เพลิดเพลินไปกับสินค้ าแบรนด์เนมแฟชัน่ ชันนํ
้ าจาก
ิ
ฝรั่งเศส, นาฬกาชันดี
้ จากสวิตเซอร์ แลนด์, สินค้ าแฟชัน่ จากอิตาลี หรื อของที่ระลึกที่มี
ชื่อเสียง ศิลปหัตถกรรมแบบออสเตรี ยนมีเสน่ห์เฉพาะตัว เครื่ องแก้ วและคริ สตัลของ
สวาร็ อฟสกี ้ อันเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ในการขอคืนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อ
ซื ้อสินค้ าครัง้ ละไม่ตํ่ากว่า 75 ยูโร โดย Global Refund TAX FREE SHOPPING หรื อ
เพลิดเพลินไปกับการนัง่ จิบกาแฟต้ นตํารับแท้ ๆ และซัคเกอร์ เค้ กที่มีชื่อเสียงของ
เวียนนา
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

กรุ งเวียนนา - เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นําคณะ ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937
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วันที่ 11
6 ม.ค. 62
05.20 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

จันทร์

สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ทนี่ กั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

PERIOD

Tour Fare
Adults

**27 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62** 100,000.ค่าทัวร์รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

Child 4-11 Child 4-6
With Bed No Bed

DBL
SGL

SGL
SUPP

90,000.- 85,000.- 15,000.- 13,000.-

NO TKT
ADL / CHD

-27,000.-20,000.-










ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าตามที่ระบุในรายการ
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศโปแลนด์ (เชงเก้ น) **โปรแกรมทัวร์ พกั ในโปแลนด์ 4 คืน**
ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และ
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั และ
เชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจอง
ทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจํา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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
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4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 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 โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไข
ของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ แล ะจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชําระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสาร จะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดํา เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขก ารสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
EUR13_INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE (POLAND) 11 DAYS_(VIE-VIE)_Update_05-07-2018

8/10

 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 / สําหรับ
ผู้พกั 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 มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่ างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวั นที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้
เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ 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 ตํ่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะด วกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
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จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

ตามกฎระเบียบการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศโปแลนด์ ใช้เวลาทาการประมาณ 14 วันทาการ
(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตวั เพื่อทาการสแกนลายนิ้วมือที่ดว้ ยตนเอง) อาคารแอทธินี่ ทาวเวอร์ ถ.วิทยุ
 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 ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลัง จากนันจะกลั
้
บมาทํางานตามปกติ
 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 าออกของเงิน ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** (รบกวนทุกท่านเตรี ยมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริ งไปด้ วยในวันยื่นวีซา่ )
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะต้ อง ไป
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 และโปรดแ ต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากก ารปฏิเสธวีซา่ ของทางสถานทูต ตามข้ อตกลงของ
สนธิสญ
ั ญาเชงเก้ น ในกรณียื่นวีซา่ ผิดประเภทหรื อผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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