วันที่1
17.00 น.

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-1NOV18-24MAR19
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

21.15 น.
23.55 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 อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR833
เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่2

กรุงปร๊ าก – ปราสาทปร๊ าก - บราติสลาวา – ชมเมือง

ค่า

ออกเดินทางสู่ กรุ งปร๊ าก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR289
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติกรุ งปร๊ าก ประเทศเช็ ค หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และ ด่ าน
ศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นำคณะเดินทำงสู่
กรุ งปร๊ ำก พร้อมชมควำมสวยงำมของวิว
ทิวทัศน์ของทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ทุ่งดอกเร
บซี ดสี เหลื องอร่ ำ ม และหมู่ บ ้ำ นชนบท
อันเงียบสงบ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำง
จนกระทัง่ เข้ำสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวง
ของสำธำรณรัฐเช็ค ซึ่ งตั้งอยู่ริมสองฟำก
ฝั่ ง แม่ น้ ำ วัล ตำวำ นาคณะถ่ า ยรู ปคู่ กับ
ความยิ่งใหญ่ ของ “ ปราสาทปร๊ าก ” ซึ่ ง
ถูกสร้ ำงขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้ำชำยบริ โวจเดิ มในสมัยกลำงเคยเป็ นที่ ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่ำงๆ ใน
จัก รวรรดิ โ บฮี เ มี ย ปั จ จุ บ ัน นี้ ได้ถู ก ใช้ เ ป็ นท ำเนี ย บรั ฐ บำลและเป็ นที่ พ ำนัก ของประธำนำธิ บ ดี แ ห่ ง
สำธำรณรัฐเช็ค นำคณะเดินทำงเข้ำสู่ ศูนย์กลำงของปรำสำทที่แวดล้อมไปด้วยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ
650ปี “ มหาวิหารเซนต์ วิตัส ” โบสถ์เก่ ำแก่สไตล์โกธิ กที่ สร้ ำงขึ้ นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหำวิหำรอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่ำอย่ำงยิง่ ของชำวเช็กฯ ทุกคนเนื่ องจำกใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่ำงๆ อีก
ทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 4
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคา
นำท่ำนออกเดินทำง “กรุ งบราติสลาวา” เมืองหลวงและเมื องที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ น
เมืองที่มีประชำกรหนำแน่นที่สุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุ งบรำติสลำวำ
ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ ำดำนู บ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวำเกี ยกับออสเตรี ยแ ละฮังกำรี ใกล้กบั พรมแดน
สำธำรณรัฐเชก เมืองนี้ ต้ งั อยูห่ ่ ำงจำกกรุ งเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็ นนครสำคัญทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ
และทำงวัฒนธรรมของแคว้นสโลวำเกี ย โบสถ์และสถำนที่ สำคัญต่ำง ๆ เช่ น ปรำสำทที่เคยใช้เป็ นป้ อม
ปรำกำรสมัยโบรำณ นำท่ำนสมำชิกผ่ำนชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็ นสั ญลักษณ์ของเมือง
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

IBIS BRATISLAVA CANTRUM

02.30 น.
07.40 น.

เทีย่ ง
บ่ำย

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3
เช้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-1NOV18-24MAR19
บราติสลาวา - บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิ ชเชอร์ แมน - ล่องเรื อแม่ นา้ ดานูบ

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเก็บภาพความสวยงามของวิวเมืองบราติลาวาบนเนิน“ปราสาทบราติราวา” และแนวเทือกเขำคำร์ เป
เทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ ด้วย, ภูเขำ
ลิ ตเทิ ล คำร์ เปเที ย น (ส่ วนหนึ่ งของ
เทือกเขำคำร์ เปเทียน) หลังจากนั้นนาท่ าน
เดินทางสู่ “กรุ งบูดาเปสต์ ” เมืองหลวง
ของประเทศฮังกำรี เมื องที่ มีแม่น้ ำดำนู บ
ไหลผ่ำ นกลำงเมื อง น ำคณะชมควำม
ยิ่งใหญ่อลังกำรของ “มหาวิหารเซนต์ สตี
เฟ่ น” สร้ ำ งขึ้ น ในปี ค.ศ.1851 เสร็ จ
สมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลำกว่ำ 54 ปี
ในกำรก่อสร้ำง มีควำมสู งถึง 96 เมตรถื อว่ำเป็ นอำคำรที่มีควำมสู งที่สุดในบูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่ ง
เป็ นลำนโล่งกว้ำงขนำดใหญ่ พร้ อมชม “อนุสาวรี ย์แห่ งสหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิ มฉลองกำรก่อตั้ง
อำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ 1,000 ปี นำคณะผ่ำนชม “สะพำนเชน” หรื อสะพำนโซ่ ” สัญลักษณ์ของกรุ ง
บูดำเปสต์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงควำมกล้ำหำญของ
ชำวประมงผูเ้ สี ย สละชี วิตเพื่ อปกป้ อ งบ้ำ นเมื องในช่ ว งที่ ถู ก มองโกลรุ ก รำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม
“อนุ ส ำวรี ย์ข องพระเจ้ำ สตี เ ฟ่ น”
ปฐมกษัตริ ยข์ องชำวแมกยำร์ ทรงม้ำ
เด่ น เป็ นสง่ ำ อยู่ ห น้ ำ ป้ อ มปรำกำร
และให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจ
นาคณะชม “ล่ อ งเรื อ ชมแสงสี วิว
ทิว ทั ศ น์ ส องฝากฝั่ ง ที่ อ าคารต่ า งๆ
ประดั บ แสงไฟสวยงามทั้ ง อาคาร
รั ฐ ส ภ า ที่ ส ว ย ที่ สุ ด ข อ ง ยุ โ ร ป
สั ญลักษณ์ ของประเทศ อาคารนี้ถูก
สร้ างแบบ นีโอโกธิ คอันโดดเด่ น ชมอาคารบ้ านเรื อนสถาปั ต ยกรรมเก่ าแก่ คู่ บ้านคู่ เมื อ งและชี วิต ความ
เป็ นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่ นา้ ดานูบทีส่ วยงามเกินคาบรรยาย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL

เทีย่ ง
บ่ำย

เย็น

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-1NOV18-24MAR19
วันที่4 บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค
โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน - ช้ อปปิ้ งย่ านถนนคาร์ ทเนอร์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุ งเวียนนา” เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ที่มงั่ คัง่ ด้วยศิลปะและกำรดนตรี ระดับ
โลกชื่ อเสี ยงนี้ เป็ นผลมำจำกนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผูย้ ิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชี วิตที่เวียนนำและสร้ ำงผลงำน
ฝำกไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกัง อำมำเดอุส โมซำร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่ น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน “ถ่ ายรู ปคู่กับพระราชวังเชิ นบรุ นน์ ” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ ของราชวงศ์ ฮัปสบวร์ กที่ถูกสร้ าง
ขึ้น ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระ
ประสงค์ ของ “พระนางมาเรี ยเทเรซ่ า ”
จัก รพรรดิ นี แ ห่ ง จัก รวรรดิ โ รมัน ที่ ต้ ัง
พระทัยว่ำ จะสร้ างพระราชวังแห่ งนีใ้ ห้ มี
ความงดงามไม่ แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์
ในกรุ งปารี ส” ด้ำนหลังของพระรำชวัง
ในอดี ตเคยใช้เป็ นที่ ล่ ำ สั ตว์ปั จจุ บ นั ได้
ตกแต่งเป็ นสวน และ น้ ำพุอย่ำงสวยงำม
อัน เป็ นที่ ม ำของชื่ อ พระรำชวัง เชิ น บ
รุ นน์ในอดีตนั้นพระรำชินีฝรั่งเศส มำรี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระรำชวังแห่ งนี้ และ โมสำร์ ท
ยังเคยมำบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมำประทับอยูก่ บั พระรำชโอรสของพระองค์ สัมผัส
ควำมงำมอันวิจิตรตระกำรตำภำยในห้องต่ำงๆ กว่ำ 20 ห้อง อำทิ ห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ,
ห้ องมิลเลี่ยน, ไชนีสรู ม ห้ องบอลลูม ใช้
จัดงานเต้ นรา หรื อแสดงดนตรี ปั จจุบัน
ยังมีการใช้ งานอยู่เป็ นครั้ งคราว ฯลฯ
ท่ำมกลำงอุทยำนสวนดอกไม้นำนำพันธุ์
นาท่ านผ่ านชม “ถนนวงแหวน ” Ring
Strasse ผ่ านชม โรงอุปรากร (โอเปร่ า
เฮาส์ ), พระราชวังฮอฟบวร์ ก , อาคาร
รั ฐสภา, ศาลาว่ าการ, มหาวิทยาลัย
เวียนนา,โบสถ์ ประจาเมือง, ศาลสู ง ฯลฯ นำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค” สวนสำธำรณะอันร่ ม
รื่ นใจกลำงเมือง นำชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้ าส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เจ้ำของ
บทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จำกนั้นนำคณะเดินทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่ำนถนน
กำรค้ำที่ ต้ งั อยู่ใจกลำงเมื อง มีห้ำงสรรพสิ นค้ำและร้ ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย เชิ ญท่ำนเลื อกซื้ อหำของฝำกจำก
ออสเตรี ย อำทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้ำแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อม
ชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิ กตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่
13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-1NOV18-24MAR19
คา่
อิสระกับอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน
พักที่ : KAVALIER HOTEL
ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่5 เวียนนา - เชสกีค้ ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง - เชสกี้ บูเดอโจวิช
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็ นเมืองขนำดเล็กในภู มิภำคโบฮีเมียใต้ของ
สำธำรณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจำกสถำปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุ มลอฟ ซึ่ งเขตเมือง
เก่านีไ้ ด้ รับการขึน้ ทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ
ศำลำว่ำกำรเมื องอันเก่ ำ แก่ และยัง คงใช้อยู่จนกระทัง่ ปั จจุ บนั ให้ท่ ำ นได้ถ่ำ ยรู ป ที่ ระลึ ก ภำยนอกของ
“ปราสาทครุ มลอฟ” ซึ่ งเป็ นปรำสำทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจำกปรำสำทปร๊ ำกมีห้องต่ำงๆ ถึง
40 ห้องลำนปรำสำท 5 แห่ งและอุทยำนอีก 1 แห่ งที่ต้ งั ตระหง่ำนอยูบ่ นเนิ นเขำ ชมทัศนี ยภำพของตัวเมือง
จำกลำนหน้ำอุทยำน ภาพที่ท่านเห็นคื อบ้ านเรื อนหลังเล็กหลังน้ อยหลังคาสี ส้มเรี ยงรายกันเป็ นกระจุ กๆ
เหมือนบ้ านตุ๊กตาทีส่ วยงามยิง่ นักได้เวลำอันควร นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช

คา่
อิสระกับอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน
พักที่ : GRAND HOTEL ZVON
ที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่6 เชสกี้ บูเดอโจวิช - คาร์ โลวี วารี – ปร๊ าก
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเที่ยวชมเมื องเชสกี้ บูเดอโจวิช ให้ท่ำนได้เดิ นเล่นเที่ยวชมเขตเมืองเก่ำ และมีเวลำให้ท่ำนเลื อกซื้ อ
สิ นค้ำของที่ระลึกซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผ้ำลูกไม้, เครื่ องกระเบื้อง ฯลฯ

เที่ยง

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

บ่ำย

นานำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง “คาร์ โลวีวารี่ ” เมืองตำกอำกำศที่น่ำรัก มีบ่อน้ ำพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันดี
สร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำชำร์ ลที่ 4 ชมควำมสวยงำมของเมือง และควำมสวยงำมของ “แม่น้ ำเทปลำ” ที่ไหล
ผ่ำนใจกลำงเมื องซึ่ งช่ วยเพิ่มควำมงดงำมให้แก่ ตวั เมื องแห่ งนี้ มำกยิ่งขึ้ น ชมโบสถ์ประจำเมื องเล็กๆ ที่ มี
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ค่า

สัญลักษณ์ ของเมื องอยู่บริ เวณหน้ำ โบสถ์ แล้วเดิ นลัดเลำะไปตำมลำน้ ำเทปลำท่ำ มกลำงหุ บ เขำคล้ำ ย
สวิตเซอร์ แลนด์เป็ นอย่ำงมำก และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ำที่ระลึกมำกมำยตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่7

DUO HOTEL

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มสองฟำกฝั่งแม่น้ ำวัลตำวำ
น ำชม “สะพานชาร์ ล ส์ ” สะพาน
สั ญลัก ษณ์ ของกรุ ง ปร๊ า ก ที่ ส ร้ ำ งข้ำ ม
แม่น้ ำวัลตำวำในช่วงศตวรรษที่14 ด้วย
สถำปั ต ยกรรมแบบโกธิ ก ตลอดรำว
สะพำนมี ป ระติ ม ำกรรมหิ น ทรำยรู ป
ปั้ นของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รู ปนำคณะ
เข้ำ สู่ เขตเมื องเก่ ำ นำชมนำท่ ำ นเที่ ย ว
ชม “จั ตุ รั ส เมื อ งเก่ า สตาเรเมสโต”
สถำนที่นดั พบของชำวปร๊ ำก บริ เวณโดยรอบล้วน เป็ นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี ที่มี
ควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรี ย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ ำยปฏิรูปศำสนำซึ่ งถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นพวกนอกรี ต ถูก
เผำทั้งเป็ นโ ดย ผูป้ กครองของฝ่ ำย คริ สต์ศำสนจักรโรมันคำทอลิค และ “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ
1 ชัว่ โมงจะมีตุก๊ ตำสำวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบน หอคอยจนครบ 12
องค์ บริ เวณใกล้เคียงกันนี้ ยงั เป็ นที่ ต้ งั ของชุ มชนชำวยิวที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลำให้คณะได้เดิ น
เล่นช้อปปิ้ งสิ นค้ำที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่ำงๆ ,ตุ๊กตำหุ่ นกระบอก ,
งำนผ้ำปั กรวมถึงชิ้นงำนแกะสลักต่ำงรู ปแบบ ฯลฯ

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

ปร๊ าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้ อปปิ้ ง - เดินทางกลับ

เที่ยง

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

17.10

ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR292

วันที่8

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

00.10
01.55
12.40

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...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 หั วหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจ
ตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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ตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

42,900

18,000

ช่ วง พ.ย.61– มี.ค.62

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ปร๊ ำก // ปร๊ ำก-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเที ยบเท่ำในระดับเดี ยวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่ องจำกอยูใ่ นแถบที่ มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า
(ทางบริษทั ฯคิดค่าบริการ 4,000.-)
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระเต็มจานวนทั้งหมด 20,000 บาท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดิ นทำง Passport
มำยังบริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน ต้องมีจดหมำย
ยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั
ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่ องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ เท่ านั้น กำรปฏิ เสธวีซ่ำอัน
เนื่ องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ จะคำนึ งถึ งประโยชน์
และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

