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วันแรก

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช,
จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า
หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ
ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการ
ทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

22.00 น.

วันที่สอง
01.30 น.
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

15.00 น.

19.00 น.

วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน

เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุ นน์ - สวนสนุกปราเตอร์ ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ทเนอร์ สตรีท - หมู่บ้านกรีนซิ่ง

ออกเดินทางสูก่ รุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936
คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย จากนันน
้ าคณะเข้ าชมความ
งามของพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิง่ ใหญ่ที่ถกู สร้ างขึ ้นให้ มีความงดงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ ซายส์ เข้ าชมภายในกว่า 20 ห้ องที่จดั แสดงไว้ อย่างน่าชม ผ่านห้ องทรง
งาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูร่ ิ งสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่
รายล้ อมไปด้ วยสถานที่สาคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดง
คอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรก์อนั ยิ่ง ใหญ่ ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นที่ทา
การสาคัญของรัฐ ใกล้ กนั เป็ นโรงเรี ยนสอนขี่ม้าแบบสเปน แล้ วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา
ซิตี ้ฮอลล์
ก่อนจะข้ ามแม่น ้าดานูบสูเ่ ขตเมืองใหม่
อันเป็ นที่ตงขององค์
ั้
การ
สหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ ทา่ นได้ ชมสายแม่น ้าดานูบใหม่และเก่า ที่มี
ความสาคัญต่อหลายประเทศในยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาคณะเดินทางสู่ สวนสนุกปราเตอร์ (Prater) ที่นี่เป็ นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สดุ ของ
ออสเตรี ย มีเครื่ องเล่นให้ เลือกเล่นอย่างหลากหลาย ทังตื
้ ่นเต้ น เร้ าใจ อาทิ บ้ านผีสิง
ม้ าหมุน โรลเลอร์ โคสเตอร์ เป็ นต้ น แต่ที่ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์ คของที่นี่ คือ ชิงช้ าสวรรค์
ขนาดใหญ่ที่สงู กว่า 200 ฟุต เป็ นชิงช้ าสวรรค์ที่อยูค่ กู่ บั เมืองเวียนนามาร้ อยกว่าปี แล้ ว
สวนสนุกแห่งนี ้เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าไปเดินเล่นได้ ฟรี แต่ถ้าอยากจะเล่นเครื่ องเล่น
ชนิดไหนก็จะต้ องซื ้อตัว๋ เพื่อเข้ าไปเล่น
จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ในย่านถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์ สตรี ท ที่มีนกั ท่องเที่ยว
นิยมในการนัง่ จิบกาแฟต้ นตารับแท้ และซัคเกอร์ เค้ กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา ได้ เวลา
อันสมควร นาท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านกรี นซิ่ง หมู่บ้านพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการทา
ไวน์สด
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE VIENNA
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

กรุ งเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่ องแม่ นา้ ดานูบ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูเ่ ขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตรุ ัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของ
ั้
ทาเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพประทับใจก่อนเดินทางสูน่ ครบูดาเปสต์ เมืองที่ตงอยู
ั้ ่
สองฝั่งแม่น ้าดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าและใหม่ อันได้ แก่เมืองบูดาและ เปสต์ อันเป็ น
ที่มาของคาว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมอันล ้าค่า ริมสองฝั่งแม่น ้า
ดานูบ

ศุกร์

เสาร์

Local

Local
www.austria-trend.at

อาทิตย์

Buffet
(248 ก.ม.)
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

15.00 น.
19.00 น.

วันที่ห้า

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมเมือง แล้ วข้ ามสูฝ่ ั่งบูดา เพื่อขึ ้นชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมท
เธียส เลาะเลียบสูค่ าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถกู แยกออกเป็ นสองฝั่ง นาท่าน
สัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรื อดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรม
แบบกอธิค เรี ยงรายสองฝั่งแม่น ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ น
เมืองโรแมนติก บนสายน ้าแห่งหนึง่ ของโลก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU BUDAPEST หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local

Local
www.radisonblubekebudapest.com

บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัค) - กรุ งปร๊ าก - (สาธารณรัฐเชค)

จันทร์

ปร๊ าก - มาเรียนส์ เก้ ลาสเน่ - เมืองนา้ แร่ คาร์ โลวี วารี - กรุ งปร๊ าก

อังคาร

Buffet
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นาชมจตุรัสฮีโร่ ที่ราลึกถึงการสร้ างชาติ และการรอดพ้ นจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอันเป็ นที่
พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน ้าสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่
สร้ างในสไตล์แบบกอธิค โดดเด่นเป็ นตระหง่าน จากนันน
้ าท่านสูถ่ นนช้ อปปิ ง้ ที่มีสินค้ า
พื ้นเมืองนานาชนิดจาหน่ายเป็ นของฝาก อาทิ ผ้ าปั ก เครื่ องแก้ วของที่ระลึกต่างๆ จนได้
เวลาอันสมควร พาคณะเดินทางสูก่ รุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค
(204 ก.ม.)
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สดุ ของสโลวัค
Chinese
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเที่ยวชมเมืองบราติสลาวาอันเป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภา, มหาวิทยาลัย
,พิพิธภัณฑ์ รวมทังโรงละคร
้
ที่มีการขยายเมืองอย่างไม่หยุดยัง้ นาท่านขึ ้นสูท่ ี่ตงของ
ั้
ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาคาร์ เบเธียนเหนือลุม่ แม่น ้าดานูบ
บันทึกภาพสวยจากด้ านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทัง้ 4 ด้ าน
ผสมผสานไปด้ วยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองส์และบาร็ อค
ออกเดินทางสูเ่ ขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตรุ ัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของท
ั้
าเนียบ
(202 ก.ม.)
ประธานาธิบดี เก็บภาพประทับใจ ก่อนเดินทางต่อสูก่ รุงปร๊ าก เมืองแห่งปราสาทร้ อย
ยอด ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก
Local
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
www.eurostarthalia.com
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั EUROSTAR THALIA PRAGUE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมื องมาเรี ยนสเก้ ลาสเน่ เมื องเล็กๆ เมื องแห่งสปานา้ พุร้อน เพื่ อ
สุขภาพที่ไม่แพ้ ไปกว่าเมืองคาร์ โลวีวารี่ เมืองมาเรี ยนส์เก้ ลาสเน่ (Marianske lazne)
เป็ นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทางด้ านบ่อนา้ แร่ น ้าพุร้อน ระดับโลกอีกแห่ง
หนึ่งของสาธารณรั ฐเช็ก อี กทัง้ ยังได้ รับการขนานนามว่าเป็ น "เมื องแห่งสปา" ที่ถูก
ล้ อมรอบด้ วยภูเขาและผืนป่ าอันสีเขียวขจี นับว่าเป็ นเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติก
ไม่แพ้ เมืองแห่งการท่องเที่ยวอื่นๆเลยทีเดียว ไปเยี่ยมชม บ่อนา้ พุร้อนต่างๆรอบๆตัว
เมือง โดยบ่อแรกที่อยากแนะนาให้ ไปเยือน คือ บ่อน ้าพุร้อนครี โซวี (Křížový pramen)
หรื อ ครอสสปริ ง เป็ นบ่อน ้าพุ ร้ อนที่มีชื่อเสียงและเก่ าแก่ที่สดุ ที่สดุ ของเมืองมาเรี ยนส์
เกลาซเน โดยบ่อน ้าพุ้ร้อนครี โซวี เป็ นบ่อน ้าพุร้อนที่มีธาตุเหล็กในปริ มาณสูง อีกทังยั
้ งมี
ความเชื่ อว่านา้ ในบ่อนา้ พุร้อนยังมี สรรพคุณในเรื่ องของการรั กษา โดยเฉพาะโรคที่
เกี่ยวกับระบบ ทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ อีกด้ วย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองน ้าแร่ แสนสวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบ
เขาสองฝั่ งแม่น ้าเทปลา ดินแดนแห่งนี ้เป็ นที่ค้นพบแหล่งน ้าแร่ ร้อนธรรม ชาติ และมีบ่อ
น า้ พุร้ อนถึ ง 12 แห่ ง ที่ ร้ อนที่ สุด อยู่ใ นศูน ย์ นิ ท รรศการที่ มี ค วามร้ อนถึ ง 72 องศา
เซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน ้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน ้าแร่ ด้วยถ้ วยชิมเฉพาะ
พิเศษ ที่ทาจากพอร์ ซเลนในเมืองนี ้เท่านัน้ เมืองนี ้เป็ นที่นิยมในการเข้ าคอร์ สสปาเพื่อ

Buffet
(170 ก.ม.)

Local
(57.6 ก.ม.)
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19.00 น.

วันที่หก

07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่เจ็ด
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.

รักษาสุขภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรี ยงรายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่งดงาม เหมาะ
แก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิ่ง ร้ านค้ าเรี ยงรายตลอดสองข้ างทาง อิสระให้ ท่าน
ซือ้ ของที่ ระลึก หรื อหาซือ้ เหล้ าพื น้ เมื องที่ มีชื่อเสียง Becherovka โดยมี โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็ นของที่ระลึก จนได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทาง
กลับสูก่ รุงปร๊ าก
Chinese
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
www.eurostarthalia.com
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั EUROSTAR THALIA PRAGUE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ปราสาทปร๊ าก-เที่ยวชมเขตเมืองเก่ า-สะพานชาร์ ล-นาฬิกาดาราศาสตร์

พุธ

Buffet

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้ าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊ าก สร้ างขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้ วยศิลปะแบบ
กอธิค เคยได้ รับการรับรองจากกินเนสส์บ๊ กุ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
ปั จจุบนั ได้ เป็ นที่พานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัว
ปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็ นสง่า แต่ละลานกว้ างประดับประดาไปด้ วย
น ้าพุ รูปปั น้ นักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์ จ และคอนแวนต์ รวมทังโอลด์
้
รอยัลพาเลซ และ
โกลเด้ นเลน ซึง่ เคยใช้ เป็ นที่พานักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุตา่ ง
ๆ ให้ เป็ นทองคา ที่จะทาให้ ทา่ นย้ อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
Thai
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินสูส่ ะพานชาร์ ล สะพานเก่าแก่สญ
ั ลักษณ์ของเมือง สร้ างด้ วยหินขนาดใหญ่
ประดับด้ วยรูปปั น้ ของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้
ต้ องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุข กรุงปร๊ ากในยุคกลาง เคยเป็ นเมืองหลวงของ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ ทิ ธิ์ริมฝั่งแม่น ้าวัลตวา ท่านจะได้ เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม
อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื นที่ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม
จนเข้ าสูจ่ ตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของวิ
ั้
หารตินส์ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องแก้ ว
โบฮีเมีย “โมเซอร์ ” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกและ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ โบราณ เมื่อ
ตีบอกเวลาจะมีหนุ่ ออกมาเต้ นราให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชม เป็ นโบราณคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของกรุง
ปร๊ าก อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัย อาทิ มาร์ คแอนด์
สเปนเซอร์ หรื อร้ านค้ าแบรนด์เนมอื่น ๆ ใน Palladium Shopping Mall
Local
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
www.eurostarthalia.com
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั EUROSTAR THALIA PRAGUE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ปร๊ าก - เชสกี ้ ครุ มลอฟ เมืองมรดกโลก - ภูมิภาคซาลส์ กัมเมอร์ กูท

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสูเ่ มืองมรดกโลก World Heritage เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย
ที่เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี ้ตังอยู
้ ร่ ิ มสองฝั่งของแม่น ้าวัลตาวา
ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยคุ กลางกว่า 300 หลัง ได้ รับการอนุรักษ์
และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก ไปชมวิวทิวทัศน์ ของเมือง
แบบพาโนรามาบนปราสาทครุ ม ลอฟ ถื อ เป็ น ปราสาทที่ ใ หญ่ เ ป็ น อัน ดับ สองของ
ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิ ส ระให้ ท่ า นเดิ น เที่ ย วชมเมื อ งโบราณตาม
อัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางสูภ่ มู ิภาคซาลส์ซมั เมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์ กังเป็ นเสน่ห์
อันน่าติดตรึง
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

พฤหัสบดี
Buffet
(186 ก.ม.)

Chinese
(206 ก.ม.)
Local
www.scalaria.com

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-12JAN-21SEP18H
วันที่แปด
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่เก้ า
07.00 น.
08.00 น.

ทะเลสาบเซนต์ วูลฟ์ กัง - ฮัลล์ สตัทท์ - มิวนิก - ช้ อปปิ ้ ง - จัตุรัสมาเรียน

Buffet
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูฮ่ ลั สตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดิน
(35 ก.ม.)
เที่ยวชมเมืองที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพ
เพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ
แห่งออสเตรี ยและเป็ นพื ้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียง
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
Local
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลาย
(205 ก.ม.)
ด้ ว ยสถาปั ตยกรรมที่ แ ตกต่ า ง อี ก ทัง้ ยังเป็ นเมื อ งหลวงแห่งแคว้ น บาวาเรี ย อี ก ด้ ว ย
จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เริ่ มจากโรงละครแห่งชาติ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของถนนสาย
สาคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่ง
หนึ่งของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นที่ตงของโรงแรมหรู
ั้
ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้ กระทบไหล่ดาราหรื อมหา
เศรษฐี ระดับโลก จัตรุ ัสมาเรี ยนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตา
เต้ นรา ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุก
วัน ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้ นตารั บแท้
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD BY MARRIOTT MUNICH HOTEL CITY www.courtardbymarriott
CENTER หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
munich.com

เที่ยวชมเมืองมิวนิค- พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

13.35 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่ง
แคว้ นบาวาเรี ยแห่งนี ้เคยตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค
และ
พัฒนาเมืองให้ มีความสาคัญที่สดุ ทางตอนใต้ ของเยอรมนี
เป็ นแหล่งผลิตเบียร์
ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นาท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรื อ
พระราชวังฤดูร้อน เข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชยั , ย่าน
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้ นท์
ได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

วันที่สิบ

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

10.45 น.

06.10 น.

ศุกร์

เสาร์

Buffet

(38 ก.ม.)

อาทิตย์

สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-12JAN-21SEP18H
PERIOD

12-21 มกราคม 2561
19-28 มกราคม 2561
26 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
2-11 กุมภาพันธ์ 2561
9-18 กุมภาพันธ์ 2561
16-25 กุมภาพันธ์ 2561
23 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
2-11 มีนาคม 2561
9-18 มีนาคม 2561
16-25 มีนาคม 2561
PERIOD

20-29 เมษายน 2561
27 เม.ย. – 6 พ.ค. 2561
4-13 พฤษภาคม 2561
11-20 พฤษภาคม 2561
18-27 พฤษภาคม 2561
25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561
PERIOD

1-10 มิถนุ ายน 2561
8-17 มิถนุ ายน 2561
15-24 มิถนุ ายน 2561
22 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561
6-15 กรกฎาคม 2561
13-22 กรกฎาคม 2561
20-29 กรกฎาคม 2561
27 ก.ค. – 5 ส.ค. 2561
3-12 สิงหาคม 2561
10-19 สิงหาคม 2561
PERIOD

17-26 สิงหาคม 2561
24 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 9 ก.ย. 2561
7-16 กันยายน 2561
14-23 กันยายน 2561
21-30 กันยายน 2561

Tour Fare
Adults

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

DB L
SGL

91,000.-

82,000.- 73,000.- 16,000.- 14,000.-

-31,000.-25,000.-

Tour Fare
Adults

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

NO TKT
ADL / CHD

93,000.-

84,000.- 75,000.- 17,000.- 15,000.-

-31,000.-25,000.-

Tour Fare
Adults

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

NO TKT
ADL / CHD

96,000.-

87,000.- 77,000.- 19,000.- 17,000.-

-31,000.-25,000.-

Tour Fare
Adults

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

NO TKT
ADL / CHD

96,000.-

87,000.- 77,000.- 19,000.- 17,000.-

DB L
SGL

DB L
SGL

DB L
SGL

SGL
SUPP

SGL
SUPP

SGL
SUPP

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

-31,000.-25,000.-

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-12JAN-21SEP18H
ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :










ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าปราสาทกรุงปร๊ าก, ค่าเรื อล่องแม่น ้าดานูบ, ค่าเข้ าพระราชวังเชิงบรุนน์
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเชค (เชงเก้ น) **โปรแกรมทัวร์ พกั ในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการ
สูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และ
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ
30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของ
ท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 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
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไข
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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 ทางบริษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ 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 เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับ
ผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้
เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชม
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สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด/Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้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 น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

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

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สาเนาสูติบตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนดลา
 กรณี ที่ เ ป็ น เจ้ า ของกิ จ การ ขอใบทะเบี ย นการค้ า ,ใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ และหนัง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ที่ คัด ไว้ ไ ม่เ กิ น 6 เดื อ น พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการ
เข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่า ยได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชี ใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
(วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรี ยมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปด้ วย)
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป
ยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญ าตให้ บุตรเดินทางไปกับอี กท่านหนึ่ง ได้ ณ ที่ ว่าการอาเภอหรื อเขต โดยมี นายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง

รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-12JAN-21SEP18H
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิ เสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการความรั บผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆอันเกิ ดจากการปฏิ เสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้ อตกลงของ
สนธิสญ
ั ญาเชงเก้ น ในกรณียื่นวีซา่ ผิดประเภทหรื อผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้

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

