วันที่ 1
22.00 น.

กรุงเทพฯ
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D16-19 สาย
การบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาร และการเช็คอิน
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 เพราะทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการ
ทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)
01.30 น.
ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG936
07.00 น.
ถึง สนามบินกรุง เวีย นนา ประเทศออสเตรี ย หลั ง ผ านการตรวจคนเขา เมือ ง รถโค ช ปรับ
อากาศนําทานนั่งรถเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ไดรับการกลาวขานวาเปน
เมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปตะวันออก เริ่มจาก “ริงสตราเซ” (Ringstrasse) ถนน
สายวงแหวนที่รายลอมไปดวยสถานที่สําคัญๆ อาทิ โรงละครโอเปราที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแหง
ของโลก สถาปตยกรรมแบบเรอเนสซองส เปดในปค.ศ. 1869 บันทึกภาพสวยของจัตุรัสมา
เรีย เทเรซา ที่มีรูปปนของจักรพรรดินีที่โดงดัง ขนาบไปดวยอาคาร 2 แหง คือ พิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรศิลปะและพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ดานตรงขามเปนพระราชวังฮอฟบวรค
อดีตพระราชวังหลวงตั้งแตศตวรรษที่ 13 ปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดี
จากนั้นผานชมสถานที่สําคัญ อาทิ ซิตี้ฮอลล, รัฐสภา, ผานปราเตอร (Prater) สวนสนุกที่ถือ
วาเปนแลนดมารคของที่นี่ แลวขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม อันเปนที่ตั้งของสํานักงาน
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12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.
วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.30 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

สหประชาชาติแหง ที่ ส องของยุโ รป ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบ ใหมและเกา ที่ มีค วาม
สําคัญตอหลายประเทศในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เดินทางสู พระราชวังเชิงบรุนน เขาชมความงามของพระราชวังอันยิ่งใหญ ที่ถูกสรางขึ้นใหมี
ความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายส เขาชมภายใน Imperial Tour 22 หองที่จัดแสดงไว
อยางนาชม ผานหองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่ หองรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงความยิ่งใหญแหงราชวงศฮัปสเบิรก
นําทานสู สวนสาธารณะชตัทปารค ที่มีรูปปนของโยฮันสเตราส จูเนียร เจาของบทประพันธ
เพลง เดอะ บลู ดานูบ แลวเดินเขาสูเขตโอลดทาวน ที่ตั้งของ มหาวิหารเซนตสตีเฟน (St.
Stephens
Cathedral) มหาวิ ห ารสไตล โ กธิ ค ที่ เ ก า แก จุ ด ตั ด ของ ถนนคาร ท เนอร
Karntnerstrasse และ ถนน Graben แหลงชอปปงสุดหรูหราในกรุงเวียนนา สองขางทางเต็ม
ไปดวยรานอาหาร, คาเฟ และรานขายสินคาแบรนดเนมหรู ๆ มากมาย ที่มีนักทองเที่ยวนิยม
ในการนั่งจิบกาแฟตนตํารับแท และซัคเกอรเคกที่มีชื่อเสียง แลวเดินทางสู หมูบานกรีนซิ่ง
หมูบานพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทําไวนสด รานอาหารที่เรียกวา ฮอยริเก (Heuriger)
ต น ตํ า รั บ ขนานแท พ ร อ มไวน เ ลิ ศ รส ผสมผสานและขั บ กล อ มด ว ยดนตรี พื้ น เมื อ งสร า ง
บรรยากาศใหรื่นรมย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE หรือ www.radissonblu.com
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
อาทิตย
กรุงเวียนนา – กรุงบูดาเปสต (ฮังการี)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
เดินทางสู กรุงบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี สถาปตยกรรมอันแสนคลาสสิคตั้งอยู
ริมสองฝงแมน้ําดานูบ แยกเปนเมืองเกาและใหม อันไดแก เมืองบูดาและเปสต เปนที่มาของ
คําวา “บูดาเปสต” นครที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมอันล้ําคา ประดุจหนึ่งอัญมณีล้ําคาแหง
แมน้ําดานูบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเที่ยวชมเมือง ไปชม จตุรัสฮีโร ที่รําลึกถึงการสรางชาติและการรอดพนจากการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต เลาะเลียบผานสวนสัตวและสวนสาธารณะอันเปนที่พักผอนหยอน
ใจของชาวเมือง ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน ผานชม อาคารรัฐสภา ที่สรางในสไตลแบบ
กอธิค กลาวกันวางดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป ใหทานเก็บภาพประทับใจ นําทานขามสูฝง
บูดา เพื่อขึ้นชม ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และ โบสถแมทเธียส เลาะเลียบสู
คาสเซิลฮิลล ชมทิวทัศนของเมืองที่ถูกแยกออกเปนสองฝง นําทานสัมผัสกับบรรยากาศแหง
การ ลองเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝง
แมน้ํา มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลายและรับการยกยองวาเปนเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหนึ่ง
ของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรือเทียบเทาในระดับ www.radisonblubekebud
apest.com
เดียวกัน
จันทร
กรุงบูดาเปสต – กรุงบราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปราก - (สาธารณรัฐเช็ก)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
ออกเดินทางสู กรุงบราติสลาวา เมืองหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัก และเปนเมืองที่ใหญท่ีสุด
ของประเทศ นําทานขึ้นสู ปราสาทแหงกรุงบราติสลาวา ตั้งอยูบนเนินเขาคารเบเธียนเหนือ
ลุมแมน้ําดานูบ บันทึกภาพสวยจากดานนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร
ทั้ง 4 ดาน ผสมผสานไปดวยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส และบาร็อค ดานขางเปนอาคาร
รัฐสภา แลวเขาสู จัตุรัสยานโอลดทาวน ที่ถูกพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวสุดชิค รานคา
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13.00 น.
บาย
19.00 น.
วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บาย

19.00 น.
วันที่ 6
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

ไอสครีม รานอาหาร ใหบริการนักทองเที่ยวรวมทั้งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ
รวมทั้งโรงละคร และโบสถกลางใจเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู กรุงปราก สมญานาม “เมืองแหงปราสาทรอยยอด” เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็ก ขึ้นชื่อวาเปนเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
กรุงปราก - มาเรียนสเก ลาซเน - คารโลวี วารี - กรุงปราก
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานเดินทางสู มาเรียนสเก ลาสเน เมืองเล็กๆ เมืองแหงสปาน้ําพุรอน เพื่อสุขภาพที่ไมแพ
ไปกวาเมืองคารโลวีวารี เปนอีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางดานบอน้ําแร น้ําพุรอน
ระดับโลกอีกแหงหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก อีกทั้งยังไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองแหงสปา"
ที่ถูกลอมรอบดวยภูเขาและผืนปาอันสีเขียวขจี นับวาเปนเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติก
ไมแพเมืองแหงการทองเที่ยวอื่นๆ เลยทีเดียว เยี่ยมชม บอน้ําพุรอน ตางๆ รอบๆ ตัวเมือง โดย
บอแรกที่อยากแนะนําใหไปเยือน คือ บอน้ําพุรอนครีโซวี ปนบอน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงและ
เกาแกที่สุดที่สุดของเมืองมาเรียนสเก ลาซเน โดยบอน้ําพุรอนครีโซวี เปนบอน้ําพุรอนที่มีธาตุ
เหล็กในปริมาณสูง อีกทั้งยังมีความเชื่อวาน้ําในบอน้ําพุรอนยังมีสรรพคุณในเรื่องของการ
รักษา โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยว กับระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชมเมืองน้ําแรแสนสวยที่สุดแหงหนึ่งของโบฮีเมีย คารโลวี วารี ลักษณะเมืองอยู
ในหุบเขาสองฝงแมน้ําเทปลา ดินแดนแหงนี้เปนที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรมชาติ และมีบอ
น้ําพุรอนถึง 12 แหง ที่รอนที่สุดอยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง 72 องศาเซลเซียส
ภายในจัดแสดงสายน้ําแร นักทองเที่ยวสามารถชิมน้ําแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษที่ทําจาก
พอรซเลนในเมืองนี้เทานั้น เมืองนี้เปนที่นิยมในการเขาคอรสสปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดินเที่ยว
ชมเมืองตึกอาคารเรียงรายดวยสถาปตยกรรมที่งดงาม เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเปน
อย า งยิ่ ง รา นคา เรียงรายตลอดสองขางทาง อิสระใหท านซื้อ ของที่ระลึกหรือหาซื้อ เหลา
พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานผลิตจากสมุนไพรเปนของที่ระลึก จนไดเวลา
อันสมควร นําทานเดินทางกลับสู กรุงปราก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
เที่ยวชมกรุงปราก
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานเขาชม ปราสาทแหงกรุงปราก สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ดวยศิลปะแบบกอธิค
เคยไดรับการรับรองจากกินเนสสบุก วาเปนปราสาทโบราณที่ใหญที่สุดในโลก ปจจุบันไดเปน
ที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความใหญโตโออาของตัวปราสาท และโบสถ
เซนตไวตัส ที่เดนเปนสงา แตละลานกวางประดับประดาไปดวยน้ําพุ รูปปนนักบุญ โบสถ
เซนตจอรจ และคอนแวนต รวมทั้งโอลดรอยัลพาเลซ และ โกลเดนเลน ซึ่งเคยใชเปนที่พํานัก
ของชางฝมือในยุคสมัยกอน เพื่อเลนแรแปรธาตุตาง ๆ ใหเปนทองคํา ที่จะทําใหทานยอนไป
ถึงความยิ่งใหญของโบฮีเมียในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินสู สะพานชารลส สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ
ประดับดวยรูปปนของนักบุญถึง 28 องค ชาวคริสตเชื่อวา หากเดินผานสะพานแหงนี้ ตองขอ
พรจากนักบุญจอหนแหงเนโปมุข กรุงปรากในยุคกลาง เคยเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ ริมฝงแมน้ําวัลตาวาทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปรา,
พิพิธภัณฑ, หอคอยดินปน ที่ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีเยี่ยม จนเขาสู จตุรัสใจกลาง
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Local
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อังคาร
Buffet

Local

Chinese
www.corinthia.com
พุธ
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เมือง อันเปนที่ตั้งของ วิหารตินส ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องแกวโบฮีเมียที่มีช่อื เสียงโดงดังไปทั่ว
โลก และชม นาฬิกาดาราศาสตรโบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุนออกมาเตนรําให
นักทองเที่ยวไดชม เปนโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก

19.00 น.
วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บาย

19.00 น.
วันที่ 8
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
กรุงปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลสกัมเมอรกูท - ทะเลสาบวูลฟกัง
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานเดินทางโดยสูเมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้
ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยูริมสองฝงของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่
มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปน
สถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ไปชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาท
ครุมลอฟ
ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก
อิสระใหทานเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู ภูมิภาคซาลสซัมเมอกูท ประตูสูเขตเทือกเขาแอลป ภูมิทัศนอันงดงามของ
เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมในฤดูหนาว และสีฟาใสของทะเลสาบหลายแหง ความหนาแนนของ
ปาสน ทําใหซัลทสกัมเมอรกูท เปนแหลงทองเที่ยวและพักผอนตามธรรมชาติ ครอบคลุม
พื้นที่จรดหุบเขาดัคชไตน ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกปค.ศ. 1997 นําทานเดินทางสู
ทะเลสาบเซนตวูลฟกัง เปนเสนหอันนาติดตรึง อิสระใหเดินเลนชมเมืองที่แสนโรแมนติก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก SCALARIA Europe’s superior event-resort หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
ทะเลสาบเซนตวูลฟกัง - ฮัลลสตัทท - มิวนิค
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เดินเที่ยว
ชมเมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด
กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรียและเปน
พื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทาน
อยูในภวังคแหงความฝน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ น ทางสู นครมิ ว นิ ค ซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น ประตู ข องยุ โ รป เมื อ งมิ ว นิ ก หลากหลายด ว ย
สถาปตยกรรมที่แตกตาง อีกทั้งยังเปนเมืองหลวงแหงแควนบาวาเรีย นําทานเขาสู จัตุรัสเรสซิ
เดนท อดีตวังหลวงของอาณาจักรบาวาเรีย, โรงละครแหงชาติ เปนจุดเริ่มตนของถนนสาย
สําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สรางขึ้นในศตวรรษที่ 19 ไดชื่อวาเปนถนนที่สวยอีกแหงหนึ่ง
ของเมืองนี้ เปนที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพงและเปนที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5
ดาว นักทองเที่ยวมาเดินเลนบนถนนสายนี้อาจไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก
เขาสู จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเกา นักทองเที่ยวพลาดไมไดที่จะชมตุกตาเตนรํา ที่ประดับ
อยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ไดรับความสนใจ
จากนักทองเที่ยวที่มาเยือน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันตนตํารับแท
นําทานเขาสูที่พัก MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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Local
www.corinthia.com
พฤหัสบดี
Buffet

Local

Local
www.scalaria.com
ศุกร
Buffet

Local

Local
www.marriott.com
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วันที่ 9
08.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
14.25 น.
วันที่ 10
06.10 น.

มิวนิค - กรุงเทพฯ
เสาร
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําทานนั่งรถเที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายดวยสถาปตยกรรม ผานชม ประตูชัย
ซีเกสตอร สรางขึ้นในปค.ศ.1850 เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียสละชีพในสงคราม นโปเลียน เลียบ
ไปบนถนนลุควิกสตราสเซ (Ludwigstrasse) ถนนสายประวัติศาสตร ถนนสายนี้เต็มไปดวย
อาคารสถาปตยกรรมที่งดงามสองฟากฝงถนน รวมถึงมหาวิทยาลัยประจําเมืองอีกดวย ผาน
ชมพิพิธภัณฑยนตรกรรมของ BMW สนามกีฬาโอลิมปค แลวนําทานบันทึกภาพกับ
พระราชวังนิมเฟนเบิรก กอนจะเดินทางสู สนามบินมิวนิค
ถึง สนามบินมิวนิค เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ มีเวลาใหทานไดทํา TAX REFUND
คืนภาษีกอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG925
กรุงเทพฯ
อาทิตย
ถึง สนามบินสุวรรณูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

5-14 เม.ย. 62
11-20 เม.ย 62

94,000.-

85,000.-

75,000.- 15,500.- 12,500.-

26 เม.ย.-6 พ.ค. 62

90,000.-

81,000.-

72,000.- 15,500.- 12,500.-

17-26 พ.ค. 62

85,000.-

77,000.-

68,000.- 15,500.- 12,500.-

PERIOD

คาทัวรรวม :

DBL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

-33,000.-26,000.-32,000.-26,000.-26,000.-21,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 10-14 ทาน ใชรถโคชมาตรฐาน 32 ที่นั่ง
 15-30 ทาน ใชรถโคชมาตรฐาน 49-53 ที่นั่ง
 หัวหนาทัวรนําเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผูนําเที่ยว)
 คาเขาชมสถานที่ดังนี้
 ปราสาทกรุงปราก
 คาเรือลองแมน้ําดานูบ
 คาเขาพระราชวังเชิงบรุนน
 คาไกดทองถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชั่วโมง
 ปราก
 บูดาเปสต
 เวียนนา
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ (4 Farewell dinner)
 Bohemian dinner in Cesky Krumlov
 Goulash party in Budapest
 Heuriger Grinzing dinner in Vienna
 Brewery Bavarian dinner in Munich
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยูโร/ทาน/วัน
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชค (เชงเกน) **โปรแกรมทัวรพักในสาธารณรัฐเช็ก 3 คืน**
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงิน
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คาทัวรไมรวม :

เอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจาก
กลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กก. สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน
7 กก.

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน
หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ/ในนาม EUROPEAN HOLIDAY เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงิน
มัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
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 บุคคลที่มีความ
ประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สราง
ความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอ
หวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะ
มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑที่นํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551
โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวร
EUR12_INSIGHT EE 10D_VIEMUC

6/10

สวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋วั กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, สวนสาย
การบิน ออสเตรียนแอรไลน, ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสม
ไมลของสายการบินนั้น 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
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 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 ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หาก
ทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทํา
การ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผาน
ระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทาน
ไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไป
แลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม
ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด/Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
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อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ
หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว
ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซาเขาประเทศเช็ก ใชเวลาทําการประมาณ 14 วันทําการ
(ลูกคาทุกทานตองมาโชวตัวเพื่อทําการสแกนลายนิว้ มือที่ VFS เชค)

 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 หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา
 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
เขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
(วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกทานเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากเลมจริงไปดวย)
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป
ยื่น เรื่องแสดงความจํา นงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับ อีกทา นหนึ่งได ณ ที่วา การอํ าเภอหรือ เขต โดยมีนายอํา เภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ
ขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซาของทางสถานทูต ตามขอตกลงของสนธิสัญญา
เชงเกน ในกรณียื่นวีซาผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว
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