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วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ
พรอมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D16-19 สาย
การบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
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
กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – กรุงบูดาเปสต (ฮังการี)
ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG936
ถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระ
แลว รถโคชรอรับคณะเพื่อออกเดินทางสู กรุงบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ตั้งอยู
สองฝงแมน้ําดานูบแยกเปนเมืองเกาและใหม อันไดแก บูดาและ เปสต อันเปนที่มาของคํา
วาบูดาเปสต นครที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมอันล้ําคา ริมสองฝงแมน้ําดานูบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ ยวกรุ ง บู ดาเปสต นํ า ชม จตุรั สฮี โ ร ที่ รํา ลึ กถึ ง การสร า งชาติ และการรอดพน จากการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต เลาะเลียบผานสวนสัตว และสวนสาธารณะอันเปนที่พักผอน
หยอนใจของชาวเมือง ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน ผานชม อาคารรัฐสภา ที่สรางในสไตล
แบบกอธิค โดดเดนเปนตระหงาน แลวขามสูฝงบูดา เพื่อขึ้นชม ปอมชาวประมง และ โบสถ
แมทเธียส เลาะเลียบสู คาสเซิลฮิลล ชมทิวทัศนของเมืองที่ถูกแยกออกเปนสองฝง นําทานสู
ถนนชอปปงที่มีสินคาพื้นเมืองนานาชนิดจําหนายเปนของฝาก อาทิ ผาปก เครื่องแกวของที่
ระลึกตางๆ จากนั้น นําทานสัมผัสกับบรรยากาศแหงการลองเรือดานูบ ชมความงดงามของ
อาคารสถาปตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝงแมน้ํา มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย และไดรับ
การยกยองวาเปนเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
กรุงบูดาเปสต - เซนเทนเดอร - วิเซกราด - เอสตารกอม - คราคูฟ (โปแลนด)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทางสูตอนเหนือเขตทองเที่ยวที่เรียกวา ดานูบ เบ็นด (Danube Bend) โคงน้ําสุดสวย
ทางตอนเหนือที่ใหอารมณมากกวาความเปนเมืองหลวง ประกอบไปดวย 3 เมืองทองเที่ยว
สุดสวยตั้งอยูบนฝงแมน้ําดานูบ โดยเริ่มเที่ยวจากเมืองแรกคือ เซนเท็นเดร อดีตเมืองหนา
ดานของจักรวรรดิโรมัน ผลจากการรุกรานของพวกมองโกลและเติรก ทําใหเมืองถูกทําลาย
ลงและไดมีการบูรณะและสรางขึ้นใหมในศตวรรษที่ 18 เปนแบบบาร็อก สถาปตยกรรมชิ้น
เอกที่คุณจะเห็นไดตั้งแตจตุรัสกลางเมือง, โบสถ, บานของพอคา, พิพิธภัณฑ, รานคาและ
รานขายของที่ระลึก เที่ยวชมเมืองที่กลาวกันวา โรแมนติคจนยากที่จะลืมเลือน อีกเมือง
ถัดไปคือ วีเซอกราด ตั้งอยูทางฝงขวาของแมน้ําดานูบเชนเดียวกัน เมืองนี้มีความงดงาม
ประดุจหนึ่งภาพวาด ตั้งอยูในโคงของแมน้ําดานูบเหมาะกับการทองเที่ยว ชม รอยัลพาเลซ
ปราสาทที่สรางขึ้นในยุคกลางอยูบนยอดเขา Sibrik บนความสูง 300 เมตรโดดเดนเปนสงา
ในชวงศตวรรษที่ 13 สถานที่แหงนี้ถูกใชเปนที่พบปะสังสรรคของเหลาอัศวินที่เดินทางไปรบ
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12.00 น.
บาย

20.00 น.
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12.00 น.
บาย

20.00 น.
วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

ในสงครามครูเสค และเมืองสุดทายคือ เอสเตอกอม เปนเมืองเล็กๆ ที่มีบทบาทสําคัญในการ
จัดตั้งประเทศมากวา 1,000 ป เมืองเต็มไปดวยเรื่องราวในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอัน
นาสนใจ นําชม บาซิลิกา โบสถอันเปนศาสนสถานที่ใหญที่สุดในฮังการี ภายในมีภาพเขียน
โดยจิตรกรเอก กรีโจเล็ตโต ไดบรรจงวาดภาพการเสด็จขึ้นสูสวรรคของมาดอนนาไว เมืองนี้
มีพรมแดนเพียงแมน้ํากั้น ฝงตรงขามเปนเมืองสตูโรโวของสาธารณรัฐสโลวัก ที่มีสะพาน
มาเรียวาเลเรีย เชื่อมสองฝงดั่งบานพี่เมืองนอง
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตอขึ้นเหนือสูพรมแดนของสโลวักในเขตของเทือกเขาตาตาร (Tatra) เปนสถานที่สูง
(368 ก.ม.)
ที่สุดและสวยงามที่สุดแหงเทือกเขา Carpathian ยอดเขาที่สูงที่สุดของโปลิชตาตรา คือ Rys
(2,499 เมตร) ขามพรมแดนเขาสู เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด เมืองที่มีการผสมผสานของ
สถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค, เรอเนซองส, โกธิค, บาร็อกและเบลลา-อีโปค ไวดวยกัน
อยางนามหัศจรรย
Chinese
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
www.mercurekrakow.co
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
m
คราคูฟ - คายกักกันเอาทสวิทช
จันทร
Buffet
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
(70 ก.ม.)
เดินทางสู เมืองเอาสชวิตซ - เบอรกเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ตั้ง คา ยกักกันและ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส งคราม ภาพสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การทารุ ณ กรรมและความโหดร า ยของ
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ที่ ช าวนาซี นํ า เอานั ก โทษชาวยิ ว ขึ้ น รถไฟสู ค า ยกั ก กั น แห ง นี้ แ ละ
ใช เ ป น ที่ ป ระหารด ว ยแกส พิ ษ รมควั น กวา 1.5 ล า นคน ชมสารคดี ใ นประวั ติ ศ าสตร กั บ
เรื่ อ งราวของความเป น จริ ง เข า สู พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ลางแจ ง อั น เป น สถานที่ ต า งๆใน
คายกักกัน อาทิ หองขังนักโทษ, หองรมแกสพิษและเตาเผาศพ นําทานขึ้นหอคอยเพื่อชม
ทัศนียภาพของคายกักกันที่แข็งแรงและใหญที่สุด ซึ่งองคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดก
โลกทางประวัติศาสตรดวย
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู คราคูฟ นําทานเที่ยวชมเมืองหลวงเกาคราคูฟ (Krakow) ปค.ศ. 965 คราคูฟ
หนึ่งในศูนยกลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรที่สําคัญที่สุดแหงโปแลนด และมีอารย
ธรรมรุงเรืองมากที่สุด อันจะเห็นไดจากอาคารบานเรือนที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุค
ทุกสมัย ตั้งแต โรมาเนสก, โกธิค, เรอเนสซองส, บาร็อก, ร็อกโคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและ
อารตนูโว ขึ้นชม วาเวลฮิลล อันเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง เปนที่ประทับของกษัตริย
โปแลนดมานานหลายศตวรรษ เปนผลงานแบบเรอเนสซองสที่งดงามแหงหนึ่งของยุโรป เขา
ชมในสวนที่เปนรอยัลอพารตเมนต จัดแสดงภาพเขียน, ศิลปะและงานประติมากรรม พระ
ตําหนักดานในเก็บสิ่งล้ําคาอันไดแก ผาปกทาเปสตรี้ 142 ผืน นําทานชมทองพระคลังหลวง,
หองอาวุธยุทโธปกรณในสมัยโบราณ ใกลกันเปน มหาวิหารวาเวล มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ใชเปนที่ราชาภิเษกกษัตริยทุกพระองค, ปอมปราการ (Barbakan) อายุกวา
600 ป ปกปกษรักษาเมืองที่หลงเหลืออยู แนวกําแพงเมืองเดิมเปนที่ชื่นชอบของศิลปนที่จะ
มาแสดงผลงานและวิถีชีวิตของชาวยิปซี
Local
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
www.mercurekrakow.co
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
m
คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซกา – กรุงวอรซอ
อังคาร
Buffet
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
(30 ก.ม.)
ออกเดินทางสู เหมืองเกลือวิลิชกา เหมืองเกลือใตดินที่เกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งของโลกที่ยังคง
ดําเนินกิจการเหมืองรวมอยูดวย เสนทางทองเที่ยวที่วกวนใตดินผานหองที่จัดแสดง และถ้ํา
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12.00 น.
บาย

20.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

ขนาดใหญท่ีแกะสลักจากหินเกลือในลักษณะพิเศษเฉพาะ โบสถขนาดเล็ก เซนตคิงกา ที่อยู
ลึกลงไป 101 เมตร จัดเปนหองที่สวยงามที่สุด ประดับตกแตงดวยโคมไฟที่ทํามาจากหิน
เกลือคริสตัล และยังมีการแกะสลักหินเกลือสีเทาแบบนูนต่ําตามแบบผลงานของศิลปนดัง
ลีโอนาโด ดาวินชี แลวขึ้นลิฟทกลับสูดานบน โดยมีความลึกกวา 135 เมตร จากนั้นเดินทาง
กลับสู เมืองคราคูฟ พาทานเขาสูจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญที่สุดในยุโรปกลาง รายลอมดวยราน
กาแฟ, ผับ, รานอาหารตางๆ, อาคารที่สําคัญทางประวัติศาสตรและหางสรรพสินคาที่เกาแก
ที่สุดในยุโรป ที่ที่คุณสามารถหาซื้อทุกอยางดังใจปรารถนาเพื่อเปนของที่ระลึกจากประเทศ
โปแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู กรุงวอรซอ เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวามากที่สุดแหงหนึ่งในยุโรปกลาง มีอายุ
เกือบ 700 ป แตก็ยังถูกจัดวาเปนเมืองใหมสําหรับประวัติศาสตรของชาติโปแลนด วอรซอ
ไดเกิดขึ้นมาจากเดิมที่เปนปามาโซเวียน (Mazovian) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นในป
1939 ชาวเมืองไดรวมกันปกปองประเทศไวอยางกลาหาญ จนในที่สุดก็เกิดการจลาจลและ
การกอความไมสงบขึ้นในโปแลนด การพยายามตอตานความไมสงบ ถูกปราบปรามอยาง
โหดรายปาเถื่อน กองกําลังทหารนาซีไดเผาทําลายลางอาคารตางๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96
เปอรเซ็นต หลังสงครามจบสิ้น ชาวโปลิชไดชวยกันบูรณะซอมแซมกอสรางเมืองขึ้นมาใหม
ดวยความมุงมั่นและตั้งใจกับความเสียสละของประชาชน ทําใหวอรซอในวันนี้กลับมาเปน
เมืองเกาในประวัติศาสตรที่สวยงามดังเดิม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE WARSAW CENTRUM หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
กรุงวอรซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ําลาเซียนสกี้
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานเที่ยวชมเมืองวอรซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยูรวมกันในเขตเรียกวา
Warsaw Ghetto เขาสู เขตเมืองเกา (Stare Miasto) สรางขึ้นมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13
เปนที่ตั้งบานเรือน โบสถและ พระราชวังหลวง (Royal Castle) เขาชมภายในที่ตกแตงอยาง
วิจิตรพิสดารดวยศิลปวัตถุและเครื่องประดับเกาแก อันเปนสมบัติล้ําคา ภายในมีภาพเขียน
ที่สําคัญคือ ภาพกรุงวอรซอ มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอรนาโด คานาเล็ตโต ที่
ชาวโปลิ ช ใช เ ป น ต น แบบในการบู ร ณะซ อ มแซมกรุ ง วอร ซ อจนกลั บ มาเป น เมื อ งหลวงที่
สวยงาม Royal Way หรือถนนราชดําเนิน ความยาวกวา 4 กิโลเมตร เปนที่ตั้งของอาคาร
บานเรือน, โบสถ, วิหาร, รานคา วอรซอมีพื้นที่สีเขียวคิดเปนรอยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่
สวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริเวณสวนใน อุทยานพระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปนของ
คี ต กวี ค นดั ง “โชแปง”
พระราชวั ง แห ง นี้ ไ ด เ คยเป น ที่ ป ระทั บ ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครั้งเสด็จประพาสวอรซอในป ค.ศ.
1897
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไปเยี่ยมชม พระราชวังเกาะกลางน้ําลาเชียนสกี้ (Lazienki Palace) สรางเสร็จป
ค.ศ.1689 และกษัตริยสตานิสลอวที่ 2 ออกุสตุส ไดทรงซื้อที่ดินและอาคารหลังนี้ในปค.ศ.
1766 และปรับเปลี่ยนใหเปนพระราชวังฤดูรอน เพื่อเปนที่ประทับสวนพระองคของกษัตริย
ในราชวงศโ ปแลนดเรื่อ ยมา จากนั้นเดินทางตอ เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของวอรซอและ
ถายภาพจุดสําคัญอยาง “ศูนยวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรวอรซอ” อาคารในรูปแบบนีโอ
คลาสสิคโกธิก หรือที่ในแถบยุโรปตะวันออกเรียกวา “รูปแบบสังคมนิยม” ที่ทั้งโออา สูงเดน
เปนสงาที่สุดในเมืองวอรซอ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE WARSAW CENTRUM หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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Local
(320 ก.ม.)

Chinese
www.mercurewarsaw
centrum.com
พุธ
Buffet

Chinese

Local
www.mercurewarsaw
centrum.com
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วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย
19.00 น.
วันที่ 8
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.
วันที่ 9
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.

กรุงวอรซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดิน ทางสู วรอตซวาฟ (WROCLAW) เมื อ งที่ ผสมผสานศิ ลปะ วัฒนธรรม และ
สถาปตยกรรมที่เกาแกกวา 7 ศตวรรษ และสถาปตยกรรมสมัยใหมอยางลงตัว นอกจากนี้ยัง
เปนเมืองสําคัญดานธุรกิจอุตสาหกรรม และการทองเที่ยวที่สําคัญของโปแลนดอีกดวย นํา
ทานเที่ยวชมเมืองวรอตซาฟ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก สมญานาม “เมืองแหงปราสาทรอย
ยอดW ขึ้นชื่อวาเปนเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก CORINTHIA PRAGUE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
ปราสาทปราก- ชมเขตเมืองเกา- สะพานชารล- นาฬิกาดาราศาสตร
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําทานเขาชม ปราสาทแหงกรุงปราก สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ดวยศิลปะแบบกอธิค
เคยไดรับการรับรองจากกินเนสสบุก วาเปนปราสาทโบราณที่ใหญที่สุดในโลก ปจจุบันได
เปนที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญโตโออาของตัวปราสาท และ
โบสถเซนตไวตัส ที่เดนเปนสงา แตละลานกวางประดับประดาไปดวยน้ําพุ รูปปนนักบุญ
โบสถเซนตจอรจ และคอนแวนต รวมทั้ง โอลดรอยัลพาเลซ และ โกลเดนเลน ซึ่งเคยใชเปนที่
พํานักของชางฝมือในยุคสมัยกอน เพื่อเลนแรแปรธาตุตางๆ ใหเปนทองคํา ที่จะทําใหทาน
ยอนไปถึงความยิ่งใหญของโบฮีเมียในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินสู สะพานชารลส สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ
ประดับดวยรูปปนของนักบุญถึง 28 องค ชาวคริสตเชื่อวา หากเดินผานสะพานแหงนี้ ตอง
ขอพรจากนักบุญจอหนแหงเนโปมุข กรุงปรากในยุคกลาง เคยเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝงแมน้ําวัลตวา ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละคร
โอเปรา, พิพิธภัณฑ, หอคอยดินปน ที่ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีเยี่ยม จนเขาสู จตุรัสใจ
กลางเมือง อันเปนที่ตั้งของ วิหารตินส ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องแกวโบฮีเมีย “โมเซอร” ที่มี
ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกและชม นาฬิกาดาราศาสตรโบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุนออกมา
เตนรําใหนักทองเที่ยวไดชม เปนโบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก อิสระใหทานไดมีเวลา
ชอปปงในหางสรรพสินคาอันทันสมัย อาทิ มารคแอนดสเปนเซอร หรือ รานคาแบรนดเนม
อื่นๆ ใน Palladium Shopping Mall
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก CORINTHIA PRAGUE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
กรุงปราก – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ระหวางทางผานเขตหุบเขา
วาเคา เสนหของเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดวยบานเรือนในยุคเรเนซองซ มองดูราวกับอยูในเมือง
แหงเทพนิยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

EUR13_EE-PL 11 D

พฤหัสบดี
Buffet
(220 ก.ม.)

Chinese
(279 ก.ม.)
Local
www.corinthia.com
ศุกร
Buffet

Local

Local
www.corinthia.com
เสาร
Buffet

Thai
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บาย

15.00 น.

19.00 น.

วันที่ 10
07.00 น.
10.00 น.
13.30 น.
วันที่ 11
05.20 น.

นําทานเขาชมความงามของ พระราชวังเชิงบรุนน พระราชวังอันยิ่งใหญที่ถูกสรางขึ้นใหมี
ความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายส เขาชมภายในกวา 20 หอง ที่จัดแสดงไวอยางนาชม
ผานหองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่ หองรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความยิ่งใหญแหงราชวงศฮัปสเบิรก หลังจากนั้นนําทานเขาสู ริงสตราเซ ถนนสายวงแหวน ที่
รายลอมไปดวยสถานที่สําคัญ อาทิ โรงละครโอเปราที่เกาแก และยังมีการจัดแสดงคอนเสิรต
และโอเปราตลอดป พระราชวังฮอฟบูรกอันยิ่ง ใหญ ซึ่งในปจจุบันเปนที่ทําการสําคัญของรัฐ
ใกลกันเปนโรงเรียนสอนขี่มาแบบสเปน แลวผานไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล กอนจะขาม
แมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม อันเปนที่ตั้งขององคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป ให
ทานไดชมสายแมน้ําดานูบใหมและเกา ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป
อิสระสําหรับนักชอป เวียนนาไมไดเปนเพียงสวรรคของผูหลงใหลธรรมชาติและวัฒนธรรม
เทานั้น แตยังเปนที่ที่ใชเลยสําหรับนักชอปปงอีกดวย ถนนชอปปงสายสําคัญคือ คารทเนอร
ตราสเซ เพลิดเพลินไปกับสินคาแบรนดเนมแฟชั่นชั้นนําจากฝรั่งเศส, นาฬิกาชั้นดีจาก
สวิตเซอรแลนด, สินคาแฟชั่นจากอิตาลี หรือของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง ศิลปหัตถกรรมแบบ
ออสเตรียนมีเสนหเฉพาะตัว เครื่องแกวและคริสตัลของสวาร็อฟสกี้ อันเปนที่ชื่นชอบของ
เมื่อซื้อสินคาครั้งละไมต่ํากวา 75 ยูโร
นักทองเที่ยว ในการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
โดย Global Refund TAX FREE SHOPPING หรือเพลิดเพลินไปกับการนั่งจิบกาแฟตน
ตํารับแทๆ และซัคเกอรเคกที่มีชื่อเสียงของเวียนนา
Local
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE หรือเทียบเทาใน www.austria-trend.at
ระดับเดียวกัน
กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ
อาทิตย
Buffet
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
เดินทางสู สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา TAX
REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG937
กรุงเทพฯ
จันทร
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)

PERIOD
5 – 15 เม.ย. 62
10 - 20 เม.ย. 62

Tour Fare
Adults

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

98,000.-

88,000.- 79,000.- 16,000.- 12,000.-

26 เม.ย. – 6 พ.ค. 62

94,000.-

17 – 27 พ.ค. 2562

89,000.-

คาทัวรรวม :

DBL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

-32,000.-24,000.85,000.- 75,000.- 16,000.- 12,000.- --2341,,000000..-81,000.- 72,000.- 16,000.- 12,000.- --1294,,000000..--

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาตามที่ระบุในรายการ
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คาทัวรไมรวม :

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/
อวั ย วะ/สายตาหรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง จากอุ บั ติ เ หตุ สํ า หรั บ ผู เ อาประกั น ภั ย อายุ 16-75 ป จํ า นวนเงิ น เอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน
7 กิโลกรัม

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก 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/ในนาม EUROPEAN HOLIDAY เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณา
จองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาว
จะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงิน
สวนที่เหลือตามวันที่กําหนด 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
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับ
ผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
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
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2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑที่นํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
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 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
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 / 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
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 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

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซาเขาประเทศโปแลนด 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
เข าออกของเงิน ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครั วหากใชบัญ ชีใ ดบัญ ชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ต องออกหนัง 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
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 บริษัทขอสงวนสิ ทธิในการความรับผิดชอบตอ ความเสียหายใดๆอั นเกิ ดจากการปฏิเ สธวีซ าของทางสถานทูต ตามข อตกลงของ
สนธิสัญญาเชงเกน ในกรณียื่นวีซาผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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