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10 วัน อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท
(เส้ นทางอันซีนใหม่ กับ 4 ประเทศ โรแมนติก ฮังการี, สโลวาเกีย, สาธารณรั ฐ เช็ก และ ออสเตรีย)

เริ่มต้ น 79,900 บาท
(ไม่ รวมวีซ่าเชงเก้น แต่ รวมทิปทุกอย่ างแล้ว)
บูดาเปสต์, ฮอลโลโก, เอ็กเกอร์ , โบลดอคโก, โคเซเซีย, ถา้ ซิลกิ าไอซ์ เคฟ, บันสกา บิสตริกา,
ออลอโมตซ์ , ลิโทมิช, คุทนาโฮรา, ปราก, เตวช์ , เวียนนา
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 29 เม.ย.-8 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63 / 19-28 มิ.ย. 63 / 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 63
9-18 ต.ค. 63/ 16-25 ต.ค. 63
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 12-21 เม.ย. 63
(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม หากสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงตารางบิน)
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10 วัน อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท

วันแรก

กรุงเทพมหานคร

20.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุ เทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็ค อิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า บริ การ

23.00 น.
วันที่สอง

อิสตันบูล – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เข้ าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์ – ดินเนอร์ ดานูบครุยส์

05.20 น.
07.00 น.
08.00 น.

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่ กรุ งบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินบูดาเปสต์ โดยเที่ยวบิน TK1035 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) นครหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 6 ของ
สหภาพยุโรป เป็ นเมืองที่ต้งั อยูส่ องฝั่งโดยมีแม่น้ าดานูบ (Danube River) ซึ่งเป็ นแม่น้ าสายสาคัญที่มีความยาวเป็ น
อันดับ 2 ของทวีปยุโรป คัน่ กลางแยกเป็ นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง “บูดา” และ “เปสต์” อันเป็ นที่มา
ของคาว่า “บูดาเปสต์” นาท่านเข้าชมอาคารรัฐสภาฮังการี เป็ นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี ยนภูมิใจว่า เป็ นอาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีค วามสวยงามด้ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบนี โอโกธิค ที่ดู คลาสสิ ก ด้ว ย
หลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปี กว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยรู ปแบบ
อาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้เวลานาท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์แม
ทธิอสั (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลง
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ให้เป็ นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ซึ่งมีหลังคาสลับสีอนั สวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนี โอ โบสถ์น้ ี
เคยใช้จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ยแ์ มทธิอสั ซึ่งพระองค์ทรงเป็ น
กษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็ นสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริ ง สิ่ งก่อสร้างที่
งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์น้ ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
เรี ยบร้อยแล้ว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านถ่ายรู ปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero’s Square) มีอนุสาวรี ยข์ องบุคคลสาคัญของประเทศฮังการี เป็ นจานวนมาก
ความยิง่ ใหญ่และสง่างามของมันคือตัวชี้วดั ความภาคภูมิใจของชาวฮังการี ทุกคนที่มีต่อประเทศ อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่ เนิ นบูดา คาสเซิล (Buda Castle Hill) สาหรับปราสาทบูดา
นั้น ตั้งอยูใ่ นฝั่งบูดา ของกรุ งบูดาเปสต์ และเป็ นที่ต้งั ของแกเลอรี่ และพิพิธภัณฑ์ที่สวยงาม จากเนิ นบูดาฮิลล์แห่ งนี้
ท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของอาคารบ้านเรื อนฝั่งเปสต์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมและเก็บภาพ
ตามอัธ ยาศัย ได้เวลาน าท่ านสัมผัส กับบรรยากาศแห่ งการ “ล่องเรื อแม่น้ าดานู บ ” ชมความงามของอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ าดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และได้รับการยกย่องว่าเป็ นเมือง
โรแมนติกบนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่าบนเรื อสาราญ พร้อมชมบรรยากาศแม่น้ าดานูบ
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Expo Hotel Budapest **** หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมในเมือง BUDAPEST ไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหาที่พกั ที่เมืองใกล้เคียงแทน***

วันที่สาม

บูดาเปสต์ – ฮอลโลโก – เอ็กเกอร์ – มิสโคล์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลโลโก (Holloko) (ระยะทาง 97 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เป็ นหมู่บา้ น
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 1987 ครอบคลุมหมู่บา้ นเก่าแก่, ปราสาทโบราณ
และบริ เวณใกล้เคียง นาท่านเข้าชมปราสาทฮอลโลโก (Holloko Castle) ปราสาทหิ นโบราณที่สร้างบนเนิ นหิ น
ใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากหมู่บา้ น ปราสาทแห่งนี้สนั นิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 11 และถูก
ทาลายเสียหายอย่างหนักจากสงครามฮังกาเรี ยน-เติร์กในปี 1711 และได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่และเปิ ดให้เข้าชม
ได้ในปี 1996 โดยใช้เวลาบูรณะกว่า 30 ปี นาท่านเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทโบราณมรดกโลกแห่ งเมือง
ฮอลโลโก สมควรแก่เวลานาท่านชมหมู่บา้ นโบราณ (Old Village Museum) ซึ่งปัจจุบนั หมู่บา้ นแห่งนี้ยงั คงดาเนิ น
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ชีวิตและแต่งกายแบบชาวฮังกาเรี ยนโบราณ ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โบราณอันดีงามของชาวฮัง
กาเรี ยน โดยหมู่บา้ นนี้เป็ นอีกหนึ่งส่วนที่ได้รับการยกย่องให้เมืองนี้เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กเกอร์ (Eger) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) นาท่านเข้าชม
ปราสาทเอ็กเกอร์ (Eger Castle) ปราสาทโบราณเดิมสร้างขึ้นในปี 1241 เพื่อต่อต้านการรุ กรานของชาวมองโกล
และได้ถูกทาลายลง หลังจากนั้นบิชอปแห่งเอ็กเกอร์ ได้ทาการสร้างปราสาทขึ้นใหม่บนเนิ นเข้าสู ง ปราสาทแห่ งนี้
ได้รับการบูรณะในศิลปะแบบโกธิคเมื่อปี 1470 และยังใช้เป็ นป้อมปราการในการต่อต้านการรุ กรานของชาวเติร์ก
ในปี 1552 อีกด้วย นาท่านเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทโบราณแห่งเมืองเอ็กเกอร์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
จัตุรัสโดโบ (Dobo square) จัตุรัสใจกลางเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของเมืองเอ็กเกอร์ ในอดีต
อาคารบ้านเรื อนโบราณที่ ยงั ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี น าท่านเที่ ยวชมและเก็บภาพความสวยงามของ
เมืองเอ็กเกอร์ ได้เวลานาท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์จอห์น (Basilica of St. John the Apostle) ซึ่งเป็ นมหาวิหารที่
ใหญ่เป็ นอันดับสามของฮังการี สร้างในศิลปะแบบนีโอคลาสสิคในปี 1830 ได้เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองมิสโคลก์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Calimbra Wellness Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

มิสโคล์ก – โบลดอคโก – โคเซเซีย (สโลวาเกีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบลดอคโค (Boldogko) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านเข้า
ชมปราสาทโบลดอคโค (Boldogko Castle) เป็ นป้อมปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่13 ป้องกันการ
รุ กรานจากชนเผ่ามองโกล เป็ นป้อมปราการที่ใช้ป้องกันเมืองและเส้นทางการเดินทางสู่เมืองโคเซเซีย (Kosice) ซึ่ง
ปัจจุบนั อยูใ่ นประเทศสโลวาเกีย ป้อมแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี 2002 ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ทาง
การทหาร, เครื่ องทรมานและคุมขังนักโทษ ตลอดจนธงและ สัญลักษณ์ตราต่างๆ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่
เมืองโคเซเซีย (Kosice) เมืองชายแดนของประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชมความสวยงามของโบสถ์เซ็นต์อลิซาเบธ (St. Elisabeth’s Cathedral) เป็ นโบสถ์แบบโกธิกสร้างขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 13 ในเมืองโคเซเซีย เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสโลวาเกี ยและเป็ นหนึ่ งในวิหารแบบโกธิ คทาง
ตะวันออกสุ ด ของทวีปยุโ รป ได้เวลานาท่ านชมส่ ว นศูนย์ประวัติ ศาสตร์ แห่ งเมืองโคเซเซี ย (KosiceHistorical
Center) อันประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมและพระราชวังเดิม เรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับพระราชวังจาคาโบฟ (Jakabov Palace) และพระราชวังอองดราซซี่ (Andrassy Palace) ซึ่ง
ปั จจุ บนั ใช้เป็ นศูน ย์ราชการของเมืองโคเซเซีย นาท่ านแวะถ่ายรู ปกับหอคอยประจาเมือง (St. Urbans Tower)
จากนั้นนาท่านเดินเล่นชมเมืองโคเซเซีย เมืองสวยติดอันดับต้นๆของประเทศสโลวาเกีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Yasmin Kosice **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

โคเซเซีย – ถา้ ซิลกิ า ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา – เทรสซิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าชมถ้ าซิลิกา ไอซ์ เคฟ (Silica Ice Cave) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15
ชัว่ โมง) เป็ นหนึ่งในหมู่ถ้าที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกของประเทศสโลวาเกีย ถ้ าแห่ งนี้
เดิมเป็ นบริ เวณกลาเซียร์หรื อธารน้ าแข็งที่นกั วิทยาศาสตร์สนั นิษฐานว่าน้ าแข็งซึ่งเหมือนหิ นงอกหิ นย้อยมีอายุกว่า
2,000 ปี ตั้งแต่สมัยยุคสาริ ด (Bronze Age) ตัวถ้ามีความยาวประมาณ 1,100 เมตรลึกประมาณ 110 เมตร (หมายเหตุ
ผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องการเดิน หรื อปัญหาหัวเข่า ไม่แนะนาให้ลงเดินภายในถ้า และท่านควรเตรี ยมเสื้อกันหนาวไปด้วย)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบันสกาบิสตริ กา หรื อ บิสตริ กา (Bystrica) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชัว่ โมง) นาท่านเที่ยวชมเมืองบิสตริ กา นาท่านเข้าชมทาวน์ คาสเซิล คอมเพล็กซ์ (Town Castle Complex) ซึ่ง
เป็ นศูนย์รวมความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีตและหมู่อาคารบ้านเรื อน โบสถ์โบราณที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 นา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาประจาเมือง (Clock Tower), โบสถ์ประจาเมือง (Old Church) และจัตุรัสอิสรภาพ
(Slovak Uprising Square) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองเทรสซิน (Trescin) (ระยะทาง 132 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Spirito by Spiwalk **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

เทรสซิน – ออลอโมตซ์ (ประเทศสาธารณรัฐเชก) UNESCO

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เดินทางสู่ เมืองออลอโมตซ์ (Olomouc) (ระยะทาง 147 ก.ม. ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 2.15
ชัว่ โมง) เป็ นเมืองทางตะวันออกของประเทศเช็กเกีย บนฝั่งแม่น้ าโมราวา เป็ นเมืองหลวงของเขตออลอโมตซ์ ถือ
เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 6 ของประเทศ คาดการว่าเมืองนี้ ถือกาเนิ ดมาจากป้ อมของชาวโรมัน ตกเป็ นของฮังการี ใน
ค.ศ. 1478 และเป็ นเมืองหลวงของแคว้น มอเรเวีย จนถึง ค.ศ. 1640 สวีเดนเข้าทาลายใน ค.ศ. 1642 ต่ อมาใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 เป็ นที่มนั่ ของออสเตรี ย นาท่านเที่ยวชมในเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของอาคาร
โบราณและอาคารสาคัญต่างๆในอดีต นาท่านชมเสาอนุสรณ์แห่ งคริ สต์ศาสนาเมืองออลอโมตซ์ (Olomouc) หนึ่ ง
ในเสาเมืองอันเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์เลื่องลือ รองจากกรุ งปราก เป็ นสถานที่ประดิษฐานเสาศูนย์รวมแห่ งจิตใจ
ของชาวเช็กมานานกว่าสามร้อยปี ในปี ค.ศ.2000 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ
หรื อ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้ “เสาพระตรี เอกภาพ” เป็ นมรดกโลก (World Heritage Site) ใน
ฐานะที่เป็ นตัวอย่างของการแสดงออกทางสุนทรี ยศิลป์ แบบบาโรกที่งดงาม และยิง่ ใหญ่ของทวีปยุโรป ได้เวลานา
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ท่านเข้าชมโบสถ์เวนเซนลาส (Wenceslas Cathedral) เป็ นโบสถ์แบบโกธิ คที่จตั ุรัส Wenceslas สร้างในปี 1107
จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อตาม Saint Wenceslaus I ยุคแห่งโบฮีเมียในวันครบรอบพันปี ของการเสี ยชีวิตของเขา
ในปี 1935

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมปราสาทโบโซฟ (Bouzov Castle) เป็ นป้ อมปราสาทต้นศตวรรษที่ 14 ที่กล่าวถึงครั้งแรกในปี 1317
ซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขาระหว่างหมู่บา้ น Hvozdek และเมือง Bouzov ปราสาทนี้ เคยถูกใช้ในภาพยนตร์ โปรดักชัน่
หลายเรื่ องรวมไปถึง Arabela, Fantaghirò และ Before the fall นาท่านเข้าชมความสวยงามและความโดดเด่นของ
ปราสาทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น 1 ใน 10 ปราสาทที่ควรค่าแห่งการมาเยือนในสาธารณรัฐเช็ก ได้เวลานาท่าน
เข้าชม Basilica of Visitation of the Blessed Virgin Marry เป็ นมหาวิหารที่สร้างบนเนินเขาในช่วงศตวรรษ 17-18

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NH Collection Olomouc Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ออลอโมตซ์ – ลิโทมิช – คุทนา โฮรา – ปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิโทมิช (Litomysl) (ระยะทาง 85 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)นาท่านเข้าชม
ปราสาทลิโทมิช (Litomysl Castle) เป็ นปราสาทยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในสาธารณรั ฐเช็ก ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองและได้รับการยกย่องจากองค์การUNESCO ในปี 1999 เป็ นปราสาทสร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 ใน
ศิลปะแบบเรเนอซองส์ และได้รับการต่อเติมในศิลปะแบบบาโรคในสมัยศตวรรษที่ 18 น าท่ านเข้าชมความ
สวยงามที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่ งเรื องในอดีต จากนั้นนาท่านเที่ยวชมเมืองเก่าลิโทมิช (Old Town) นาท่านเยือน
จัตุรัสประจาเมือง และโบสถ์แห่งซาร์ส (Tvar Church) อิสระให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปได้ตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนา โฮรา (Kutna Hora) (ระยะทาง 11 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เมือง
เก่าและเป็ นเมืองมรดกโลก UNESCO World Heritage ที่มีประวัติเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยยุคศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็ น
เมืองที่ร่ ารวยมากในยุคนั้นเพราะเป็ นเหมืองเงิน คุทนาโฮราเป็ นเมืองเก่าที่มีสาคัญมากที่สุดในยุคหนึ่ ง นาท่าน
สัมผัสกับ บรรยากาศยุโ รปยุค เก่ า สภาพแวดล้อมที่ ยงั คงอนุ รัก ษ์บางส่ ว นไว้ให้เหมือนเดิ ม ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) นาท่านชมโบสถ์เซนต์บาร์ บารา (St. Barbara Church) เป็ นโบสถ์ที่มีสวยงาม
มาก จากนั้นนาท่านเข้าชมโบสถ์กระดูก หรื อที่เก็บกระดูกแห่งเซดเลก ซึ่งเป็ นสถานที่เก็บกระดูกของนักบวชใน
นิกายซิสเตอร์เชียน ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดด้วยเช่นกันโบสถ์กระดูกสร้างในแบบสถาปั ตยกรรมบาโรค ใช้
กระดูกตกแต่งทั้งหมด ได้เวลานาท่านเที่ยวชมเมืองอิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก (Prague) (ระยะทาง 84 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Duo Superior Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด

ปราก – ปราสาทแห่ งกรุงปราก – เตวช์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเที่ ย วชมกรุ งปรากดิ น แดนของสาธารณรั ฐ เช็ ก เป็ นที่ เ ลื่ อ งลื อ และมี ผูค้ นเดิ น ทางไปชมเมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น สถาปั ตยกรรม
แบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรู ปแบบต่างๆทาให้กรุ งปรากเป็ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึง
ประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้กรุ งปรากเป็ นเมืองมรดกโลก
ด้านวัฒนธรรม นาท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุ งปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทอัศวินโบราณที่สร้างขึ้นในแบบศิลปะโกธิคที่สง่างามซึ่งในปั จจุบนั
ใช้เป็ นที่พานักของประธานาธิบดีเช็ก น าท่ านชมความใหญ่ โตโอ่อ่าของตัว ปราสาท เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส
(Saint Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็ นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็ นที่พานักของช่างฝี มือในยุคสมัย ก่อน โบสถ์
แห่งนี้เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่ อยมาเป็ นเวลาหลายร้อยปี
จนมาเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็ นรู ปภาพของนักบุญและเรื่ องราวเกี่ยวกับคริ สต์
ศาสนา แล้วยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้างความเจริ ญสูงสุดจนทาให้กรุ ง
ปรากกลายเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิ ทธิ์ จากนั้นนาท่านเดินสู่ สะพาน
ชาร์ ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ข องเมือง สร้างด้วยหิ น ขนาดใหญ่ ถือเป็ นสัญลัก ษณ์ของเมือง
ปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชื่อเดิมเรี ยกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้เปลี่ยนชื่อ ตามพระนาม
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ของพระเจ้าชาร์ล อยูย่ า่ นจัตุรัสและตัวเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุ ง
ปราก บนสะพานประดับด้วยรู ปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่ งนี้ ต้องขอพร
จากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็ นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเตวช์ (Telc) (ระยะทาง 158 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มี
ความงดงามมากแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยพื้นที่ของเมืองเต้วช์จะล้อมรอบด้วย
ทะเลสาบทั้ง 3 ด้าน อีกทั้งยังเป็ นหนึ่ งในสถานที่ มรดกโลกจากยูเนสโก UNESCO World Heritage บ้านในนี้ มี
เพียง 71 หลัง ก่อสร้างด้วยอิฐปูน แต่งเติมสีสนั สดใส ซึ่งแต่เดิมสร้างด้วยไม้แต่เกิดเหตุไฟไหม้ เมื่อสร้างใหม่จึงก่ อ
ด้วยหิน-ปูนแทน ในสไตล์เรเนสซองส์ นาท่านเข้าชมปราสาทเตวช์ (Telc Chateau) สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่
15 เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบเรอเนสซองส์ ซึ่ ง เดิ มที่ ถูก สร้ า งขึ้ นมาในสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ก แต่ ต่ อมาถู ก
ปรับเปลี่ยนให้เป็ นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์โดยขุนนาง Oldrich III แห่งครอบครัว Zacharis of Hradec ซึ่ง
เป็ นครอบครัวที่ปกครองเมืองนี้ต่อจาก King John of Luxembourg ได้เวลานาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า (Old town)
ซึ่งมีหมู่อาคารโบราณสีพาสเทล ที่สวยงามและควรค่าแก่การไปเยือน จากนั้นนาท่านเข้าชมโบสถ์เซ็นต์เจมส์ (St.
James Church) ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 15

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Artaban**** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่เก้า

เตวช์ – เวียนนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 153 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) นครหลวงแห่ ง
ดนตรี ที่แฝงไว้ดว้ ยความโรแมนติ กอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็ นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยู่ภายใต้
สถาปั ตยกรรมคลาสสิ ค อันทรงคุณ ค่า ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโ รป เชื่อมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรป
ตะวันออกและยุโรปตะวันตก นาท่านชมความงามของวิหารเซนต์ สเตเฟน (St. Stephen’s Cathedral) วิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ของกรุ งเวียนนา สร้ างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองเก่ า จัดเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ ง
เวียนนา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งบนถนนคาร์ ทเน่ อร์ (Kartnerstrasse) ย่านถนนการค้าที่ ต้ งั อยู่ใจกลางเมือง มี
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ ง
เวียนนา มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ อาทิเช่น เครื่ องแก้วคริ สตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ปาร์ นดอร์ ฟ (Outlet Parndorf) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ระหว่างเมือง
หลวงของสองประเทศออสเตรี ยและสโลวาเกี ย เป็ นเอาท์เลทแห่ งแรกที่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ ข อง ประเทศ
ออสเตรี ย ที่มีร้านค้า มากกว่า 120 ร้านสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆจากทุกมุมโลก ให้เลือกมากมายอย่างจุใจ อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

16.30 น.
20.05 น.
23.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามเวียนนา ประเทศออสเตรี ย เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1888 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงกรุ งอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

15.25 น.
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10 วัน อันซีนยุโรปตะวันออก ยูเนสโก้รูท
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 29 เม.ย.-8 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63 / 19-28 มิ.ย. 63 / 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 63
9-18 ต.ค. 63/ 16-25 ต.ค. 63
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 12-21 เม.ย. 63
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กต่ากว่า 2 - 11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
(ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักออก BKK- IST-BUD//VIE-IST-BKK)

เม.ย.- ต.ค. 2563

12-21 เม.ย. 2563

79,900
83,900
11,000
11,000
76,900
79,900
85,000 – 120,000
22,000

25,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 13 มกราคม 2563) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินTK (กระเป๋ าเดินทาง น้ าหนัก ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องจัดการกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
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กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อ
ยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ู้เดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้ว ง ภัยธรรมชาติ การก่อ จลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
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 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภู มิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
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 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ ฉากหลังรูปต้องเป็ นพืน้ สีขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้
ไม่ได้ ) ห้ ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ ายต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้ )
***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่ านั้น***
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มกี ารกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

