วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)

22.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย
การบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาร และการเช็คอิน
ทางบริษัทได้ เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่องไม่ทนั )
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า
หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์
ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ
ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการ
ทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

หมายเหตุ

วันที่ 2

เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ หมู่บ้านกรีนซิ่ง

01.30 น.
07.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936
คณะเดินทางถึงสนามบินกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นา
ท่ า นเที่ ย วชมเมื อ ง ได้ รั บ การกล่ า วขานว่ า เป็ นเมื อ งโรแมนติ กที่ สุด เมื อ งหนึ่ง ของยุโ รป
ตะวันออก เริ่ มจาก “ริ งสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายล้ อมไปด้ วยสถานที่
สาคัญอาทิ โรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงที่สดุ อีกแห่งของโลก สถาปั ตยกรรมแบบเรอเนสซองส์
เปิ ดในปี 1869 บันทึกภาพสวยของจัตุรัสมาเรี ย เทเรซา ที่มีรูปปั น้ ของจักรพรรดินีที่ โด่งดัง
ขนาบไปด้ วยอาคาร 2 แห่ งคื อ พิ พิธ ภั ณฑ์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และพิ พิ ธภั ณฑ์ ธ รรมชาติ
วิท ยา ด้ า นตรงข้ า มเป็ นพระราชวัง ฮอฟบวร์ ค อดี ตพระราชวัง หลวงตัง้ แต่ ศตวรรษที่ 13
ปั จจุบนั เป็ นที่พานักและทาเนียบของประธานาธิ บดี จากนั ้นผ่านชมสถานที่สาคัญ อาทิ ซิตี ้
ฮอลล์, รั ฐสภา, ผ่ านปราเตอร์ (Prater) สวนสนุก ที่ถือว่าเป็ นแลนด์ มาร์ คของที่นี่ แล้ วข้ า ม
แม่น ้าดานูบสูเ่ ขตเมืองใหม่ อันเป็ นที่ตั ้งของสานักงานสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้
ท่านได้ ชมสายแม่น ้าดานูบใหม่และเก่า ที่มีความ สาคัญต่อหลายประเทศในยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ ชิงบรุนน์ นาคณะเข้ าชมความงามของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ ที่ถูกสร้ 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
นาท่านสู่สวนสาธารณะชตัทปาร์ ค ที่มีรูปปั น้ ของโยฮันสเตร้ าส์ จูเนียร์ เจ้ าของบทประพันธ์
เพลง เดอะ บลู ดานูบ แล้ ว เดิน เข้ าสู่เ ขตโอลด์ ท าวน์ ที่ ตั ้งของมหาวิหารเซนต์ สตี เฟน (St.
Stephens Cathedral) มหาวิ ห ารสไตล์ โ กธิ ค ที่ เ ก่ า แก่ จุ ด ตั ด ของถนนคาร์ ท เนอร์
Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งช้ อปปิ ง้ สุดหรูหราในกรุ งเวียนนา สองข้ างทางเต็ม
ไปด้ วยร้ านอาหาร, คาเฟ่ และร้ านขายสินค้ าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย ที่มีนักท่องเที่ยวนิยม
ในการนั่งจิบ กาแฟต้ น ตารับแท้ และซัคเกอร์ เค้ กที่มีชื่ อเสียง แล้ ว เดิ นทางสู่ห มู่บ้า นกรี นซิ่ ง
หมู่บ้านพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการทาไวน์ สด ร้ านอาหารที่เรี ยกว่า ฮอยริ เก้ (Heuriger)
ต้ น ต ารั บ ขนานแท้ พ ร้ อมไวน์ เ ลิ ศ รส ผสมผสานและขั บ กล่อ มด้ ว ยดนตรี พื น้ เมื อ งสร้ าง
บรรยากาศให้ รื่นรมย์

12.00 น.
14.00 น.

ศุกร์

เสาร์

Chinese

รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ในระดับเดียวกัน

local
www.radissonblu.com

08.00 น.
09.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูน่ ครบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี สถาปั ตยกรรมอันแสนคลาสสิคตั ้งอยู่ริมสอง
ฝั่ งแม่น ้าดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าและใหม่ อันได้ แก่เมืองบูดา และเปสต์ เป็ นที่มาของคาว่า
บูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมอันล ้าค่า ประดุจหนึง่ อัญมณีล ้าค่าแห่งแม่น ้า
ดานูบ

buffet

12.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นาชมจตุรัสฮีโร่ ที่ราลึกถึงการสร้ างชาติ และการรอดพ้ นจากการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน ้าสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้ างในสไตล์
แบบกอธิค กล่าวกันว่างดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ให้ ท่านเก็บภาพประทับใจ นาคณะข้ าม
สูฝ่ ั่ งบูดา เพื่อขึ ้นชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบ
สูค่ าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถกู แยกออกเป็ นสองฝั่ ง นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่ง
การล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่ ง
แม่น ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสือ่ มคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติก บนสายน ้าแห่ง
หนึง่ ของโลก

Chinese

19.30 น.

รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรื อเทียบเท่ าในระดับ www.radisonblubekebu
เดียวกัน
dapest.com

19.00 น.

วันที่ 3

วันที่ 4

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

อาทิตย์

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

จันทร์

07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูก่ รุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่สดุ ของสโลวัก นาท่านขึ ้นสู่ปราสาทแห่งกรุ งบราติสลาวา ตั ้งอยู่บนเนินเขาคาร์ เบเธี ยน
เหนือลุม่ แม่น ้าดานูบ บันทึกภาพสวยจากด้ านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80
เมตรทั ้ง 4 ด้ าน ผสมผสานไปด้ วยศิลปะแบบกอธิ ค, เรอเนสซองส์ และบาร็ อค ด้ านข้ างเป็ น
อาคารรั ฐ สภา แล้ ว เข้ า สู่จัตุรัสย่ า นโอลด์ ท าวน์ ที่ ถูกพัฒ นาให้ เ ป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ ยวสุดชิ ค
ร้ านค้ า ไอสครี ม ร้ านอาหาร ให้ บ ริ การนัก ท่ อ งเที่ ย วรวมทั ง้ เป็ นที่ ตั ง้ ของมหาวิ ท ยาลัย ,
พิพิธภัณฑ์ รวมทั ้งโรงละคร และโบสถ์กลางใจเมือง

buffet

13.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่กรุงปร๊ าก เมืองแห่งปราสาทร้ อยยอด ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึง่
ของโลก
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

Chinese

19.00 น.

วันที่ 5
07.00 น.

ปร๊ าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองนา้ แร่ คาร์ โลวี วารี - กรุงปร๊ าก
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

local
www.corinthia.com

อังคาร
buffet

08.00 น.

12.30 น.
บ่ำย

19.00 น.

วันที่ 6
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมำเรียนสเก้ ลำสเน่ เมืองเล็กๆ เมืองแห่งสปำน ้ำพุร้อน เพื่อสุขภำพที่ไม่
แพ้ ไปกว่ำเมืองคำร์ โลวีวำรี่ เมืองมำเรี ยนส์เก้ ลำสเน่ (Marianske lazne) เป็ นอีกหนึง่ เมือง
ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทำงด้ ำนบ่อน ้ำแร่ น ้ำพุร้อน ระดับโลกอีกแห่งหนึง่ ของสำธำรณรัฐเช็ก
อีกทั ้งยังได้ รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ น "เมืองแห่งสปำ" ที่ถกู ล้ อมรอบด้ วยภูเขำและผืนป่ ำอันสี
เขียวขจี นับว่ำเป็ นเมืองที่มีบรรยำกำศแสนโรแมนติกไม่แพ้ เมืองแห่งกำรท่องเที่ยวอื่น ๆ เลย
ทีเดียว ไปเยี่ยมชมบ่อน ้ำพุร้อนต่ำง ๆ รอบ ๆ ตัวเมือง โดยบ่อแรกที่อยำกแนะนำให้ ไปเยือน
คือ บ่อน ้ำพุร้อนครี โซวี (Křížový pramen) หรือ ครอสสปริง เป็ นบ่อน ้ำพุ ร้ อนที่มีชื่อเสียงและ
เก่ำแก่ที่สดุ ที่สดุ ของเมืองมำเรียนสเก้ ลำซเน โดยบ่อน ้ำพุ้ร้อนครีโซวี เป็ นบ่อน ้ำพุร้อนที่มีธำตุ
เหล็กในปริมำณสูง อีกทั ้งยังมีควำมเชื่อว่ำน ้ำในบ่อน ้ำพุร้อนยังมีสรรพคุณในเรื่องของกำร
รักษำ โดยเฉพำะโรคที่เกี่ยว กับระบบทำงเดินอำหำรรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ อีกด้ วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเที่ยวชมเมืองน ้ำแร่แสนสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขำสอง
ฝั่ งแม่น ้ำเทปลำ ดินแดนแห่งนี ้เป็ นที่ค้นพบแหล่งน ้ำแร่ร้อนธรรมชำติ และมีบ่อน ้ำพุร้อนถึง 12
แห่ง ที่ร้อนที่สดุ อยู่ในศูนย์ นิทรรศกำรที่มีควำมร้ อนถึง 72 องศำเซลเซียส ภำยในจัดแสดง
สำยน ้ำแร่ นักท่องเที่ยวสำมำรถชิมน ้ำแร่ ด้วยถ้ วยชิมเฉพำะพิเศษที่ทำจำกพอร์ ซเลนในเมือง
นี ้เท่ำนั ้น เมืองนี ้เป็ นที่นิยมในกำรเข้ ำคอร์ สสปำเพื่อรักษำสุขภำพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอำคำร
เรียงรำยด้ วยสถำปั ตยกรรมที่งดงำม เหมำะแก่กำรเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่ำงยิ่ง ร้ ำนค้ ำเรี ยง
รำยตลอดสองข้ ำ งทำง อิ สระให้ ท่ ำ นซื อ้ ของที่ ระลึกหรื อ หำซื อ้ เหล้ ำ พื น้ เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสีย ง
Becherovka โดยมีโรงงำนผลิตจำกสมุนไพรเป็ นของที่ระลึก จนได้ เวลำอันสมควร นำคณะ
เดินทำงกลับสูก่ รุงปร๊ ำก
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

ปราสาทปร๊ าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่ า - สะพานชาร์ ล - นาฬิกาดาราศาสตร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้ าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊ าก สร้ างขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้ วยศิลปะแบบกอธิค
เคยได้ รับการรับรองจากกินเนสส์บ๊ กุ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ ที่สดุ ในโลก ปั จจุบนั ได้ เป็ น
ที่พานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์
เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็ นสง่า แต่ละลานกว้ างประดับประดาไปด้ วยน ้าพุ รูปปั น้ นักบุญ โบสถ์
เซนต์จอร์ จ และคอนแวนต์ รวมทั ้งโอลด์ รอยัลพาเลซ และโกลเด้ นเลน ซึง่ เคยใช้ เป็ นที่พานัก
ของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้ เป็ นทองคา ที่จะทาให้ ท่านย้ อนไป
ถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินสู่สะพานชาร์ ล สะพานเก่าแก่สญ
ั ลักษณ์ของเมือง สร้ างด้ วยหินขนาดใหญ่
ประดับด้ วยรูปปั น้ ของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้ ต้ องขอ
พรจากนักบุญจอห์ นแห่งเนโปมุข กรุงปร๊ ากในยุคกลาง เคยเป็ นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สทิ ธิ์ ริมฝั่ งแม่น ้าวัลตวาท่านจะได้ เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่ า ,
พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื นที่ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม จนเข้ าสูจ่ ตุรัสใจกลางเมือง
อันเป็ นที่ตั ้งของวิหารตินส์ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่องแก้ วโบฮีเมียที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
และชมนาฬิกาดาราศาสตร์ โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีห่นุ ออกมาเต้ นราให้ นกั ท่องเที่ยวได้
ชม เป็ นโบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊ าก
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

local

Chinese
www.corinthia.com

พุธ

buffet

Thai

local
www.corinthia.com

วันที่ 7

ปร๊ าก - เชสกี ้ ครุมลอฟ - ซาลส์ กัมเมอร์ กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง

07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางโดยสูเ่ มืองมรดกโลก World Heritage เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี ้
ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี ้ตั ้งอยู่ริมสองฝั่ งของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่
มีอาคารเก่าแก่ตั ้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ น
สถานที่สาคัญแห่งหนึง่ ของโลก ไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบ พาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระ
ให้ ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูภ่ ูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท ประตูสเู่ ขตเทือกเขาแอลป์ ภูมิทศั น์อนั งดงามของเทือกเขา
ที่มีหิมะปกคลุมในฤดูหนาว และสีฟ้าใสของทะเลสาบหลายแห่ง ความหนาแน่นของป่ าสน
ทาให้ ซลั ทส์กัมเมอร์ กทู เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนตามธรรมชาติ ครอบคลุมพื ้นที่จรด
หุบเขาดัคชไตน์ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกปี ค.ศ. 1997 พาท่านสูท่ ะเลสาบเซนต์
วูลฟ์กังเป็ นเสน่ห์อนั น่าติดตรึง อิสระให้ เดินเล่นชมเมืองที่แสนโรแมนติก
รั บประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SCALARIA Europe’s superior event-resort หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 8
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 9
08.00 น.

พฤหัสบดี
buffet

local

Local
www.scalaria.com

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

ศุกร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮลั ล์ชตัท (Hallstatt) หมูบ่ ้ านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดิน
เที่ยวชมเมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราว
กับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตทีอ่ ยูบ่ นอัพ
เพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ
แห่งออสเตรี ยและเป็ นพื ้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียง
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝั น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลาย
ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ย นาท่านเข้ าสู่
จัตุ รั ส เรสซิ เ ด้ น ท์ อดี ตวัง หลวงของอาณาจัก รบาวาเรี ย, โรงละครแห่ ง ชาติ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นของถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่า
เป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึง่ ของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ
เป็ นที่ตงของโรงแรมหรู
ั้
ร ะดับ 5 ดาว นักท่อ งเที่ยวมาเดิ นเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้
กระทบไหล่ ดาราหรื อ มหาเศรษฐี ร ะดับโลก เข้ า สู่ จัตุรั ส มาเรี ยนใจกลางเมื อ งเก่ า
นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรา ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้ นตารั บแท้
นาท่ านเข้ าสู่ท่พ
ี ัก MARRIOTT HOTELS MUNICH หรื อเทียบเท่ าในระดับ
เดียวกัน

Buffet

Local

Local
www.marriott.com

เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

เสาร์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

Buffet

09.00 น.

เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรม ผ่านชมประตูชยั ซีเกสตอร์
“Siegestor” สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1850 เพื่อราลึกถึงทหารที่เสียสละชีพในสงคราม นโปเลียน
เลียบไปบนถนนลุควิกสตราสเซ่ “Ludwigstrasse” ถนนสายประวัติศาสตร์ ถนนสายนี ้เต็มไป
ด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่งดงามสองฟากฝั่ งถนน รวมถึงมหาวิทยา ลัยประจาเมืองอีกด้ วย
ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ยนตร์ กรรมของ BMW สนามกีฬาโอลิมปิ ค แล้ วนาท่านบันทึกภาพกับ
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรือพระราชวังฤดูร้อน ก่อนจะเดิน ทางสู่สนามบิน

11.00 น.

ถึงสนามบินนครมิวนิค เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ ฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทา TAX
REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน

14.25 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

วันที่ 10

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.10 น.

สำยกำรบินไทยนำท่ำนเดินทำงกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
(หมำยเหตุ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ ำ
โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

อาทิตย์

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

12 - 21 ต.ค. 2561

98,000.-

89,000.-

79,000.- 21,000.- 19,000.-

9 - 18 พ.ย. 2561
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561

83,000.-

75,000.-

67,000.- 16,000.- 13,000.-

-31,000.-25,000.-24,000.-19,000.-

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

NO TKT
ADL / CHD

91,000.-

82,000.-

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

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

DB L
SGL

DB L
SGL

SGL
SUPP

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

-30,000.-23,500.-

ค่ำทัวร์ รวม :

ค่ำทัวร์ ไม่รวม :

 ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่ำภำษี และส่วนเพิ่มของน ้ำมันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 ค่ำรถโค้ ชมำตรฐำนยุโรป ท่องเที่ยวตำมโปรแกรมที่ระบุ
 10-14 ท่ำน ใช้ รถโค้ ชมำตรฐำน 32 ที่นงั่
 15-30 ท่ำน ใช้ รถโค้ ชมำตรฐำน 49-53 ที่นงั่
 หัวหน้ ำทัวร์ นำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง (ผู้นำเที่ยว)
 ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ดงั นี ้
 ปรำสำทกรุงปร๊ ำก
 ค่ำเรือล่องแม่น ้ำดำนูบ
 ค่ำเข้ ำพระรำชวังเชิงบรุนน์
 ค่ำไกด์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่ โมง
 ปร๊ ำก
 บูดำเปสต์
 เวียนนำ
 โรงแรมที่พกั ตำมระบุในรำยกำร หรือเทียบเท่ำในระดับรำคำเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่ำน)
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร (4 Farewell dinner)
 Bohemian dinner in Cesky Krumlov
 Goulash party in Budapest
 Heuriger Grinzing dinner in Vienna
 Brewery Bavarian dinner in Munich
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถท่องเที่ยวตำมโปรแกรมตลอดกำรเดินทำง 2 ยูโร/ท่ำน/วัน
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศเชค (เชงเก้ น) **โปรแกรมทัวร์ พกั ในสำธำรณรัฐเชค 3 คืน**
 ค่ำประกันกำรเดินทำงของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองกำรสูญเสียชีวิต/อวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ สำหรับผู้เอำประกันภัยอำยุมำกกว่ำ 16 ปี น้ อยกว่ำ 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศไม่เกิน 2,000,000 บำท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพ
ที่ไม่ได้ เกิดจำกโรคประจำตัว
 หำกมีควำมประสงค์จะเพิ่มควำมคุ้มครองในกรณีสมั ภำระในกำรเดินทำงสูญหำยตลอดจนควำมล่ำช้ ำของ
สัมภำระและเที่ยวบินกรุ ณำสอบถำมและโปรดศึกษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ ตำมเอกสำรแนบ ท้ ำยใบ
จองทัวร์
 ค่ำยกกระเป๋ ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน
7 กก.
 ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ ต)
 ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่มในห้ องพัก และค่ำอำหำรที่สงั่ มำในห้ องพักค่ำอำหำร
และเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หำกท่ำนทำนได้ เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้ องมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม

กำรจองทัวร์ (How to make your reservation)
หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำงกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณำติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้ำนหรือที่ท่ำน
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่ำนด้ วยขั ้นตอนที่ง่ำย สะดวก และมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็ นกำรยืนยันกำรเดินทำงของ
ท่ำน กรุณำจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่
จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่ำวจะเป็ นกำรยืนยันกำรจองของท่ำน และกรุณำชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ ำ 30 วันก่อน
กำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตำมวันที่กำหนด ทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มี
เงื่อนไข
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจำกสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ สำหรับลูกค้ ำดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอำยุในระหว่ำงแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อำยุที่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ ำ หรือเครื่องมือต่ำงๆ ในกำรพยุงตัว
3. ผู้เดินทำงที่บ่งบอกกำรเป็ นบุคคลไร้ ควำมสำมำรถ
4. ท่ำนที่มีควำมประสงค์ จะร่วมเดินทำงกับทัวร์ หรือแยกจำกคณะทัวร์ ระหว่ำงทำง/กลำงทำง บุคคลที่มีควำม
ประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงทัวร์ อำทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุรำบนรถ, ไม่รักษำเวลำ, เสียงดัง พูดจำหยำบคำย สร้ ำง
ควำมรำคำญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่ำงทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อ
หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทำงบังคับให้ หวั หน้ ำทัวร์ ต้องทำกำรนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บำงครัง้ อำจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
5.
กำรยกเลิกกำรจองทัวร์ (Cancellation Charge)
ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 60 วัน
คืนเงินมัดจำทั ้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 59-45 วัน
หักมัดจำ 20,000 บำท/ท่ำน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 44-30 วัน
หักมัดจำ 30,000 บำท/ท่ำน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-15 วันก่อนกำรเดินทำง
หัก 50% ของค่ำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14-1 วันก่อนกำรเดินทำง
หัก 90% ของค่ำทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทำง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่ำทัวร์
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่ำนสำมำรถหำผู้เดินทำงมำแทนได้ โดยสำมำรถยื่นขอวี
ซ่ำได้ ทนั ตำมกำหนดเวลำ ทำงบริษัทฯ จะคิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มคือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่ำนั ้น และต้ องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อันเนื่องมำจำกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่ำนไม่ได้ รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิวีซ่ำ ไม่
ว่ำด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมอันเป็ นกำรพิจำรณำของสถำนทูต ซึ่งกำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรือยกเลิกพร้ อมกันทั ้งหมด
ให้ ถือเป็ นกำรยกเลิกตำมเงื่อนไขของวันเวลำที่ยกเลิกดังกล่ำวข้ ำงต้ น ในกรณีที่ท่ำนไม่แน่ใจว่ำจะได้ รับกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต ทำงบริษัทขอแนะนำให้ ท่ำนยื่นขอวีซ่ำแบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็วกว่ำกำรยื่นขอวีซ่ำแบบ
กรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผ้ เู ดินทำง ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทำงทรำบ
ล่วงหน้ ำก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงกำรท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่สำมำรถรับผิดชอบจำกกรณีที่เกิด
เหตุจำเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุดงำน, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชน์ของท่ำนจะได้ รับจำกกำรซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ
ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุควำมรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่ำนั ้น ทั ้งนี ้จะคำนึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษำผลประโยชน์ของท่ำนไว้ ให้ ได้ มำกที่สดุ และทำงบริษัทฯจะไม่รับผิ ดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้น หำกท่ำนถูก
ปฏิเสธกำรเข้ ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำยหรือกำรหลบหนีเข้ ำเมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่ำทัวร์ ที่ท่ำนชำระมำแล้ ว

กำรขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง (Revision Fees)
หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทำง สำมำรถทำได้ ล่วงหน้ ำก่อนกำรเดินทำงจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย
ตัว๋ เครื่องบิน (Air Ticket)
ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสำรจะต้ องเดินทำงไป-กลับพร้ อมกัน หำกต้ องกำรเลือ่ นวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้ อง
ชำระค่ำใช้ จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด ซึง่ ทำง
บริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ ำทำงบริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรออกตั๋วเครื่องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทำงต้ องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั ้น และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวันเดินทำงดังกล่ำว กรุณำ
ตรวจสอบกับเจ้ ำหน้ ำที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสำมำรถทำ REFUND ได้ หรือไม่ก่อนที่ท่ำนจะชำระเงินค่ำทัวร์
ส่วนที่เหลือ
กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim )
กำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะของกำรบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสำย
กำรบิน ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ , ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่ำ, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขกำรสะสม
ไมล์ของสำยกำรบินนั ้น ๆ ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบำงส่วนหรือทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสำยกำรบินเท่ำนั ้น
ค่ำธรรมเนียมประกันภัยและค่ำธรรมเนียมน ้ำมันเชื ้อเพลิงของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตำมอัตรำที่ทำงสำยกำรบินปรับค่ำธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กำรเปลีย่ นแปลงของสำยกำรบินใน
ภำยหลัง ถือเป็ นค่ำทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนำดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สำหรับพัก 2 ท่ำน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่ำน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนำด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สำหรับผู้พกั 3 ท่ำน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั กำรวำงผังมำตรำฐำนในแต่ละโรงแรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนำดเล็กขนำด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สำหรับพัก 1 ท่ำน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1
ท่ำน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์ จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจำกัดของห้ องพัก และกำรวำงรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีควำม
แตกต่ำงกัน ซึง่ อำจจะทำให้ ท่ำนไม่ได้ ห้องติดกันตำมที่ต้องกำร
 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ
เครื่องปรับอำกำศที่มีจะ
ให้ บริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั ้น
 ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่ำโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่ำตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
กำรปรับเปลีย่ น หรือย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอำจเป็ นห้ องที่มีขนำดกะทัดรัด และไม่มี
อ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกันด้ วย หำก
ท่ำนต้ องกำรควำมสะดวกสบำยและห้ องใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติมได้
สถำนที่เข้ ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่สถำนที่เข้ ำชมนั ้น ๆ ปิ ดทำ
กำร หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำน
ระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของสถำนที่นั ้น ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ท่ำนได้ เข้ ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ แต่หำกมีกำรล่ำช้ ำ หรือเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ ท่ำน
ไม่สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษัทฯจะไม่มีกำรคืนเงินใดให้ แก่ท่ำน เนื่องจำกได้ ชำระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนที่เข้ ำชมจำกเจ้ ำหน้ ำที่ในช่วงวันเดินทำงของท่ำนก่อนชำระเงิน

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ (Porter)
 ค่ำทัวร์ ได้ รวมค่ำขนสัมภำระสำหรับเข้ ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ ำเพิ่มเติม
ท่ำนจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ กำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ บริ กำรในกำรยกกระเป๋ ำ
ขึ ้นลงได้ ท่ำนสำมำรถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ้ง
 สำหรับน ้ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสำร
ชั ้นประหยัด/Economy Class Passenger) กำรเรียกค่ำระวำงน ้ำหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจ
ปฏิเสธได้
 สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ นำขึ ้นเครื่องได้ ต้ องมีน ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กว้ ำง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผิดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยในน ้ำหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ ำและสัมภำระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกับกำรเป็ นกระเป๋ ำถือขึ ้นบนพำหนะกำรเดินทำง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผู้โดยสำร
อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้ บริกำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท / ท่ำน
กำรสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถำนที่ต่ำง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนที่โดยเฉพำะสำหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว (Family)
หำกท่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่
หรือเดินทำงพร้ อมสมำชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับกำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้ องให้ กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจำเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเชค ใช้ เวลาทาการประมาณ 14 วันทาการ
(ลูกค้ ำทุกท่ำนต้ องมำโชว์ตวั เพื่อทำกำรสแกนลำยนิ ้วมือที่ VFS เชค)

 พำสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวันหมดอำยุ หำกมีพำสปอร์ ตเล่มเก่ำไม่ว่ำจะเคยมีวีซ่ำในกลุ่มประเทศเชง
เก้ นหรือประเทศอื่น กรุณำแนบมำด้ วยเพื่อเป็ นกำรง่ำยต่อกำรอนุมัติวีซ่ำ
 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ ้ว จำนวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขำว (ไม่ใช่รูปขำวดำและห้ ำมสแกน) ควรมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน /สำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรข้ ำรำชกำร /สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สำเนำทะเบียนสมรส , หย่ำ / สำเนำสูติบัตร
ในกรณีอำยุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองกำรทำงำนจำกบริษัท / สังกัดที่ท่ำนทำงำนอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั ้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตรำเงินเดือนในปั จจุบัน ,
วันเดือนปี ที่เริ่มทำงำนกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเที่ยว หลังจำกนั ้นจะกลับมำทำงำนตำมปกติหลังครบ
กำหนดลำ
 กรณี ที่ เ ป็ นเจ้ ำ ของกิ จ กำร ขอใบทะเบี ย นกำรค้ ำ ,ใบทะเบี ยนพำณิ ช ย์ และหนัง สือ รั บ รองบริ ษั ท ที่ คัดไว้ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภำษี และหลักฐำนกำรเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจำกทำงธนำคำร และแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีกำร
เข้ ำออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่ำใช้ จ่ำยได้ อย่ำงไม่
เดือ ดร้ อนเมื่ อกลับ สู่ภู มิลำเนำ ในกรณี ที่เ ดิน ทำงเป็ นครอบครั วหำกใช้ บัญชี ใดบัญชีห นึ่ง ในกำรยื่ นขอวี ซ่ำ ต้ องออกหนัง สือ รับ รอง
ค่ำใช้ จ่ำยในครอบครัวด้ วย ***สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน***
(วันที่ไปแสดงตนที่สถำนทูตรบกวนทุกท่ำนเตรียมสมุดบัญชีเงินฝำกเล่มจริ งไปด้ วย)
 กรณีที่บริษัทของท่ำน เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงให้ กับผู้เดินทำงทั ้งหมดนอกเหนือจำกเอกสำรข้ อ 1 –6แล้ ว ทำงบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำย และกำรกลับมำทำงำนของท่ำน โดยระบุชื่อผู้เดินทำงและ
เหตุผลที่จดั กำรเดินทำงนี ้ในจดหมำยด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษำจะต้ องมี หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกับบิดำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้ องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ, มำรดำ จะต้ องไป
ยื่น เรื่ อ งแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้ บุตรเดิน ทำงไปกับ อี กท่ ำ นหนึ่ง ได้ ณ ที่ ว่ ำ กำรอ ำเภอหรื อ เขต โดยมี น ำยอ ำเภอ หรื อ
ผู้อำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อ และประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้ อง
 กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำม อำจจะถู กระงับ มิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ ว่ำท่ำนจะถูกปฏิ เสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และหำกต้ องกำรขอยื่นคำร้ องใหม่ ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ง
กำยสุภำพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนำมของบริษัทฯ
 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้ กับผู้ร้องขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่ว่ำจะเป็ นเหตุผลใดก็ตำม
ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้ องคืนค่ำวีซ่ำได้
บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆอันเกิดจำกกำรปฏิเสธวีซ่ำของทำงสถำนทูต ตำมข้ อตกลงของสนธิสญ
ั ญำ
เชงเก้ น ในกรณียื่นวีซ่ำผิดประเภทหรือผิดจำกเงื่อนไขที่สถำนทูตระบุไว้

หลังจำกกำรจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำแล้ ว ทำงบริ ษัท ฯ ถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นทุกประกำร

