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เวียนนา - ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊ าก - ปราสาทปร๊ าก
มหาวิหารเซนต์ วติ ัส - สะพานชาร์ ลส์ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ลฮิลล์ - Outlet Parndorf – พระราชวังเชินบรุ นน์ - ถนนคาร์ ทเนอร์ – โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-10-28MAR20

ออกเดินทางวันที่
10-16 มี.ค.//19-25 มี.ค.63
21-27 มี.ค.//24-30 มี.ค.//26 มี.ค.-01 เม.ย.//28 มี.ค.-03 เม.ย.63
(กรุ ณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.30 น.
21.05 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์
เตอร์ สายการการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR839

วันที2่

โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช

00.05 น.
02.50 น.
07.30 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR189
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และ
ด่ านศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว นาท่ านออกเดินสู่ "เมืองฮัลสตัทท์ " เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่
ทางฝั่ ง ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องทะเลสาบ
ฮัลล์ชตัทท์ ” หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ เป็ น
หนึ่ งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยม
มากเป็ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ของป ระเทศ
ออสเตรี ย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์น้ นั อยู่ใน
รัฐอัปเปอร์ออสเตรี ย ซึ่งเป็ น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรี ย ดิ นแดนซึ่ งมี
วัฒ นธรรมสื บทอดต่ อ กั น มานานถึ ง
3,500
ปี ชมเมื อ ง ฮาลสตัด ซ์ ชม
สถาปั ตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารี ตประเพณี ที่
ยังคงมีชีวิตชีวา
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งเชสกี้ คุ
มลอฟ (เมื องมรดกโลก)” เป็ นเมือง
ขนาดเล็ ก ในภู มิ ภ าคโบฮี เ มี ย ใต้ข อง
ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ช็ ก มี ชื่ อ เ สี ย ง จ า ก
สถาปั ตยกรรมและศิ ลปะของเขตเมื อง
เก่าและปราสาทครุ มลอฟซึ่งเขตเมืองเก่ า
นี้ได้ รับการขึ้นทะเบียนจากยู เนสโกให้

เทีย่ ง
บ่ าย
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คา่

เป็ นมรดกโลกด้วยทาเลที่ต้ งั ของตัวเมืองที่มีน้ าล้อมรอบทาให้กลายเป็ นปราการที่สาคัญในการป้องกันข้าศึก
ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพ ากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับ
การประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ใน
ตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่าง
น่ า ชื่ น ชม จากประวัติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน มี ค วามส าคัญ และโดดเด่ น ในการอนุ รั ก ษ์ส ถาปั ต ยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นา
ท่ านออกเดินทางสู่ เมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
สาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้ยหี่ อ้ Budvar และเป็ นถิ่นกาเนิดของเบียร์ยหี่ อ้ Budweiser ที่มีชื่อเสี ยง
โด่งดังไปทัว่ โลก
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที3่

GRAND HOTEL ZVON ที่พกั ระดับใกล้เคียง
เชสกี้ บูเดอโจวิช – ปร๊ าก – ปราสาทปร๊ าก – มหาวิหารเซนต์ วติ ัส – สะพานชาร์ ล

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

เทีย่ ง
บ่ าย

นาท่ านออกเดินทางสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่งแม่น้ าวัลตาวา
นาท่านชม “จัตุรัสเมื องเก่ าสตาเรเมสโต”
บริ เวณโดยรอบ ล้วนเป็ นอาคาร และวิหาร
เก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงาม
โดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ าย
ปฏิ รู ป ศาสนาซึ่ งถู ก กล่ า วหาว่ า เป็ นพวก
นอกรี ตและถูกเผาทั้งเป็ นชม “หอนาฬิ กา
ดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตา
สาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดิน
ผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ าน “เข้ าชมความยิ่งใหญ่ ตระการตาของปราสาทปร๊ าก” ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885เป็ นศิลปะ
สไตล์โกธิค สร้างขึ้นโดยเจ้าชายบริ โวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยม์ ยั ต่างๆ ในจักรวรรดิ
โบฮี เมียตลอดมานับเป็ นศูนย์กลางอานาจ
ทางการเมื อ งของกรุ งปร๊ ากมาตั้ งแต่
ศตวรรษที่ 12 ปั จจุ บ ั น นี้ ได้ ถู ก ใช้ เ ป็ น
ท าเนี ยบรั ฐ บาล และเป็ นที่ พ านั ก ของ
ประธานาธิ บดีแห่ งสาธารณรัฐเช็ค จากนั้น
น าคณะท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ ศู น ย์ก ลางของ
ปราสาทที่ แ วดล้อ มไปด้ว ยโบราณสถาน
เก่ า แก่ อ ายุก ว่ า 650ปี น าท่ า นเข้ า ชมความ
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คา่

ใหญ่ โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์ วติ ัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหาวิหาร
อันศักดิ์ สิ ทธิ์ และทรงคุณค่าที่สุดอย่างยิ่งของชาวเช็ค ทุกคนเนื่ องจากใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ย ์
พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้างความเจริ ญ
สู งสุ ดที่ ทาให้กรุ งปร๊ ากกลายเป็ นเมื องหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮี เมี ยและจักรวรรดิ โรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสี อนั งดงามเป็ นรู ปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ นาท่ านเข้ าสู่ เขต
เมื องเก่ า นาชม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสั ญลักษณ์ ของกรุ งปร๊ าก ที่สร้างข้ามแม่น้ าวัลตาวาในช่ วง
ศตวรรษที่14 ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิ นทรายรู ปปั้ นของนักบุญ
ต่างๆ ถึง 30 รู ป
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที4่

DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เช้ า

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านออกเดินทางสู่ “กรุ งบราติสลาวา” เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ น
เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุ งบราติสลาวา
ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ าดานู บ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรี ยและฮังการี ใกล้กบั พรมแดน
สาธารณรัฐเชก เมืองนี้ต้ งั อยูห่ ่ างจาก
กรุ งเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็ น
นครสาคัญทางการเมื อง เศรษฐกิ จ
และทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวา
เกี ย โบสถ์และสถานที่สาคัญต่าง ๆ
เช่ น ปราสาทที่ เ คยใช้ เ ป็ นป้ อม
ปราการสมัยโบราณ นาท่านสมาชิก
ผ่านชม “หอคอย” บราติสลาวาอัน
เป็ นสั ญลักษณ์ ของเมือง ผ่ านชมย่ าน
เมืองเก่ า อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสี เขียวเป็ นสถาปั ตยกกรมบา รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมือง
หลวงเก่าของยุโรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่ มต้น
ในบริ เวณเมืองนี้ดว้ ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่ วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือก
ซื้อสิ นค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, เครื่ องกระเบื้อง ฯลฯ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ “กรุ งบูดาเปสต์ ” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง
นาท่านชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่งเป็ นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้ อมชม “อนุสาวรีย์แห่ งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

ปร๊ าก – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ – ฮีโร่ สแควร์

วันที5่
เช้ า
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บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์ - Outlet Parndorf

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านขึน้ สู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของ
ชาวประมงผูเ้ สี ย สละชี วิต เพื่ อปกป้ องบ้า นเมื อ งในช่ ว งที่ ถูก มองโกลรุ ก รานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม
“อนุสาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ น”
ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกยาร์ทรง
ม้ า เด่ น เป็ นสง่ า อยู่ ห น้ า ป้ อม
ปราการ ผ่านชม “สะพานเชน”
หรื อสะพานโซ่ ” สัญลักษณ์ของ
กรุ งบูดาเปสต์ นาท่าน “ล่ องเรื อ
ชมวิวทิวทัศน์ สองฝากฝั่ งแม่ น้า
ดานูบ” แม่น้ านานาชาติไหลผ่าน
หลายประเทศ ระหว่ า งการ
ล่ อ งเรื อ ท่ า นจะได้ช ม “อาคาร
รั ฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ ถูกสร้างแบบ นี โอโกธิ คอันโดดเด่น ชม
อาคารบ้านเรื อนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมือง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “Outlet Parndorf”ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายในราคา
พิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite,
McGregor, Prada, New
Balance, Hallhuber, Gucci,
Michael Kors, Guess, Polo
Ralplauren, Geox, Bally,
Armani, Burberry, Camel,
Timberland, Vans, Levi’s,
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ
อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่ :

IBIS BRATISLAVA CANTRUM ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที6่
เช้ า
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บราติสลาวา - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ ทเนอร์ - โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน

22.15

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ าน ถ่ ายรู ปคู่กับ “พระราชวังเชิ นบรุ นน์ ” Schonbrunn Palace (ภายนอก) พระราชวังฤดูร้อนอัน
ยิง่ ใหญ่ของราชวงศ์ฮปั สบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรีย
เทเรซ่ า” จั ก รพรรดิ นี แ ห่ ง จัก รวรรดิ
โรมันที่ต้ งั พระทัยว่า จะสร้ างพระราชวัง
แ ห่ ง นี้ ใ ห้ มี ค ว า ม ง ด ง า ม ไ ม่ แ พ้
พระราชวั ง แวร์ ซายส์ ในกรุ ง ปารี ส ”
ด้านหลังของพระราชวังในอดี ตเคยใช้
เป็ นที่ล่าสัตว์ปัจจุบนั ได้ตกแต่งเป็ น สวน
และ น้ าพุอย่างสวยงาม อันเป็ นที่มาของ
ชื่อพระราชวังเชินบรุ นน์ในอดีตนั้นพระ
ราชิ นี ฝรั่ งเศส มารี อ ังตัว เนต ได้เ คยใช้
ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่ งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมา
ประทับอยูก่ บั พระราชโอรสของพระองค์ ชมอุทยานและสวนดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นนาท่านชม “กรุ ง
เวียนนา” ผ่า นชม “ถนนวงแหวน
” Ring
Strasse
ผ่ า นชม โรงอุป รากร (โอเปร่ าเฮาส์ ) ,
พระราชวังฮอฟบวร์ ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่ าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ ประจาเมือง, ศาลสู ง ฯลฯ
เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค” สวนสาธารณะอันร่ มรื่ นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้ าส์
จูเนียร์ ” Johann Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่าน
ถนนการค้าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝาก
จากออ สเตรี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้า แบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป
พร้อมชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิ กตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บา้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR186

วันที7่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

05.55
07.05
17.45

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR832
เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่ นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นาทัวร์ มีอานาจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เทีย่ ง
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อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

มี.ค.63
28 มี.ค.-03 เม.ย.63

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

37,900

37,900

37,900

13,900

35,900

35,900

35,900

13,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- เวียนนา-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไป
และกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม **

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้า
มา ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
ค่ าธรรมเนียมวีซ่า (ทางสถานทูต ไม่ คืนเงินค่ าวีซ่าให้ ไม่ ว่าท่ านจะผ่านหรื อไม่ ผ่านวีซ่าก็ตาม) [4,800.-]
ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 10 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระเต็มจานวน ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่
เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่ อ เกิ ดเหตุ จ าเป็ น สุ ดวิ สั ย จนไม่ อ าจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิ ใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่ มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มี เอกสารชี้ แ จงให้ท่ านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้น อยู่ กับ การต่ อรองระหว่ า งบริ ษั ทฯกับแลนด์ โ อเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อ โรงแรมที่พัก
ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-10-28MAR20
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
o หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
o รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
o หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่
เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
 *ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
o หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่

o
o
o
o
o

ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด

o การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
o หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
o กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะ
เดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่
ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึ งถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

