กำหนดกำรเดินทำง

กันยำยน 2565 – มีนำคม 2566
( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันที่1
20.00 น.

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์
กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

วันที่2

อิสตันบูล – มิวนิค – ฟุสเซ่ น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ *** - โรเซนไฮม์

05.15 น.
07.50 น.
09.25 น.

ค่า

เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TK1629
เดิ นทางถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติ มิ วนิ ค ประเทศเยอรมนี หลังผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้าเมื องและด่ านศุ ลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่ น” ในแคว้นบาวาเรี ยของเยอรมนี เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมน
ติ ก ที่ ต้ งั อยู่ท างแคว้นบาวาเรี ย ตอนใต้ข อง
เยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสอง
ข้า งทางที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความเขี ย วขจี ข อง
ขุนเขา
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มี เ วลาให้ ท่ า นได้ เ ดิ น เล่ น ถ่ า ยภาพสวยๆ
บริ เวณ (ไม่รวมค่าเข้าชม ถ่ายภาพภายนอก)
“ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่ งเป็ นปราสาท
ตั้ง อยู่ใ นเทือกเขาแอลป์ สร้ า งในสมัย พระ
เจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาท
ตั้งอยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัท เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว
ตั้งอยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพร ที่ซ่ ึ งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนาน
นามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 แม้กระทัง่ ราชา
การ์ ตูนอย่าง “วอล์ทดิ สนี ย ์” ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่ งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ย าย อันเปรี ยบเสมือน
สัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์ นาม่านเดินทางสู่ “เมืองโรเซนไฮม์”
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

TRYP by Wyndham Rosenheim หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่3

โรเซนไฮม์ – หมู่บ้ำนฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ – ปรำสำทครุมลอฟ
ย่ ำนเขตเมืองเก่ำ – เชสกีบ้ ูโดโจวิช

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้ นฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บา้ นน่ารักริ มฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ นาท่านชมเมือง
ฮัลล์สตัทท์ เมืองที่ต้ งั อยู่ใจกลางดิ นแดนแห่ งเทพนิ ยาย “ซาลสกัมแมร์ กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิ งเขา
“ดัคชไตน์” ดินแดนที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ครอบคลุมอาณาบริ เวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โกเซา,
โอแบร์ ทราวน์ และบาดกอยแซร์ น รวมกัน
เป็ นศูนย์กลางของ “อิ นเนอร์ ซาลสกัมแมร์
กูท” ดิ นแดนซึ่ งมี วฒั นธรรมสื บทอดต่อกัน
มานานถึ ง 3,500 ปี หมู่ บ ้า นในบริ เวณนี้
ร่ า รวยเพราะเหมื อ งเกลื อที่ ท ากันมาตั้ง แต่
สมัยกลางของยุคสาริ ดช่วยสร้างความเจริ ญ
ให้ทอ้ งถิ่ น นาท่านเที่ยวชมสถาปั ตยกรรมที่
มี เสน่ ห์ เฉพาะตัวด้ว ยการตกแต่ ง บ้า นด้ว ย
งานไม้และวิถีชีวิตชาวเมื องท้องถิ่ นที่ยงั คง
ยึดติ ดกับ จารี ตประเพณี ด้ งั เดิ ม หัวหน้า ทัวร์ จะนาท่ า นเดิ นผ่า นตัวเมื องไปสู่ จุดชมวิวที่ อยู่ท ้า ยหมู่ บ ้า นระหว่า ง
ทางผ่านชมบ้านเรื อนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริ เวณจุดชมวิวขอความกรุ ณาทุกท่านไม่ส่งเสี ยงดังหรื อเข้า
ไปถ่ายรู ปในบริ เวณบ้านของคนท้องถิ่น)
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดิ นทางสู่ “เมื องเชสกี้ คลุ มลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก เป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาค
โบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจากสถาปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ มลอฟซึ่ งเขต
เมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก นาท่านชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ด้วยทาเลที่ต้ งั ของตัว
เมืองที่มีน้ าล้อมรอบทาให้กลายเป็ นปราการ
ที่สาคัญในการป้ องกันข้าศึกในอดี ตเคยเป็ น
ศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดี
และการจัด เก็ บ ภาษี ต่ อ มาในปี ค.ศ.1963
ได้รับ การประกาศว่าเป็ นเมื องที่ ไ ด้รับ การ
อนุ รักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมของประเทศ ในตอนปลายปี
ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาท
ครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่าง
น่ า ชื่ น ชม จากประวัติ ศ าสตร์ ที่ ย าวนาน มี
ความสาคัญและโดดเด่นในการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ

เที่ยง
บ่าย

ค่า

มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นาท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุ มลอฟ” (Cesky Krumlov
Castle) เป็ นปราสาทที่ ใ หญ่เป็ นอันดับ สองของสาธารณรั ฐเช็ ครองจากปราสาทปร๊ าก จากนั้นนาท่ า นชมความ
สวยงามของ “ย่านเขตเมืองเก่า” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้บูโดโจวิช”
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Savoy Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

เชสกีบ้ ูโดโจวิช - กรุงปร๊ ำก - สะพำนชำร์ ลส์ – หอนำฬิ กำดำรำศำสตร์ - เบอร์ โน่

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “กรุ งปร๊ าก” (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่งแม่น้ าวัลตาวา
นาท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาท
ปร๊ าก ” ซึ่ งถู กสร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.885โดย
เจ้า ชายบริ โ วจเดิ ม ในสมัย กลางเคยเป็ นที่
ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่างๆ ในจักรวรรดิ
โบฮี เ มี ย ปั จ จุ บ ัน นี้ ได้ ถู ก ใช้ เ ป็ นท าเนี ย บ
รัฐบาลและเป็ นที่ พานักของประธานาธิ บ ดี
แห่ ง สาธารณรั ฐ เช็ ค น าคณะเดิ น ทางเข้า สู่
ศู น ย์ก ลางของปราสาทที่ แ วดล้อ มไปด้ว ย
โบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตสั ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิ กที่
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่ องจากใช้เป็ นที่เก็บพระ
ศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ที่ 4
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสัญลักษณ์ของกรุ งปร๊ าก ที่สร้ างข้ามแม่น้ าวัลตาวาในช่ วง
ศตวรรษที่14 ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก
ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิ นทราย
รู ป ปั้ นของนัก บุ ญ ต่ า งๆ ถึ ง 30 รู ป ชม
“จัตุ รั ส เมื อ งเก่ า สตาเรเมสโต” บริ เ วณ
โดยรอบ ล้วนเป็ นอาคาร และวิหารเก่าแก่
อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดด
เด่น ชม “อนุสาวรี ยย์ านฮุส” ผูน้ าฝ่ ายปฏิรูป
ศาสนาซึ่ งถู ก กล่ า วหาว่า เป็ นพวกนอกรี ต
และถู ก เผาทั้ง เป็ น ชม “หอนาฬิ ก าดารา
ศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน นาท่าน
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองเบอร์ โน่”

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Orea Hotel Voronez II Brno หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่5

เบอร์ โน่ - เวียนนำ – พระรำชวังเชินบรุนน์ – พระรำชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน
สวนสำธำรณะสตัดปำร์ ค – ถนนคำร์ ทเนอร์ – บูดำเปสต์

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ า นออกเดิ น ทางมุ่ ง หน้ า สู่ “กรุ งเวี ย นนา” จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางไปยัง เพื่ อ ถ่ า ยภาพ(ชมภายนอก)
“พระราชวังเชินบรุ นน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮปั สบวร์ กที่ถูกสร้างขึ้นใน
ปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรี ยเทเรซ่ า” จักรพรรดินีแห่ งจักรวรรดิโรมันที่ต้ งั พระทัยว่า
จะสร้ างพระราชวังแห่ งนี้ ให้มีความงดงาม
ไม่ แพ้พ ระราชวัง แวร์ ซ ายส์ ใ นกรุ ง ปารี ส ”
จากนั้ นน าถ่ า ยรู ปกับ “พระราชวัง เบลวี
เดียร์ ” (Belvedere Palace) พระราชวังแห่ งนี้
ได้รั บ การออกแบบ และสร้ า งขึ้ น เมื่ อ ต้น
ศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วย
พ ร ะ ต า ห นั ก 2 ส่ ว น ใ น รู ป แ บ บ
สถาปั ตยกรรมโรโคโค หันหน้า เข้า หากัน
โดยคั่น กลางด้ว ยสวนสวยที่ ต กแต่ ง อย่า ง
งดงาม ในปั จจุบนั พระราชวังเป็ นสถานที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์จดั แสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุ ง
เวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้ นเอกของศิลปิ นออสเตรี ยตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปั จจุบนั เช่ น ผลงานภาพวาดของ
กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกและผลงานชิ้นสาคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele
จากนั้นนาท่านชม “กรุ งเวียนนา” (Vienna) ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่ า
เฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ ก, อาคารรัฐสภา, ศ าลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจาเมือง, ศาลสู ง ฯลฯ
จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค ” สวนสาธารณะอันร่ มรื่ นใจกลางเมือง ชม “อนุ สาวรี ย ์ โย
ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ” (Johann Strauss) ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ค่า

นาคณะเดิ นทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่านถนนการค้าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้ านค้าต่างๆ
มากมาย เชิ ญท่านเลื อกซื้ อหาของฝากจาก
ออ สเตรี ย อาทิเช่ น เครื่ องแก้วเจียระไน,
คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่ อดังของยุโรป พร้ อมชม “โบสถ์เซนต์สตี
เฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์
เ ก่ า แ ก่ ส ร้ า ง ใ น ศิ ล ป ะ โ ก ธิ ก ตั้ ง แ ต่
ค ริ ส ต์ ศ ต ว ร ร ษ ที่ 13 ถื อ เ ป็ น โ บ ส ถ์
คู่บา้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย นาท่าน
เดิ น ทางสู่ “กรุ งบู ดาเปสต์” (Budapest)
เมื อ งหลวงของประเทศฮัง การี เมื อ งที่ มี
แม่น้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Lion's Garden Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

กรุงบูดำเปสต์ – อำคำรรัฐสภำที่สวยที่สุดของยุโรป - คำสเซิ่ลฮิลล์
ป้อมฟิ ชเชอร์ แมนบำสเตียน – ฮีโร่ สแควร์ – มหำวิหำรเซนต์ สตีเฟ่ น – เดินทำงกลับ

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่าน ผ่านชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ ถูกสร้างแบบ นี โอโกธิ คอัน
โดดเด่น ชมอาคารบ้านเรื อนสถาปั ตยกรรม
เก่ า แก่ คู่ บ ้า นคู่ เ มื อ ง น าท่ า นเดิ น ทางขึ้ น สู่
“คาสเซิ่ ลฮิลล์” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบา
สเตียน” ที่สร้ างขึ้นเพื่อระลึ กถึ งความกล้า
หาญของชาวประมงผู ้เ สี ย สละชี วิ ต เพื่ อ
ปกป้ อ งบ้า นเมื องในช่ ว งที่ ถู ก มองโกลรุ ก
รานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุ ส าวรี ย ์
ของพระเจ้าสตีเฟ่ น” ปฐมกษัตริ ยข์ องชาว
แมกยาร์ ท รงม้า เด่ น เป็ นสง่ า อยู่ ห น้ า ป้ อ ม
ปราการ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เที่ยง

บ่าย

18.45 น.
22.30 น.

นาท่านชม “ฮี โร่ สแควร์ ” ซึ่ งเป็ นลานโล่ ง
กว้างขนาดใหญ่ พร้ อมชม “อนุ สาวรี ยแ์ ห่ ง
สหัสวรรษ” ที่สร้ างขึ้นเพื่อเฉลิ มฉลองการ
ก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี นา
ท่ า นชมความยิ่ ง ใหญ่ อ ลัง การของ “มหา
วิหารเซนต์สตีเฟ่ น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851
เสร็ จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54
ปี ในการก่อสร้าง มีความสู งถึง 96 เมตรถือว่า
เป็ นอาคารที่มีความสู งที่สุดในบูดาเปสต์ได้
เลาพอสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1636
เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

วันที่7

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

01.45 น.
15.25 น.

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู ้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

05 – 11 ก.ย. 65
02 – 08 ต.ค. 65
09 – 15 ต.ค. 65
23 – 29 ต.ค. 65
06 – 12 พ.ย. 65
13 – 19 พ.ย. 65
20 – 26 พ.ย. 65
27พ.ย. - 03ธ.ค. 65
04 – 10 ธ.ค. 65
15 – 21 ม.ค. 66
22 – 28 ม.ค. 66
05 – 11 ก.พ. 66
12 – 18 ก.พ. 66
19 – 25 ก.พ. 66
05 – 11 มี.ค. 66
12 – 18 มี.ค. 66
19 – 25 มี.ค. 66
26มี.ค. – 01เม.ย. 66

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

45,900
45,900
48,900
48,900
44,900
44,900
44,900
45,900
48,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

45,900
45,900
48,900
48,900
44,900
44,900
44,900
45,900
48,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

45,900
45,900
48,900
48,900
44,900
44,900
44,900
45,900
48,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค//บูดาเปสต์-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน

3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (700 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (10 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระเงินครบเต็มจานวน เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ

1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นงั่ ครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดู แล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทู ตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถู กหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)
 หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ตำ่ กว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรั บรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กนั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุด / สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทำงสถำนทู ตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเ อกสำรพร้ อ มและมีค วำมประสงค์ ที่ จะเดินทำงไปท่ องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ ร ะบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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