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วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)

22.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย
การบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ 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 การยกเลิกเทีย่ วบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั )
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์
ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ทีช่ าระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ
ได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ล่วงหน้ 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 - พระราชวังเชิงบรุ นน์ - คาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ หมู่บ้านกรี นซิ่ง

ศุกร์

เสาร์

ออกเดินทางสู่กรุ งเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936
คณะเดินทางถึงสนามบินกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นา
ท่ า นเที่ ย วชมเมื อ ง ได้ รั บ การกล่า วขานว่ า เป็ นเมื อ งโรแมนติ ก ที่ สุด เมื อ งหนึ่ ง ของยุ โรป
ตะวันออก เริ่ มจาก “ริ งสตราเซ่” Ringstrasse ถนนสายวงแหวนที่รายล้ อมไปด้ วยสถานที่
สาคัญอาทิ โรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงที่สดุ อีกแห่งของโลก สถาปั ตยกรรมแบบเรอเนสซองส์
เปิ ดในปี 1869 บันทึกภาพสวยของจัตุรัสมาเรี ย เทเรซา ที่มีรูปปั น้ ของจักรพรรดินีที่โด่งดัง
ขนาบไปด้ วยอาคาร 2 แห่ งคือ พิพิธภัณ ฑ์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และพิพิ ธภัณ ฑ์ ธรรมชาติ
วิท ยา ด้ านตรงข้ า มเป็ นพระราชวังฮอฟบวร์ ค อดี ต พระราชวังหลวงตัง้ แต่ศ ตวรรษที่ 13
ปั จจุบนั เป็ นที่พานักและทาเนียบของประธานาธิบดี จากนันผ่
้ านชมสถานที่สาคัญ อาทิ ซิตี ้
ฮอลล์, รัฐสภา, ผ่านปราเตอร์ (Prater) สวนสนุกที่ถือว่าเป็ นแลนด์ มาร์ คของที่นี่ แล้ ว ข้ าม
แม่น ้าดานูบสูเ่ ขตเมืองใหม่ อันเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้
ท่านได้ ชมสายแม่น ้าดานูบใหม่และเก่า ที่มีความ สาคัญต่อหลายประเทศในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เดินทางสูเ่ ชิงบรุนน์ นาคณะเข้ 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
นาท่านสู่สวนสาธารณะชตัทปาร์ ค ที่มีรูปปั น้ ของโยฮันสเตร้ าส์ จูเนียร์ เจ้ าของบทประพันธ์
เพลง เดอะ บลู ดานูบ แล้ วเดิน เข้ าสู่เขตโอลด์ทาวน์ ที่ตงั ้ ของมหาวิหารเซนต์ สตีเฟน (St.
Stephens Cathedral) ม หาวิ ห ารสไต ล์ โ กธิ ค ที่ เ ก่ า แก่ จุ ด ตั ด ของถนนคาร์ ทเนอร์
Karntnerstrasse และถนน Graben แหล่งช้ อปปิ ง้ สุดหรู หราในกรุงเวียนนา สองข้ างทางเต็ม
ไปด้ วยร้ านอาหาร, คาเฟ่ และร้ านขายสินค้ าแบรนด์เนมหรู ๆ มากมาย ที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยม
ในการนัง่ จิบกาแฟต้ นตารับแท้ และซัคเกอร์ เค้ กที่มีชื่อเสียง แล้ วเดินทางสู่หมู่บ้านกรี นซิ่ง
หมู่บ้านพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการทาไวน์สด ร้ านอาหารที่เรี ยกว่าฮอยริ เก้ (Heuriger)
ต้ น ต ารั บ ขนานแท้ พ ร้ อมไวน์ เลิ ศ รส ผสมผสานและขับ กล่อ มด้ ว ยดนตรี พื น้ เมื อ งสร้ าง
บรรยากาศให้ รื่นรมย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE หรือ www.radissonblu.com
เทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

กรุ งเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี ) - เที่ยวชมเมือง - ล่ องแม่ นา้ ดานูบ
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อาทิตย์
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08.00 น.
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.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
เดินทางสูน่ ครบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี สถาปั ตยกรรมอันแสนคลาสสิคตังอยู
้ ร่ ิมสอง
ฝั่ งแม่น ้าดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าและใหม่ อันได้ แก่เมืองบูดา และเปสต์ เป็ นที่มาของคาว่า
บูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมอันล ้าค่า ประดุจหนึง่ อัญมณีล ้าค่าแห่งแม่น ้า
ดานูบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นาชมจตุรัสฮีโร่ ที่ราลึกถึงการสร้ างชาติ และการรอดพ้ นจากการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน ้าสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้ างในสไตล์
แบบกอธิค กล่าวกันว่างดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ให้ ทา่ นเก็บภาพประทับใจ นาคณะข้ าม
สูฝ่ ั่ งบูดา เพื่อขึ ้นชมป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบ
สูค่ าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถกู แยกออกเป็ นสองฝั่ ง นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่ง
การล่องเรื อดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค เรี ยงรายสองฝั่ ง
แม่น ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสือ่ มคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติก บนสายน ้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 รุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่สดุ ของสโลวัก นาท่านขึ ้นสูป่ ราสาทแห่งกรุ งบราติสลาวา ตังอยู
้ ่บนเนินเขาคาร์ เบเธียน
เหนือลุม่ แม่น ้าดานูบ บันทึกภาพสวยจากด้ านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80
เมตรทัง้ 4 ด้ าน ผสมผสานไปด้ วยศิลปะแบบกอธิค , เรอเนสซองส์ และบาร็ อค ด้ านข้ างเป็ น
อาคารรั ฐสภา แล้ วเข้ า สู่จัตุรัสย่านโอลด์ ท าวน์ ที่ถูกพัฒ นาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ย วสุด ชิ ค
ร้ านค้ า ไอสครี ม ร้ านอาหาร ให้ บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย วรวมทัง้ เป็ นที่ ตัง้ ของมหาวิ ท ยาลัย ,
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
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมำเรี ยนสเก้ ลำสเน่ เมืองเล็กๆ เมืองแห่งสปำน ้ำพุร้อน เพื่อสุขภำพที่ไม่
แพ้ ไปกว่ำเมืองคำร์ โลวีวำรี่ เมืองมำเรียนส์เก้ ลำสเน่ (Marianske lazne) เป็ นอีกหนึง่ เมือง
ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทำงด้ ำนบ่อน ้ำแร่ น ้ำพุร้อน ระดับโลกอีกแห่งหนึง่ ของสำธำรณรัฐเช็ก
อีกทังยั
้ งได้ 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) หรื อ ครอสสปริ ง เป็ นบ่อน ้ำพุ ร้ อนที่มีชื่อเสียงและ
เก่ำแก่ที่สดุ ที่สดุ ของเมืองมำเรี ยนสเก้ ลำซเน โดยบ่อน ้ำพุ้ร้อนครี โซวี เป็ นบ่อน ้ำพุร้อนที่มีธำตุ
เหล็กในปริ มำณสูง อีกทังยั
้ งมีควำมเชื่อว่ำน ้ำในบ่อน ้ำพุร้อนยังมีสรรพคุณในเรื่ องของกำร
รักษำ โดยเฉพำะโรคทีเ่ กี่ยว กับระบบทำงเดินอำหำรรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ อีกด้ วย
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Chinese
Local
www.corinthia.com

อังคาร
Buffet
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12.30 น.
บ่ำย

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.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเที่ยวชมเมืองน ้ำแร่แสนสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยูใ่ นหุบเขำสอง
ฝั่ งแม่น ้ำเทปลำ ดินแดนแห่งนี ้เป็ นที่ค้นพบแหล่งน ้ำแร่ร้อนธรรมชำติ และมีบอ่ น ้ำพุร้อนถึง 12
แห่ง ที่ร้อนที่สดุ อยู่ในศูนย์ นิทรรศกำรที่มีควำมร้ อนถึง 72 องศำเซลเซียส ภำยในจัดแสดง
สำยน ้ำแร่ นักท่องเที่ยวสำมำรถชิมน ้ำแร่ด้วยถ้ วยชิมเฉพำะพิเศษที่ทำจำกพอร์ ซเลนในเมือง
นี ้เท่ำนัน้ เมืองนี ้เป็ นที่นิยมในกำรเข้ ำคอร์ สสปำเพื่อรักษำสุขภำพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอำคำร
เรี ยงรำยด้ วยสถำปั ตยกรรมที่งดงำม เหมำะแก่กำรเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่ำงยิ่ง ร้ ำนค้ ำเรี ยง
รำยตลอดสองข้ ำงทำง อิ สระให้ ท่ำ นซื อ้ ของที่ ระลึก หรื อ หำซื อ้ เหล้ ำพื น้ เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสีย ง
Becherovka โดยมีโรงงำนผลิตจำกสมุนไพรเป็ นของที่ระลึก จนได้ เวลำอันสมควร นำคณะ
เดินทำงกลับสูก่ รุงปร๊ ำก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

ปราสาทปร๊ าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่ า - สะพานชาร์ ล - นาฬิกาดาราศาสตร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้ 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 วยน ้าพุ รูปปั น้ นักบุญ โบสถ์
เซนต์จอร์ จ และคอนแวนต์ รวมทังโอลด์
้
รอยัลพาเลซ และโกลเด้ นเลน ซึง่ เคยใช้ เป็ นที่พานัก
ของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุตา่ ง ๆ ให้ เป็ นทองคา ที่จะทาให้ ทา่ นย้ อนไป
ถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินสูส่ 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 งแม่น ้าวัลตวาท่านจะได้ เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า,
พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื นที่ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดีเยีย่ ม จนเข้ าสูจ่ ตุรัสใจกลางเมือง
อันเป็ นที่ตงของวิ
ั้
หารตินส์ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องแก้ วโบฮีเมียที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
และชมนาฬกิ าดาราศาสตร์ โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหนุ่ ออกมาเต้ นราให้ นกั ท่องเที่ยวได้
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
นาท่านเดินทางโดยสูเ่ มืองมรดกโลก World Heritage เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี ้
ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี ้ตังอยู
้ ร่ ิ มสองฝั่ งของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่
มีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยคุ กลางกว่า 300 หลัง ได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ น
สถานที่สาคัญแห่งหนึง่ ของโลก ไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบ พาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระ
ให้ ทา่ นเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Local

Chinese
www.corinthia.com

พุธ

Buffet

Thai

Local
www.corinthia.com

พฤหัสบดี
Buffet

Local
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บ่าย

19.00 น.

วันที่ 8
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 9
08.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
14.25 น.

วันที่ 10
06.10 น.

เดินทางสูภ่ มู ิภาคซาลส์ซมั เมอกูท ประตูสเู่ ขตเทือกเขาแอลป์ ภูมทิ ศั น์อนั งดงามของเทือกเขา
ที่มีหิมะปกคลุมในฤดูหนาว และสีฟ้าใสของทะเลสาบหลายแห่ง ความหนาแน่นของป่ าสน
ทาให้ ซลั ทส์กมั เมอร์ กทู เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนตามธรรมชาติ ครอบคลุมพื ้นทีจ่ รด
หุบเขาดัคชไตน์ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกปี ค.ศ. 1997 พาท่านสูท่ ะเลสาบเซนต์
วูลฟ์ กังเป็ นเสน่ห์อนั น่าติดตรึง อิสระให้ เดินเล่นชมเมืองที่แสนโรแมนติก
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 งามราว
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
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลาย
ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ย นาท่านเข้ าสู่
จั ตุ รั ส เรสซิ เด้ นท์ อดี ต วัง หลวงของอาณาจั ก รบาวาเรี ย , โรงละครแห่ ง ชาติ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นของถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่า
เป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ
เป็ นที่ ตัง้ ของโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว นักท่ องเที่ ย วมาเดิน เล่น บนถนนสายนี อ้ าจได้
กระทบไหล่ ด าราหรื อ มหาเศรษฐี ร ะดับ โลก เข้ า สู่จั ตุรั ส มาเรี ย นใจกลางเมื 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 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 เพื่อราลึกถึงทหารทีเ่ สียสละชีพในสงคราม นโปเลียน
เลียบไปบนถนนลุควิกสตราสเซ่ “Ludwigstrasse” ถนนสายประวัติศาสตร์ ถนนสายนี ้เต็มไป
ด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมทีง่ ดงามสองฟากฝั่ งถนน รวมถึงมหาวิทยา ลัยประจาเมืองอีกด้ วย
ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ยนตร์ กรรมของ BMW สนามกีฬาโอลิมปิ ค แล้ วนาท่านบันทึกภาพกับ
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรื อพระราชวังฤดูร้อน ก่อนจะเดิน ทางสูส่ นามบิน
ถึงสนามบินนครมิวนิค เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ ฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา TAX
REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

อาทิตย์

สำยกำรบินไทยนำท่ำนเดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
(หมำยเหตุ ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ ำ
โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
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PERIOD

18 - 27 ม.ค. 2562
25 ม.ค. – 3 ก.พ. 2562
1-10 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
5-14 เม.ย. 2562
**11-20 เม.ย. 2562**
26 เม.ย.-6 พ.ค. 2562
3-12 พ.ค. 2562
24 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2562
17-26 พ.ค. 2562
ค่ำทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
S GL

S GL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

86,000.-

77,000.-

69,000.- 14,000.- 11,000.-

-32,000.-26,000.-

81,000.-

73,000.-

65,000.- 14,000.- 11,000.-

-26,000.-21,000.-

86,000.-

77,000.-

69,000.- 14,000.- 11,000.-

-32,000.-26,000.-

94,000.-

85,000.-

75,000.- 15,500.- 12,500.-

-33,000.-26,000.-

90,000.-

81,000.-

72,000.- 15,500.- 12,500.-

-32,000.-26,000.-

85,000.-

77,000.-

68,000.- 15,500.- 12,500.-

-26,000.-21,000.-

 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่ำภำษี และส่วนเพิ่มของน ้ำมันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่ำรถโค้ ชมำตรฐำนยุโรป ท่องเทีย่ วตำมโปรแกรมที่ระบุ
 10-14 ท่ำน ใช้ รถโค้ ชมำตรฐำน 32 ที่นงั่
 15-30 ท่ำน ใช้ รถโค้ ชมำตรฐำน 49-53 ที่นงั่
 หัวหน้ ำทัวร์ นำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง (ผู้นำเที่ยว)
 ค่ำเข้ ำชมสถำนทีด่ งั นี ้
 ปรำสำทกรุงปร๊ ำก
 ค่ำเรื อล่องแม่น ้ำดำนูบ
 ค่ำเข้ ำพระรำชวังเชิงบรุนน์
 ค่ำไกด์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชัว่ โมง
 ปร๊ ำก
 บูดำเปสต์
 เวียนนำ
 โรงแรมที่พกั ตำมระบุในรำยกำร หรื อเทียบเท่ำในระดับรำคำเดียวกัน (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
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถท่องเทีย่ วตำมโปรแกรมตลอดกำรเดินทำง 2 ยูโร/ท่ำน/วัน
 ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ประเทศเชค (เชงเก้ น) **โปรแกรมทัวร์ พกั ในสำธำรณรัฐเชค 3 คืน**
 ค่ำประกันกำรเดินทำงของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองกำรสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สำยตำหรื อทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิง จำกอุบตั ิเหตุ สำหรับผู้เอำประกันภัยอำยุ 16-75 ปี จำนวนเงิน
เอำประกันภัย 1,000,000 บำท / ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศ รวมถึงค่ำรักษำพยำบำลต่อเนื่องหลังจำก
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ค่ำทัวร์ ไม่รวม :

กลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บำท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพที่ไม่ได้ เกิดจำกโรคประจำตัว
 ค่ำยกกระเป๋ ำใบใหญ่ทำ่ นละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ ำใบเล็กอยูใ่ นควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน
7 กก.

 ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ ต)
 ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัวอำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่ำอำหำรที่สงั่ มำในห้ องพักค่ำอำหำร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น
หำกท่ำนทำนได้ เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้ องมีคำ่ ใช้ จำ่ ยเพิ่ม
กำรจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณำจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง
ซึง่ เงินมัดจำดังกล่ำวจะเป็ นกำรยืนยันกำรจองของท่ำน และกรุณำชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ ำ 30 วันก่อนกำร
เดินทำง หำกท่ำนไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตำมวันที่กำหนด ทำงบริ ษัทฯถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มเี งื่อนไข
ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจำกสถำนที่ทอ่ งเที่ยวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ สำหรับลูกค้ ำดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอำยุในระหว่ำงแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อำยุที่มคี วำมจำเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ ำ หรื อเครื่ องมือต่ำงๆ ในกำรพยุงตัว
3. ผู้เดินทำงที่บง่ บอกกำรเป็ นบุคคลไร้ ควำมสำมำรถ
4. ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะร่วมเดินทำงกับทัวร์ หรื อแยกจำกคณะทัวร์ ระหว่ำงทำง/กลำงทำง บุคคลที่มีควำม
ประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงทัวร์ อำทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุรำบนรถ, ไม่รักษำเวลำ, เสียงดัง พูดจำหยำบคำย สร้ ำง
ควำมรำคำญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่ำงทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อ
หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทำงบังคับให้ หวั หน้ ำทัวร์ ต้องทำกำรนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บำงครัง้ อำจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่ หรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
กำรยกเลิกกำรจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. กำรยกเลิกและขอเงินค่ำบริ กำรที่ชำระไว้ แล้ ว มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ ำโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนำเที่ยวทรำบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ ำโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนำเที่ยวทรำบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ ำโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนำเที่ยวทรำบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่ำใช้ จำ่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้ จำ่ ยจริง เพื่อกำรเตรียมกำรจัดกำรนำเที่ยวต่อไปนี ้ ให้ นำมำหักจำกเงิน
ค่ำบริ กำรที่ต้องจ่ำยตำมข้ อ 1 แต่ถ้ำค่ำใช้ จ่ำยสูงกว่ำเงินค่ำบริ กำรที่ได้ ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรี ยกจำก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐำนให้ นกั ท่องเที่ยวทรำบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซำ่
2.2 ค่ำมัดจำของบัตรโดยสำรเครื่ องบิน
2.3 ค่ำใช้ จ่ำยที่จำเป็ นอื่นๆ
หมำยเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นำมำใช้ นี ้ เป็ นประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกำศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ำยน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสำรจะต้ องเดินทำงไป-กลับพร้ อมกัน หำกต้ องกำรเลือ่ นวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้ อง
ชำระค่ำใช้ จำ่ ยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด ซึง่ ทำง
บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ ำทำงบริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทำงต้ องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวันเดินทำงดังกล่ำว กรุณำ
ตรวจสอบกับเจ้ ำหน้ ำที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถทำ REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทำ่ นจะชำระเงินค่ำทัวร์
ส่วนที่เหลือ
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กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim )
กำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะของกำรบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ส่วนสำย
กำรบิน ออสเตรียนแอร์ ไลน์, ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่ำ, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกำรสะสม
ไมล์ของสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบำงส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสำยกำรบินเท่ำนัน้
ค่ำธรรมเนียมประกันภัยและค่ำธรรมเนียมน ้ำมันเชื ้อเพลิงของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตำมอัตรำที่ทำงสำยกำรบินปรับค่ำธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 กำรเปลีย่ นแปลงของสำยกำรบินใน
ภำยหลัง ถือเป็ นค่ำทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรี ยกเก็บตำมควำมเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนำดเล็ก 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 / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สำหรับผู้พกั 3 ท่ำน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั 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) ในกรณีทที่ ำ่ นมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจำกัดของห้ องพัก และกำรวำงรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีควำม
แตกต่ำงกัน ซึง่ อำจจะทำให้ ทำ่ นไม่ได้ ห้องติดกันตำมที่ต้องกำร
 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตำ่
เครื่ องปรับอำกำศที่มีจะ
ให้ บริ กำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนัน้
 ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คำ่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่ำตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
กำรปรับเปลีย่ น หรื อย้ ำยเมืองเพือ่ ให้ เกิดควำมเหมำะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอำจเป็ นห้ องที่มีขนำดกะทัดรัด และไม่มี
อ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกันด้ วย หำก
ท่ำนต้ องกำรควำมสะดวกสบำยและห้ องใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่ำใช้ จำ่ ยเพิ่มเติมได้
สถำนที่เข้ ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่สถำนที่เข้ ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำ
กำร หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ ำ หรื อ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำน
ระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของสถำนที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ทำ่ นได้ เข้ ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ แต่หำกมีกำรล่ำช้ ำ หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ ทำ่ น
ไม่สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริ ษัทฯจะไม่มีกำรคืนเงินใดให้ แก่ทำ่ น เนื่องจำกได้ ชำระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนที่เข้ ำชมจำกเจ้ ำหน้ ำทีใ่ นช่วงวันเดินทำงของท่ำนก่อนชำระเงิน
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 / ครัง้
 สำหรับน ้ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสำร
ชันประหยั
้
ด/Economy Class Passenger) กำรเรี ยกค่ำระวำงน ้ำหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสำยกำรบินที่ทำ่ นไม่อำจ
ปฏิเสธได้
 สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ นำขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กว้ ำง+ยำว+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)
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ ตำ่ กว่ำ
มำตรฐำนได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผิดชอบ
ค่ำใช้ จำ่ ยในน ้ำหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ ำและสัมภำระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกับกำรเป็ นกระเป๋ ำถือขึ ้นบนพำหนะกำรเดินทำง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผู้โดยสำร
อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้ บริ กำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะ
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รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรื อเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท / ท่ำน
กำรสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่ องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถำนที่ตำ่ ง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชดั เจน
ในเรื่ องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว (Family)
หำกท่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทำงพร้ อมสมำชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับกำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้ องให้ กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจำเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

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

 พำสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวันหมดอำยุ หำกมีพำสปอร์ ตเล่มเก่ำไม่วำ่ จะเคยมีวีซำ่ ในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น กรุณำแนบมำด้ วยเพื่อเป็ นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตั ิวีซำ่
 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ ้ว จำนวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขำว (ไม่ใช่รูปขำวดำและห้ ำมสแกน) ควรมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน /สำเนำบัตรประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร /สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สำเนำทะเบียนสมรส , หย่ำ / สำเนำสูติบตั ร
ในกรณีอำยุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองกำรทำงำนจำกบริ ษัท / สังกัดที่ทำ่ นทำงำนอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนันโดยระบุ
้
ตำแหน่ง, อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ที่เริ่ มทำงำนกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเที่ยว หลังจำกนันจะกลั
้
บมำทำงำนตำมปกติหลังครบ
กำหนดลำ
 กรณี ที่ เป็ นเจ้ ำ ของกิ จ กำร ขอใบทะเบี ย นกำรค้ ำ ,ใบทะเบี ย นพำณิ ช ย์ และหนังสื อ รั บ รองบริ ษั ท ที่ คัด ไว้ ไม่ เกิ น 6 เดื อ น พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภำษี และหลักฐำนกำรเงิน ออมทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจำกทำงธนำคำร และแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีกำร
เข้ ำออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่ำใช้ จ่ำยได้ อย่ำงไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนำ ในกรณี ที่ เดินทำงเป็ นครอบครัวหำกใช้ บัญ ชีใดบัญ ชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่ำใช้ จ่ำยในครอบครัวด้ วย ***สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน***
(วันที่ไปแสดงตนที่สถำนทูตรบกวนทุกท่ำนเตรี ยมสมุดบัญชีเงินฝำกเล่มจริ งไปด้ วย)
 กรณีที่บริ ษัทของท่ำน เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงให้ กบั ผู้เดินทำงทังหมดนอกเหนื
้
อจำกเอกสำรข้ อ 1 –6แล้ ว ทำงบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำย และกำรกลับมำทำงำนของท่ำน โดยระบุชื่อผู้เดินทำงและ
เหตุผลที่จดั กำรเดินทำงนี ้ในจดหมำยด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษำจะต้ องมี หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกับบิดำ หรื อมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้ องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ, มำรดำ จะต้ องไป
ยื่น เรื่ อ งแสดงควำมจำนงในกำรอนุญ ำตให้ บุต รเดิน ทำงไปกับ อีก ท่ำ นหนึ่งได้ ณ ที่ ว่ำกำรอำเภ อหรื อเขต โดยมี น ำยอำเภอ หรื อ
ผู้อำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อ และประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้ อง
 กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และหำกต้ องกำรขอยื่นคำร้ องใหม่ ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรี ยกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริ ษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่ง
กำยสุภำพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
 กรณีที่ทำ่ นยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ำ่ แล้ ว ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูต ยกเลิกวีซำ่ ของท่ำน เนื่องจำกกำร
ขอวีซำ่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนำมของบริ ษัทฯ
 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้ กับผู้ร้องขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่ว่ำจะเป็ นเหตุผลใดก็ตำม
ท่ำนไม่สำมำรถเรี ยกร้ องคืนค่ำวีซำ่ ได้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆอันเกิดจำกกำรปฏิเสธวีซำ่ ของทำงสถำนทูต ตำมข้ อตกลงของสนธิสญ
ั ญำ
เชงเก้ น ในกรณียื่นวีซำ่ ผิดประเภทหรื อผิดจำกเงื่อนไขที่สถำนทูตระบุไว้

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