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27 ธ.ค. 61
(1)
21.00 น.

กรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D1619 สายการบินไทย เจาหนาที่ในนาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

หมายเหตุ

ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช,
จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา
หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัท
ฯ ได ชํ า ระค า ใช จ า ยตา ง ๆ ล ว งหนา แลว และหากมี คา ใช จ า ยอื่ น ๆ เกิด ขึ้ น นอกจากใน
รายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได

28 ธ.ค. 61
(2)

เวียนนา - บูดาเปสต (ฮังการี)

01.30 น.
07.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

29 ธ.ค. 61
(3)
07.00 น.
08.00 น.

พฤหัสบดี

ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936
ถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
สัมภาระแลว รถโคชรอรับคณะเพื่อออกเดินทางสู กรุงบูดาเปสต เมืองหลวงประเทศ
ฮังการี เที่ยวชมเขตเมืองเกา ชมเมือง ณ จัตุรัสใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้งของทําเนียบ
ประธานาธิบดี เก็บภาพประทับใจของเมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมน้ําดานูบแยกเปนเมือง
เกาและใหม อันไดแก ฝงบูดาและฝงเปสต อันเปนที่มาของคําวา “บูดาเปสต” นครที่
สวยงามดวยสถาปตยกรรมอันล้ําคา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู จตุรัสฮีโร ที่รําลึกถึงการสรางชาติ และการรอดพนจากการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต เลาะเลียบผานสวนสัตวและสวนสาธารณะอันเปนที่พักผอนหยอนใจของ
ชาวเมือง ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน ผานชมอาคารรัฐสภาที่สรางในสไตลแบบ
กอธิค โดดเดนเปนตระหงาน แลวขามสูฝงบูดา เพื่อขึ้นชม ปอมชาวประมง และ โบสถ
แมทเธียส เลาะเลียบสู คาสเซิลฮิลล ชมทิวทัศนของเมืองที่ถูกแยกออกเปนสองฝง
แลวนําทานสู ถนนชอปปง ทีม่ ีสินคาพื้นเมืองนานาชนิดจําหนายเปนของฝาก อาทิ ผา
ปก เครื่องแกวของที่ระลึกตางๆ จากนั้นนําทานสัมผัสกับบรรยากาศแหงการ ลองเรือ
ดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝงแมน้ํา
มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลายและไดรับการยกยองวาเปนเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหง
หนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก NH BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

บูดาเปสต - หมูบานเซนเทนเดอร - วิเซกราด - เอสตารกอม - คราคูฟ
(โปแลนด)
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสูตอนเหนือเขตทองเที่ยวที่เรียกวา ดานูบ เบ็นด (Danube Bend) โคงน้ําสุด
สวยทางตอนเหนือที่ใหอารมณมากกวาความเปนเมืองหลวง ประกอบไปดวย 3 เมือง
ทองเที่ยวสุดสวยตั้งอยูบนฝงแมน้ําดานูบ โดยเริ่มเที่ยวจากเมืองแรกคือ เซนเท็นเดร
อดีตเมืองหนาดานของจักรวรรดิโรมัน ผลจากการรุกรานของพวกมองโกลและเติรก
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ศุกร
(225 ก.ม.)

Local

Local
www.nh-hotels.com

เสาร
Buffet
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12.00 น.
บาย

20.00 น.

30 ธ.ค. 61
(4)
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

ทําใหเมืองถูกทําลายลงและไดมีการบูรณะและสรางขึ้นใหมในศตวรรษที่ 18 เปนแบบ
บาร็อก สถาปตยกรรมชิ้นเอกที่คุณจะเห็นไดตั้งแตจตุรัสกลางเมือง, โบสถ, บานของ
พอคา, พิพิธภัณฑ, รานคาและรานขายของที่ระลึก ใหทานเที่ยวชมเมืองทีก่ ลาวกันวา
โรแมนติคจนยากที่จะลืมเลือน อีกเมืองถัดไปคือ วีเซอกราด ตั้งอยูทางฝงขวาของ
แมน้ําดานูบเชนเดียวกัน เมืองนี้มีความงดงามประดุจหนึง่ ภาพวาด ตั้งอยูในโคงของ
แมน้ําดานูบเหมาะกับการทองเที่ยว ชม รอยัลพาเลซ ปราสาทที่สรางขึ้นในยุคกลาง
อยูบนยอดเขา Sibrik บนความสูง 300 เมตรโดดเดนเปนสงา ในชวงศตวรรษที่ 13
สถานที่แหงนี้ถูกใชเปนที่พบปะสังสรรคของเหลาอัศวินที่เดินทางไปรบในสงครามครู
เสค และเมืองสุดทายคือ เอสเตอกอม เปนเมืองเล็กๆ ที่มบี ทบาทสําคัญในการจัดตั้ง
ประเทศมากวา 1,000 ป เมืองเต็มไปดวยเรื่องราวในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอัน
นาสนใจ นําชม บาซิลิกา โบสถอันเปนศาสนสถานที่ใหญที่สุดในฮังการี ภายในมี
ภาพเขียนโดยจิตรกรเอกกรีโจเล็ตโต ไดบรรจงวาดภาพการเสด็จขึ้นสูสวรรคของพระ
แมมาดอนนาไว เมืองนี้มพี รมแดนเพียงแมน้ํากั้น ฝงตรงขามเปนเมืองสตูโรโวของ
สาธารณรัฐสโลวัก ที่มีสะพานมาเรีย วาเลเรีย เชื่อมสองฝง ดั่งบานพี่เมืองนอง
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตอขึ้นเหนือสูพรมแดนของสโลวักในเขตของเทือกเขาตาตาร (Tatra) เปน
(368 ก.ม.)
สถานที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดแหงเทือกเขา Carpathian ยอดเขาที่สูงที่สุดของ
โปลิชตาตรา คือ Rys (2,499 เมตร) ขามพรมแดนเขาสู เมืองคราคูฟ เมืองที่มีการ
ผสมผสานของสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค, เรอเนซองส, โกธิค, บาร็อกและ
เบลลา-อีโปค ไวดวยกันอยางนามหัศจรรย
Chinese
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรือเทียบเทาในระดับ www.mercurekrakow.com
เดียวกัน

คราคูฟ - คายกักกันเอาทสวิทช เบอรกเนา

อาทิตย

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสู เมืองเอาสชวิตซ - เบอรกเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ตั้งคายกักกันและ
พิพิธภัณฑสงคราม
ภาพสะทอนใหเห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดรายของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวนาซีนําเอานักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสูคายกักกันแหงนี้และใช
เปนที่ประหารดวยแกสพิษรมควันกวา 1.5 ลานคน ชมสารคดีในประวัติศาสตรกับ
เรื่องราวของความเปนจริง เขาสู พิพิธภัณฑกลางแจง อันเปนสถานที่ตางๆ ในคาย
กักกัน อาทิ หองขังนักโทษ, หองรมแกสพิษและเตาเผาศพ นําทานขึ้นหอคอยเพื่อชม
ทัศนียภาพของคายกักกันที่แข็งแรงและใหญที่สุด ซึ่งองคการยูเนสโกประกาศใหเปน
มรดกโลกทางประวัติศาสตรดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู คราคูฟ นําทานเที่ยวชมเมืองหลวงเกาคราคูฟ (Krakow) ปค.ศ. 965
คราคู ฟ เป น หนึ่ ง ในศู น ย ก ลางทางวั ฒ นธรรมและวิ ท ยาศาสตร ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด แห ง
โปแลนด และมี อ ารยธรรมรุ ง เรื อ งมากที่ สุ ด อั น จะเห็ น ได จ ากอาคารบ า นเรื อ นที่
สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต โรมาเนสก, โกธิค, เรอเนสซองส,
บาร็อก, ร็อกโคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและอารตนูโว ขึ้นชม วาเวลฮิลล อันเปนที่ตั้งของ
พระราชวั ง หลวง และที่ ป ระทั บ ของกษั ต ริ ย โ ปแลนด ม านานหลายศตวรรษ เป น
สถาป ต ยกรรมแบบเรอเนสซองส ที่ ง ดงามแห ง หนึ่ ง ของยุ โ รป เข า ชมในส ว นที่ เ ป น
รอยัลอพารตเมนต จัดแสดงภาพเขียน, ศิลปะและงานประติมากรรม พระตําหนักดาน
ในเก็บสิ่งล้ําคาอันไดแก ผาปกทาเปสตรี้ 142 ผืน นําทานชมทองพระคลังหลวง, หอง
อาวุธยุทโธปกรณในสมัยโบราณ ใกลกันเปน มหาวิหารวาเวล มีความสําคัญในทาง

Buffet
(70 ก.ม.)
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Local

3/10

20.00 น.

ประวั ติ ศ าสตร ใช เ ป น ที่ ส ถานที่ ร าชาภิ เ ษกกษั ต ริ ย ทุ ก พระองค , ป อ มปราการ
(Barbakan) อายุกวา 600 ป ซึงปกปกรักษาเมืองที่หลงเหลืออยู แนวกําแพงเมืองเดิม
เปนที่ชื่นชอบของศิลปนที่จะมาแสดงผลงานและวิถีชีวิตของชาวยิปซี
Local
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรือเทียบเทาในระดับ www.mercurekrakow.com
เดียวกัน

31 ธ.ค. 61
(5)

คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลซิ กา – กรุงวอรซอ

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

20.00 น.

1 ม.ค. 62
(6)
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสู เหมืองเกลือวิลิชกา เหมืองเกลือใตดินที่เกาแกท่สี ุดแหงหนึ่งของโลกที่
ยังคงดําเนินกิจการเหมืองรวมอยูดวย เสนทางทองเที่ยวที่วกวนใตดินผานหองที่จัด
แสดง และถ้ําขนาดใหญที่แกะสลักจากหินเกลือในลักษณะพิเศษเฉพาะ โบสถขนาด
เล็ก เซนตคิงกา ที่อยูลึกลงไป 101 เมตร จัดเปนหองที่สวยงามที่สุด ประดับตกแตง
ดวยโคมไฟที่ทํามาจากหินเกลือคริสตัล และยังมีการแกะสลักหินเกลือสีเทาแบบนูน
ต่ําตามแบบผลงานของศิลปนดัง ลีโอนาโด ดาวินชี แลวขึน้ ลิฟทกลับสูดานบน โดยมี
ความลึกกวา 135 เมตร จากนั้นเดินทางกลับสูเมืองคราคูฟ พาทานเขาสู จัตุรัสกลาง
เมืองที่ใหญที่สุดในยุโรปกลาง รายลอมดวยรานกาแฟ, ผับ, รานอาหารตางๆ, อาคาร
ที่สําคัญทางประวัติศาสตรและหางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป ที่ทคี่ ุณสามารถ
หาซื้อทุกอยางดังใจปรารถนาเพื่อเปนของที่ระลึกจากประเทศโปแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น่ํานเดินทางสู กรุงวอรซอ เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวามากที่สุดแหงหนึ่งในยุโรปกลาง
วอรซอ เปนเมืองที่มีอายุเกือบ 700 ป แตก็ยังถูกจัดวาเปนเหมืองใหมสําหรับ
ประวัติศาสตรของชาติโปแลนด กรุงวอรซอ ที่เดิมเปนปามาโซเวียน (Mazovian) เมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นในป 1939 ชาวเมืองไดรวมกันปกปองประเทศไวอยางกลา
หาญ จนในที่สุดก็เกิดการจลาจลและการกอความไมสงบขึน้ ในโปแลนด การพยายาม
ตอตานความไมสงบ ถูกปราบปรามอยางโหดรายปาเถื่อน กองกําลังทหารนาซีไดเผา
ทําลายลางอาคารตางๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอรเซ็นต หลังสงครามจบสิ้น ชาว
โปลิชไดชว ยกันบูรณะซอมแซมกอสรางเมืองขึ้นมาใหม ดวยความมุงมั่นและตั้งใจกับ
ความเสียสละของประชาชน
ทําใหกรุงวอรซอในวันนี้กลับมาเปนเมืองเกาใน
ประวัติศาสตรที่สวยงามดังเดิม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก MERCURE WARSAW CENTRUM หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

จันทร
Buffet
(30 ก.ม.)

Local
(320 ก.ม.)

Chinese
www.mercurewarsaw
centrum.com

เที่ยวเมืองเกาวอรซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ําลาเซียนสกี้

อังคาร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเที่ยวชมเมืองวอรซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยูรวมกันในเขต
เรียกวา Warsaw Ghetto เขาสูเขตเมืองเกา (Stare Miasto) สรางขึ้นมาตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 13 เปนที่ตั้งบานเรือน โบสถ และ พระราชวังหลวง (Royal Castle)
เขาชมภายในที่ตกแตงอยางวิจิตรพิสดารดวยศิลปวัตถุและเครื่องประดับเกาแกอัน
เปนสมบัติล้ําคา ภายในมีภาพเขียนที่สําคัญคือ ภาพกรุงวอรซอ 22 มุมมอง โดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอรนาโด คานาเล็ตโต ที่ชาวโปลิชใชเปนตนแบบในการบูรณะ
ซอมแซมกรุงวอรซอจนกลับมาเปนเมืองหลวงที่สวยงาม Royal Way หรือ ถนนราช
ดําเนิน ความยาวกวา 4 กิโลเมตร เปนที่ตั้งของอาคารบานเรือน, โบสถ, วิหาร, รานคา

Buffet
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12.00 น.
บาย

19.00 น.

2 ม.ค. 62
(7)
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย
19.00 น.

3 ม.ค. 62
(8)
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

วอรซอ มีพื้นที่สีเขียวคิดเปนรอยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมาก
คือ บริเวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปน ของคีตกวีคนดัง “โชแปง”
พระราชวังแหงนี้ไดเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครั้งเสด็จประพาสวอรซอในปค.ศ.1897
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังเกาะกลางน้ําลาเชียนสกี้ (Lazienki Palace) สรางเสร็จ
ปค.ศ.1689 กษัตริยสตานิสลอวที่ 2 ออกุสตุส ไดทรงซื้อที่ดินและอาคารหลังนี้ในป
ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยนใหเปนพระราชวังฤดูรอน เพื่อเปนที่ประทับสวนพระองค
ของกษัตริยในราชวงศโปแลนดเรื่อยมา จากนั้นเดินทางตอเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศ
ของกรุ ง วอร ซ อ และถ า ยภาพจุ ด สํ า คั ญ อย า ง “ศู น ย วั ฒ นธรรมและวิ ท ยาศาสตร
วอรซอ” อาคารในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือที่ในแถบยุโรปตะวันออกเรียกวา
“รูปแบบสังคมนิยม” ที่ทั้งโออา สูงเดนเปนสงาที่สุดในกรุงวอรซอ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก MERCURE WARSAW CENTRUM หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

วอรซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปราก (สาธารณรัฐเชค)
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองวรอตซวาฟ (WROCLAW) เมืองที่ผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม
และสถาปตยกรรมที่เกาแกกวา 7 ศตวรรษ สถาปตยกรรมสมัยใหมอยางลงตัว
นอกจากนี้ยังเปนเมืองสําคัญดานธุรกิจอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวที่สําคัญของ
โปแลนดอีกดวย นําทานเดินเที่ยวชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู กรุงปราก เมืองแหงปราสาทรอยยอด ขึ้นชื่อวาเปนเมืองสุดโรแมนติ
กอีกเมืองหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก OCCIDENTAL PRAHA FIVE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ปราสาทปราก- เที่ยวชมเขตเมืองเกา- สะพานชารลส
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเขาชมปราสาทแหงกรุงปราก สรางขึน้ ในคริสตศตวรรษที่ 11 ดวยศิลปะแบบ
กอธิค เคยไดรับการรับรองจากกินเนสสบุก วาเปนปราสาทโบราณที่ใหญที่สุดในโลก
ปจจุบันไดเปนที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญโตโออา ของตัว
ปราสาทและโบสถเซนตไวตัส ที่เดนเปนสงา แตละลานกวางประดับประดาไปดวย
น้ําพุ รูปปนนักบุญ โบสถเซนตจอรจ และคอนแวนต รวมทั้งโอลดรอยัลพาเลซ และ
โกลเดนเลน ซึ่งเคยใชเปนที่พํานักของชางฝมือในยุคสมัยกอน เพื่อเลนแรแปรธาตุ
ตางๆ ใหเปนทองคํา ที่จะทําใหทานยอนไปถึงความยิ่งใหญของโบฮีเมียในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินสู สะพานชารลส สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาด
ใหญ ประดับดวยรูปปนของนักบุญถึง 28 องค ชาวคริสตเชื่อวา หากเดินผานสะพาน
แหงนี้ ตองขอพรจากนักบุญจอหนแหงเนโปมุข กรุงปรากในยุคกลาง เคยเปนเมือง
หลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝงแมน้ําวัลตวา ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรม
ที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปรา, พิพิธภัณฑ, หอคอยดินปนที่ไดรับการอนุรักษไวเปน
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Chinese

Local
www.mercurewarsaw
centrum.com

พุธ
Buffet
(220 ก.ม.)

Local
(279 ก.ม.)
Chinese
www.occidentalphaha.com

พฤหัสบดี
Buffet

Thai
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19.00 น.

4 ม.ค. 62
(9)
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บาย

15.00 น.

19.00 น.

5 ม.ค. 62
(10)
07.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

อยางดีเยี่ยม จนเขาสูจตุรัสใจกลางเมือง อันเปนที่ตั้งของวิหารตินส ใหทานไดเลือกซื้อ
เครื่องแกวโบฮีเมีย “โมเซอร” ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกและ ชม นาฬิกาดาราศาสตร
โบราณ เมือ่ ตีบอกเวลาจะมีหุนออกมาเตนรําใหนักทองเที่ยวไดชม เปนโบราณ
คูบานคูเมืองของกรุงปราก
อิสระใหทานไดมีเวลาชอปปงในหางสรรพสินคาอัน
ทันสมัย อาทิ มารคแอนดสเปนเซอร หรือรานคาแบรนดเนมอื่นๆ ใน Palladium
Shopping Mall
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก OCCIDENTAL PRAHA FIVE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

Local
www.occidentalphaha.com

กรุงปราก – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)

ศุกร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสู กรุงเวียนนา ระหวางทางผานเขตหุบเขาวาเคา เสนหของเมืองเล็กๆ ที่เต็ม
ไปดวยบานเรือนในยุคเรเนซองซ มองดูราวกับอยูในเมืองแหงเทพนิยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเขาชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน พระราชวังอันยิ่งใหญที่ถูกสรางขึ้น
ใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายส เขาชมภายในกวา 20 หอง ที่จัดแสดงไว
อยางนาชม ผานหองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่ หองรับรอง (Great Hall) สิ่งที่
แสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญแหงราชวงศฮัปสเบิรก จากนั้นนําทานเขาสู ริงสตราเซ
ถนนสายวงแหวนที่รายลอมไปดวยสถานที่สําคัญ อาทิ โรงละครโอเปราที่เกาแก และ
ยังมีการจัดแสดงคอนเสิรตและโอเปราตลอดป พระราชวังฮอฟบูรกอันยิ่งใหญ ซึ่งใน
ปจจุบันเปนที่ทําการสําคัญของรัฐ ใกลกันเปนโรงเรียนสอนขี่มาแบบสเปน แลวผานไป
ชมอาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล กอนจะขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม อันเปนที่ตั้งของ
องคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบใหมและเกา
ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป
อิสระสําหรับนักชอป
เวียนนาไมไดเปนเพียงสวรรคของผูหลงใหลธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเทานั้น แตยังเปนที่ที่ใชเลยสําหรับนักชอปปงอีกดวย ถนนชอปปงสาย
สําคัญคือ คารทเนอรตราสเซ เพลิดเพลินไปกับสินคาแบรนดเนมแฟชั่นชั้นนําจาก
ฝรั่งเศส, นาฬิกาชั้นดีจากสวิตเซอรแลนด, สินคาแฟชั่นจากอิตาลี หรือของที่ระลึกที่มี
ชื่อเสียง ศิลปหัตถกรรมแบบออสเตรียนมีเสนหเฉพาะตัว เครื่องแกวและคริสตัลของ
สวาร็อฟสกี้ อันเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว ในการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เมื่อ
ซื้อสินคาครั้งละไมต่ํากวา 75 ยูโร โดย Global Refund TAX FREE SHOPPING หรือ
เพลิดเพลินไปกับการนั่งจิบกาแฟตนตํารับแทๆ
และซัคเกอรเคกที่มีชื่อเสียงของ
เวียนนา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

Buffet
Chinese

Local
www.austriatrendhotelsavoyen.at

กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ

เสาร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู สนามบินกรุงเวียนนา มีเวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืน
ภาษีกอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG937

Buffet
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6 ม.ค. 62
(11)
05.20 น.

กรุงเทพฯ

อาทิตย

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)

PERIOD

Tour Fare
Adults

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

27 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62

101,000.-

91,000.- 86,000.- 15,000.- 13,000.-

คาทัวรรวม :

คาทัวรไมรวม :

DBL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

-28,000.-21,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศโปแลนด (เชงเกน) **โปรแกรมทัวรพักในโปแลนด 4 คืน**
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7
กิโลกรัม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทาน
ไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BAAN TOUR (BT Global Connector)
เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน
ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
EUR13_EE-PL11D

7/10

สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่กี อหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับ
ผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาได
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไข
ของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวา
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือ
เปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวี
ซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขา
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทาง
ตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋วั กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอร
ไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมล
ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
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 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับ
ผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ
หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบ
ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานได
เขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชม
สถานที่ดังกลาวได ทางบริษทั ฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได
ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนัก
สวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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ตามกฎระเบียบการยืน่ วีซา เขาประเทศโปแลนด ใชเวลาทําการประมาณ 14 วันทําการ
(ลูกคาทุกทานตองมาโชวตัวเพื่อทําการสแกนลายนิว้ มือที่ดวยตนเอง) อาคารแอทธินี่ ทาวเวอร ถ.วิทยุ
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชง
เกนหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,
วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
 กรณี ที่ เ ป น เจ า ของกิ จ การ ขอใบทะเบี ย นการค า ,ใบทะเบี ย นพาณิ ช ย และหนั ง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ที่ คั ด ไว ไ ม เ กิ น 6 เดื อ น พร อ ม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย ของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการ
เขาออกของเงิ น ในกรณีที่ เดิ นทางเปนครอบครั วหากใชบัญ ชีใ ดบัญ ชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนัง สือ รับรองคาใชจายใน
ครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** (รบกวนทุกทานเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเลมจริงไปดวยในวันยื่นวีซา)
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป
ยื่ น เรื่อ งแสดงความจํา นงในการอนุญ าตใหบุตรเดิน ทางไปกับ อีกทา นหนึ่ ง ได ณ ที่ว า การอํา เภอหรื อ เขต โดยมีนายอํา เภอ หรื อ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ
ขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรั บผิดชอบตอ ความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเ สธวีซ าของทางสถานทูต ตามขอตกลงของ
สนธิสัญญาเชงเกน ในกรณียื่นวีซาผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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