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CZ 9D

สาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่เต็มไปดวยความงามที่ซอนเรน รอใหทานไดไปยลโฉม
ดวยเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน จึงผสมผสานความงามหลากหลายรูปแบบ
นับเปนประเทศที่มีมรดกโลกมากๆอันดับตนๆ ของยุโรป เที่ยวครั้งเดียวไมจบบบบ !!
วันเดินทาง 19-27 ม.ค./7-15 ก.พ./16-24 ก.พ./31 มี.ค.-8 เม.ย./27 เม.ย.-5 พ.ค./12-20 พ.ค. 62

โดยสายการบินไทย
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4 แถว D สายการบินไทย หัวหนาทัวรและเจาหนาที่
บานทัวร รอตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานกระเปาและเอกสารการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – เตลช (สาธารณรัฐเช็ก) – ฮลูโบกา – เชสเก บูเยยอวิซเซ
01.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna) โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ใชเวลาเดินทาง ช.ม.)
07.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 5 ช.ม.) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร
08.00 น. รถบัสปรับอากาศนําทานเดินทางขามพรมแดนสู เตลช (Telc) เมืองเกาเล็กๆ ที่มีเสนห
และสงบ ตั้งอยูในแควนวีซอชีนา (Vysočina) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 153ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) และไดชื่อวาเปนเมืองมรดกโลกที่สวยอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรัฐเช็ก นําทานเดินเที่ยวชมเมืองบริเวณ “จัตุรัสใจกลางเมือง” สรางขึ้นในศตวรรษ
ที่ 16 ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปน “จัตุรัสที่สวยที่สุดของประเทศ” ตัวอาคารสรางเชื่อมตอ
กันเปนแนวยาวและทาสีพาสเทลหวานๆ มีหนาจั่วลักษณะสามเหลี่ยมมุมโคง ในอดีต
อาคารเหลานี้สรางดวยไม แตหลังจากถูกไฟไหมในศตวรรษที่ 14 จึงไดสรางขึ้นใหมดวย
ดั่งที่เห็นในปจจุบัน เปนสถาปตยกรรมผสมผสานระหวางเรอเนสซองสและบารอค ซึ่งอาคารเหลานี้ทางรัฐบาลเชคไดอนุรักษไว
โดยตัวเมืองจะลอมรอบดวยกําแพงและคูน้ํา ทําใหเมืองนี้ดูสวยแตกตางจากเมืองเกาอื่นๆ ของเช็ก และดวยประวัติศาสตรอันยาว
นาน และความงามที่มีเสนหของเมือง องคการยูเนสโก (UNESCO) จึงประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1992
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางสู “คฤหาสนฮลูโบกา” (Hluboká Chateau / Castle) เปนปราสาทที่
สวยงามมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของเช็ก ตั้งอยูทางใตของประเทศ (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) สรางขึ้นในยุคกลาง ประมาณกลางศตวรรษที่ 13 แรกเริ่ม
คฤหาสนแหงนี้สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค แตไดเปลี่ยนผานเจาของหลายครั้ง แต
ละครั้งก็มีการปรับปรุงใหมตามความชอบของเจาของ จึงผสมผสานสถาปตยกรรมหลาย
แบบทั้งเรอเนสซองค บารอคและวินดเซอรแบบอังกฤษ จนกลายมาเปนความงามเหมือน
ปราสาทในเทพนิยายในปจจุบัน ภายในประกอบดวยหองตางๆ กวา 140 หอง สวนใหญจะตกแตงดวยงานไมแกะสลักที่ประณีต
สวยงาม กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกครอบครองโดย Johann Adolf II of Schw arzenberg ระหวางเกิดสงครามโลกเจาของได
อพยพหนีไปอยูที่อื่นและเมื่อสงครามโลกสิ้นสุด ปราสาทแหงนี้ก็ถูกยึดเปนของรัฐบาล (จะประกาศปดเขาชมชวงหนาหนาว ทาง
ทัวรจะจัดโปรแกรมอื่นทดแทน)
16.30 น. นําทานเดินทางสู เชสเก บูเยยอวิซเซ (Ceske Budejovice) เมืองใหญที่สุดของแควนโบฮีเมียใต (ระยะทาง 10 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที) เปนเมืองเกาแกที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร โดยเฉพาะความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมของเหลา
อาคารบานเรือน เปนแบบโกธิค , เรอเนสซองส และบาร็อค ซึ่งผสมผสานกันไดอยางลงตัวและงดงามเปนที่สุดและยังเปนเมืองตน
กําเนิดของเบียรที่มีชื่อเสียงอีกยี่หอหนึ่งของเช็กคือ “บัดไวเซอร” (Budw eiser) เขาสู “จัตุรัสนาเมสตี เปรมีสลา โอตาการา”
(Namesti Premysla Otakara II) เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยูใจกลางเขตเมืองเกาและเปนที่ตั้งของ
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สถานที่สําคัญๆ ไดเก “วิหารเซนตนิโคลัส” (St. Nicholas Cathedral) ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในครั้งแรกถูกสรางขึ้นในแบบ
โกธิค แตในชวงศตวรรษที่ 17 วิหารไดถกู เผาไหมตอมาไดบูรณะขึ้นใหมใน
ศิลปะ
แบบบาร็อค การตกแตงภายในมีความเรียบงาย ถัดไปคือ “หอคอยดํา” (Black
Tower) สรางขึ้นศตวรรษที่ 16 รูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 72 เมตร สถาปตยกรรมแบบ
เรอเนสซองส ตั้งโดดเดนอยูบริเวณมุมทางตะวันออกเฉียงเหนือของจัตุรัส ดานบน
ของหอคอยถือเปนจุดชมวิวที่สวยงาม, “ลานน้ําพุแซมซั่น” (Samson's Fountain)
และ “อาคารศาลาวาการเมือง” (Town Hall) สถาปตยกรรมแบบบาร็อค สรางขึ้น
ในชวงระหวางปค.ศ. 1727-1730 โดย AE Martinelli ปจจุบันเปนหนึ่งในสัญลักษณของเมืองและของภูมิภาคโบฮีเมีย นอกจากนั้นยัง
มีอาคารบานเรือน รานคาตางๆ ที่รายลอมตัวจัตรุ ัส ที่สรางดวยสถาปตยกรรมที่แตกตางกันตางเวลาแต ก็ผ สมผสานกลมกลื นกั น ได
ลงตัว สถานที่แหงนี้เปนที่นิยมของชาวเมืองในการเดินเลนพักผอนและนัดเจอกันอีกดวย
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Budweis Hotel, Ceske Budejovice **** หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชสเก บูเยยอวิซเซ – เปลเซน – โลเคต – กรุงปราก
07.00 น. อาหารเชาแบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู เมืองเปลเซน (Plzen) เปนเมืองหลวงของแควนเปลเซน (ระยะทาง 136 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เปลเซนมี
ประชากรมากเปนอันดับ 4 ของประเทศและเปนเมืองเกาแกอีกเมืองหนึ่ง กอตั้งมาตั้งแตปค.ศ. 1295 มี
บทบาทสําคัญมาตลอด เปนศุนยกลางดานการคา, การศึกษา, อุตสาหกรรม, เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่
ยังคงไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีมากอีกเมืองหนึ่ง นอกจากนี้แลวเมืองเปลเซนยังเปนเมืองบานเกิด
ของเบียรยี่หอ “พิลสเนอร อูรเควลล” (Pilsener Urquell) เบียรชื่อดังที่กลาวกันวา “เปนหนึ่งในเบียรที่มีรสชาติดีที่สุด
ในโลก” เปนที่นิยมของนักดื่มเบียร นําทานเขาชม “โรงงานผลิตเบียรพิลสเนอร อูรเควลล” (Pilsener Urquell Brew ery) รับฟง
ขั้นตอนการผลิตเบียร, การหมัก, การบม, การกลั่นและการบรรจุขวด แลวชมโรงกลั่นที่ยังคงใชกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมและชมหองบมเบียรภายใตอุณหภูมิที่ควบคุม จากนั้นใหทานไดลิ้มชิมเบียรสดๆรสชาตินุมละมุน
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นําทานเดินทางสู โลเคต (Loket) เมืองเล็กๆ นารักๆ มีประชากรราว 3,000 คน (ระยะทาง
80 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช.ม.) คําวา Loket หมายถึง ขอศอก เนื่องจากเมือง
นี้ 3 ดาน จะตั้งอยูริมแมน้ํา ลักษณะคลายขอศอก เปนเมืองเกาตั้งแตยุคกลาง ใจกลางเมือง
เปนเนินสูงที่ตั้ งของปราสาทโลเคตที่โดดเดน สรางตั้ งแตศตวรรษ ที่ 12 สถาปตยกรรม
แบบโกธิค เดินสู “จัตุรัสใจกล างเมือง” ลอมรอบดวยตัวอาคารเกาแก สีสันพาสเทลดูเย็น
ตา ที่นี่เคยเปนสถานทีถ่ า ยทําภาพยนตรเรื่อง เจมสบอนด 007 ตอน Casino Royale
พยัคฆรายเดิมพันระห่ําโลก จนเรียกกันอีกชื่อวา “หมูบานเจมสบอนด” และดวยภูมิประเทศที่สวยงามนี้ ยังเปนสถานที่จดั Opera
Festival ทุกปโดยเวทีจะมีปราสาทโลเคตเปนฉากหลัง ยิ่งทําใหบรรยากาศโรแมนติกยิ่งขึ้น ไดเวลาสมควรเดินทางสู กรุงปราก
(Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก หรือชาวเช็กเรียกวา “ปราฮา” (Praha) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
กับสมญานามวา “เมืองแหงปราสาทรอยยอด” อันแสนโรแมนติกและมีมนตขลัง เปนที่ประทับใจของผูไดไปเยือนดินแดนแหงนี้ถูก
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สรางขึ้นมาเมื่อราว 1,500 ปกอน โดยชาวสลาฟหลังจากมีแนวคิดในการรับคริสตศาสนาและการรวมเผาพันธุจนกลายมาเปน
อาณาจักรโบฮีเมียที่ยิ่งใหญ
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Occidental Hotel Prague  หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
กรุงปราก
07.00 น. อาหารเชาแบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเดินทางสู “จัตุรัสฮราดคานีย” บนฝงตะวันตกของแมน้ําวัลตาวา เขา
ชม “ปราสาทแหงกรุงปราก” (Prague Castle) ที่เกาแกอายุกวา 1,000 ป เปนปราการ
สําคัญและเปนศูนยกลางทางการเมือง ไดรับการบูรณะในสมัยของพระเจาชารลสที่ 4
สถาปตยกรรมแบบโกธิค ตอมาพระราชวังแหงนี้ไดกลายมาเปนทําเนียบรัฐบาลใน
ปจจุบัน บริเวณปราสาทแบงออกเปนหลายสวน ที่สําคัญคือ “มหาวิหารเซนตวิตัส”
(St.Vitus’s Cathedral) อันศักดิ์สิทธิ์ เปนที่ฝงพระศพของกษัตริยหลายพระองครวมถึง
กษัตริยเวนเชสลาสที่ภายหลังไดรับการตั้งใหเปนนักบุญ ภายในมีภาพเฟรสโกและภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของนักบุญจอหน
แหงเนโปมุก ที่ชาวเช็กยกยองและนับถือมาก แลวไปชม “เขตโกลเดนเลน” (Golden Lane) ซึ่งมีบานหลังเล็กๆ ปลูกชิดแนวกําแพง
เปนที่อยูของพวกชางทําทองและนักเลนแรแปรธาตุ และเดินตามบันไดอีกดานหนึ่งของปราสาทสูแมน้ําวัลตาวา (Valtava river) จะ
พบกับ “สะพานชารลส” (Charles Bridge) สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญสมัยพระเจาชารลที่ 4 ใน
ศตวรรษที่ 14 มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร ประดับดวยรูปปนตางๆ รวมทั้งรูปปนของนักบุญถึง 28 นักบุญ โดยชาวคริสต
เชื่อวา หากเดินผานสะพานแหงนี้ตองลูบขอพรจากนักบุญจอหนแหงเนโปมุกริมฝงแมน้ําวัลตาวาแลวจะไดกลับมากรุงปรากอีกครั้ง
และจากจุดนี้ทานจะไดชมสถาปตยกรรมที่งดงามของเขตเมืองเกากรุงปราก อาทิ โรงละครโอเปรา, พิพิธภัณฑ, หอคอยดินปนที่
ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีเยี่ยม
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
13.00 น. นําทานเขาสู “จตุรัสเมืองเกา” (Old Town Square) หรือที่ชาวเช็กเรียกวา “จตุรัสสตาโรเมิสเก”
(Staromestke namesti) เปนจัตุรัสที่สวยงามติดอันโลก เปนที่ตงั้ ของอาคารสถาปตยกรรมเกาแก
มากมาย รวมทั้ง “วิหารทิน” (Church of Our Lady before Týn) ซึ่งผสมผสานดวยสถาปตยกรรม
หลายยุค ตั้งแตโรมันเนสค, โกธิค และบาร็อค, “อนุสาวรียยาน ฮุส” (Jan Hus Memorial) สราง
ในปค.ศ. 1915 ในวาระครบรอบ 500 ป ที่ผูนําฝายปฏิรูปศาสนา ยานฮุสไดถูกเผาบริเวณนี้ และสิ่ง
ที่ไมควรพลาดชมเมื่อเดินเที่ยวในเขตเมืองเกาคือ ชม “นาฬิกาดาราศาสตรโบราณ”
(Astronomical Clock) ที่ติดอยูบนผนังของศาลาวาการเมืองหลังเกา สรางเสร็จในปค.ศ. 1410 ติด
อันดับความเกาแกอันดับ 3 ของโลกและเปนเพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงใชงานได ที่ ทุกๆ ตนชั่วโมง
นาฬิกาจะตีบอกเวลาและจะมีหุนสาวกของพระคริสตออกมาจากชองหนาตางเล็กๆ ดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
จากนั้นใหทานไดเดินชมและเลือกซื้อ “เครื่องแกวโบฮีเมียโมเซอร” ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก และเมื่อเดินทะลุไปอีกดานหนึ่งจะ
เปน “จัตุรัสเวนเชสลาส” โดยใชชื่อของนักบุญเวนเซสลาส นักบุญอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเช็ก มีอนุสาวรียตั้งตระหงานอยูหนา

CZ 9D

18.00 น.
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พิพิธภัณฑแหงชาติ จัตุรัสนี้ยังเปนแหลงชอปปงอันทันสมัยของกรุงปรากอีกดวย ใหทานเดินชมสถานที่และเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม

วันที่หาของการเดินทาง
กรุงปราก – กุทนาโฮรา – ลิโตมิเซล – โอโลมุช
07.00 น. อาหารเชาแบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเดินทางไปทางทิศตะวันออกของกรุงปรากสู เมืองกุทนา โฮรา (Kutna Hora)
(ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ในอดีตเคยเปนเหมืองเงินที่ทําการ
กวา 250 ป ในชวงศตวรรษที่ 14 ประชากรของเมืองนี้มีจํานวนเทากับประชากรของกรุง
ลอนดอน แตในปจจุบันเมืองนี้เปนเพียงเมืองเล็กๆ ที่มีประชากร 20,000 กวาคน นํา
ทานชม “โบสถกระดูก” (The Ossuary/ Bone Church) ที่ใครมาเมืองนี้ตองถือโอกาส
มาชมความแปลก เปนโบสถสุสานเล็กๆ สรางขึ้นตั้งแตตอนปลายของศตวรรษที่ 14
และไดถูกสรางใหมในแบบสถาปตยกรรมบาร็อคโดยเจบี ซานตินี ที่ใชกระดูกมนุษยที่
เสียชีวิตในสงครามมาตกแตงภายในโบสถ ในอดีตครอบครัวชวารเซนเบิรกไดซื้ออารามเซดแลกซในปค.ศ. 1870 พวกเขาได
อนุญาตใหชางแกะสลักไมทองถิ่นใชความคิดสรางสรรคกับกระดูกมนุษยที่กองซอนกันอยูในหองใตดินมาหลายศตวรรษ มีจํานวน
ประมาณ 40,000 - 70,000 คน ชางไดคิดประดิษฐผลงานออกมาจนนาตื่นตาตื่นใจ เชน นําสวนของกะโหลกและกระดูกโคนขามา
รอยเขาดวยกันคลายกับมาลัย แลวหอยลงมาจากเพดานทรงโคงของโบสถเหมือนของตกแตงวันคริสตมาส ในขณะเดียวกันตรง
กลางหองมีโคมระยาอันใหญที่ประกอบดวยกระดูกรอยหอยลงมา มีกองกระดูกวางซอนกันเปนรูปปรามิดยักษจํานวน 4 กอง ในแต
ละมุมโบสถ ไมกางเขน จอกเหลา และโกศอัฐิที่ถูกใชนํามาตกแตงแทนบูชา มีแมกระทั่ง ลัญจกรของตระกูลชวารเซนเบิรกที่ทํามา
จากกระดูก เปนสัญลักษณรูปนกกาจิกดวงตาจากศีรษะของชาวเติรก ซึ่งเปนแมลายอันนาสะพรึงกลัวของครอบครัวชวารเซนเบิรก
แลวนําทานถายรูปกับ “มหาวิหารพระแมมารีแหงเซดแลกซ” (The Cathedral of Our Lady at Sedlec) (จากดานนอก) ซึ่งไดชื่อวา
เปนตัวอาคารที่เปนศิลปะแบบบาร็อคที่ใหญที่สุดในประเทศดวย มีความเกาแกอายุกวา 800 ป และเปน “1 ใน 3 สถานที่สําคัญของ
กุทนาโฮรา ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก”
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นําทานเดินทางสู ลิโตมิเซล (Litomysl) เมืองเกาแกตั้งแตศตวรรษ
ที่ 13 ในอดีตเปนเมืองที่อยูในเสนทางการคาของแควนโบฮีเมียและมอราเวีย
(ระยะทาง 89 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ปจจุบันเปนเมืองเล็กๆที่
มีประชากรอาศัยอยูราว 10,000 คน เขาสูใจกลางเมือง ชมสถาปตยกรรมของ
กลุมอาคารและปราสาทที่สรางขึ้นระหวางปค.ศ. 1568-1581 บริเวณจัตุรัสหลัก
ของเมือง Smetanovo Sque ถือเปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ
ประกอบดวยอาคารบานเรือนที่เรียงกันเปนแถวยาวกวา 500 เมตร ทาสีสัน สวยงาม ยอดบนของอาคารจะมีลักษณะแตกตางกันและ
สถานที่สําคัญๆ ของเมือง ที่สรางดวยสถาปตยกรรมผสมผสานหลายแบบทั้งโกธิค บาร็อค และเรอเนสซองคที่โดดเดน ไดแก
“ปราสาทลิโตมิเซล” (Litomysl Castle) ชมจากดานนอก เปนสถาปตยกรรมเรอเนสซองคที่ใหญที่สุดในเช็กเกีย องคการยูเนสโก
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(UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1999

16.30 น.

18.00 น.

เดินทางสู เมืองโอโลมุช (Olomouc) ตั้งอยูในแควนโอโลมุช เมืองเกาแกที่เลื่องชือ่ บนฝงแมน้ํามอราวารองจากกรุงปราก และเคยเปน
เมืองหลวงเกาของแควนโมราเวียจนถึงปค.ศ. 1641 (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) และเปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยโอโลมุชที่มีชื่อเสียง
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ NH Collection Hotel หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
โอโลมุช – แบรโน – ชาบีชท – แบรโน
08.00 น. อาหารเชาแบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําทา นเขาสูเขตเมืองเก า เดินชมสถานที่สํา คัญๆ อาทิ ศาลาวา การเมือง,
โบสถตางๆ ที่มีถึง 12 แหง เชน “โบสถเซนตมอริตซ” ที่มีแทงออแกนโบสถใหญที่สุด
ในยุโรปตอนกลาง หรือ “โบสถเซนตไมเคิล ” ที่บ อน้ําพุเกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ ,
“พระราชวังเปรมิลิด” (Premylid Palace), “หอนาฬิกา” แลวนําชม “มหาวิหาร
เวนเซสลาส” (St Wenceslas Cathedral) นิกายโรมันคาทอลิก ที่เกาแกมีอายุกวา 900
ป สถาปตยกรรมแบบนีโอ-โกธิค อยูบริเวณจัตุรัสเวนเซสลาส ตัวหอหลักของมหา
วิหารสูง 100.65 เมตร สูงเปนอันดับ 4 ของประเทศ ดวยความเกาแกผานมาหลายยุค
หลายสมัย ทางรัฐบาลไดซอมแซมบางสวนที่เริ่มเสียหายไปตามกาลเวลาเมื่อปค.ศ.
2007 แลวไปชมสิ่งที่โดดเดนถือเปนสัญลักษณของเมืองคือ “เสาพระตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์” (Holy T rinity Column) เปนเสาแหง
ความเทิดทูนตอพระแมมารีอาที่เชื่อกันวาพระองคชวยใหเมืองโอโลมุชและชาวเช็กทั้งปวงรอดพนจากกาฬโรค ที่ระบาดและครา
ชีวิตชาวเช็กเปนจํานวนมากในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 18 ชาวเช็กไดรวมมือกันสรางขึ้น โดยเกณฑชางฝมือดีมาชวยกัน ใชเวลาใน
การกอสรางนานถึง 38 ป (ค.ศ.1716 - 1754) และในปค.ศ. 2000 องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศใหเปนมรดกโลก ในฐานะที่
เปนตัวอยางของการแสดงออกทางสุนทรียศิลปแบบบาร็อคที่งดงามและยิ่งใหญของทวีปยุโรป
10.30 น. นั้นเดินทางสู เมืองแบรโน (Brno) เมืองใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ และเปนเมืองหลวงของแควนโมราเวียใต (ระยะทาง 78 ก.ม.
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช.ม.) ทั้งยังเปนเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากนี้ยังมีหลายสิ่งโดดเดนทั้งในแงศิลปวัฒนธรรม
และอาหารการกิน อาทิ ไวนแบรโน ที่โดดเดนเปนที่ชื่นชอบของนักดื่มไวน
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางสู เมืองชาบีชท (Třebíč) ในแควนวีซอชีนา (ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ที่มีความสําคัญทางศาสนา ตั้งอยูริมแมน้ํายีลาวา ถูกคน
พบ
โดยเจาชายแหงโมราเวียน ในปค.ศ. 1101 ผานชมตัวเมืองที่ยังคงปรากฏโบราณสถานให
ไดชม “มหาวิหารโปรโคเปยส” (St. Procopius Basilica) ที่มีอายุยาวนานกวา 900 ป
เปนสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสคโกธิค และแสดงถึงการดํารงอยูรวมกันของวัฒนธรรม
ชาวยิวและชาวคริสเตียน บริเวณใกลเคียงเปน “ชุมชนชาวยิว” (Jewish Quarter) ซึ่งมี
วิถี ศิลปะและสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณแตกตางจากชาวเช็กทั่วไป องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนใหมหา
วิหารโปรโคเปยสและชุมชนชาวยิวเปนมรดกโลกในปค.ศ.2003 ใหทานเดินเที่ยวชมและถายภาพ ไดเวลาสมควรเดินทางกลับสู
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18.30 น.

แบรโน นําทานเดินเที่ยวในยานตัวเมือง ชม “มหาวิหารเซนตปเตอรแอนดปอลล” (Cathedral
Of Saints Peter and Paul) ตั้งอยูบนเนินเขาเพตรอฟ (Petrov) ที่เปนจุดชมวิวของเมืองที่สวย
ที่สุด มหาวิหารแหงนี้ไดรับการบูรณะหลายครั้ง ระหวางปค.ศ. 1749 – 1746 และไดปรับ
เปลี่ยนใหเปนศิลปะแบบบารอค แตตอมาในศตวรรษที่ 19-20 มหาวิหารไดรับอิทธิพลของ
ศิลปะแบบนีโอ-โกธิค แตถึงจะบูรณะปรับเปลี่ยนไปอยางไร ก็ยังคงความสวยงามสงา
อาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
พักคางคืน ณ Grandhotel Brno  หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
แบรโน – เลดนิสซา – วาลติซา – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)
07.00 น. อาหารเชาแบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางเขาสู “เขตพื้นที่วัฒนธรรมเลดนิสซา-วาลติเซ” (Lednice–
Valtice Cultural Landscape) ครอบคลุมพื้นที่ 283.09 ตารางกิโลเมตร อยูในแควน
โมราเวียใต (ระยะทาง 56 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) แวะชม “ปราสาทเลด
นิสซา” (Lednice Castle) (จากดานนอก) ปราสาทเกาแกที่สวยงามและมีชื่อเสียงอีก
แห ง หนึ่ ง ของประเทศ บนพื้ น ที่ ก ว า 200 ตารางกิ โ ลเมตร สร า งโดยราชวงศ
ลิคเตนสไตน ชวงกลางศตวรรษที่ 13 ดวยสถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิค ตอมาใน
ศตวรรษที่ 17 ไดปรับปรุงใหเปนพระราชวังฤดูรอนของเจาชายแหงลิคเตนสไตน โดย
ผสมผสานสถาปตยกรรมแบบบารอค ชมบริเวณสวนของปราสาท ไมไกลกันเปน “ปราสาทวาลติซา” (Valtice Castle) (ชมจาก
ดานนอก)สรางโดยราชวงศลิคเตนสไตน เชนกัน สถาปตยกรรมแบบบาร็อคผสมกับแบบนีโอโกธิค รอบๆ บริเวณปราสาทตกแตง
ดวยสวน, สนามหญา, รูปปน และน้ําพุดูสวยงาม องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนให “ปราสาทเลดนิสสาและ
ปราสาทวาลติซา รวมทั้งบริเวณสวนรอบปราสาท” เปนมรดกโลกดานวัฒนธรรมในปค.ศ. 1996
11.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 90 ก.ม. เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เปนทั้งเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ
ประเทศออสเตรีย และเปนที่ตั้งของหนวยงานในสหประชาชาติหลายแหง เชน United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) และองคกรระดับนานาชาติหลายแหง เชนโอเปก (OPEC)
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.00 น. นําทานนั่งรถเที่ยวชมเมือง ซึ่งจักรพรรดิฟรานซ โจเซฟ ทรงโปรดใหวางผังเมือง
ดวยการสราง “ถนนวงแหวน” โอบลอม “เมืองเกา” ที่ประกอบไปดวยอาคารที่
เต็มไปดวยคุณคาทางสถาปตยกรรม “องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดขึ้นทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกในปค.ศ. 2001” ซึ่งประกอบไปดวย “พิพิธภัณฑอัลเบอรทินา”
ที่เก็บรวบรวมภาพเขียนสําคัญๆ ที่ใหญที่สุดในโลก, “โรงละครแหงชาติ” เปน
หนึ่งในโรงละครที่ใชภาษาเยอรมันที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก, “ถนนกราเบน”
ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองที่เต็มไปดวยอาคารเกาแกสวยงาม, “พระราชวังฮอฟ
บวรก” อดีตพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศฮับสบวรก ปจจุบันเปน “ทําเนียบระธานาธิบดี”, “โบสถเ ซนต สตีเ ฟน” โบสถ ประจํ า
เมืองที่งดงาม ตั้งอยูในยานถนนคนเดินและกลายเปนสัญลักษณของเมือง, “ศาลาวาการเมือง” , “โรงอุปรากร” และ “สวนสาธารณะ
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” ซึ่งเปนที่ตั้งของ “อนุสาวรียโจฮัน สเตราส” (Johann Strauss Monument) คี ต กวี เ อกผูไ ด รั บ สมญานามว า “The
Waltz King” ผูที่ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหกรุงเวียนนาเปนเมืองที่รูจักกันในนาม “เมืองดนตรี” แหงหนึ่งของโลก และมีเวลาใหทาน
ชอปปงยาน “ถนนคนเดิน KärntnerStrasse” ถนนเกาแกที่เกิดขึน้ ตั้งแตยุคโรมัน ในสมัยโบราณจะเปนถนนที่เชื่อมถึงกันระหวางใจ
กลางกับกําแพงเมือง และรอดพนจากการถูกทําลายของสงครามโลก จนถึงปค.ศ. 1974 จึงถูกปรับใหเปนถนนคนเดิน ที่เต็มไปดวย
รานคาและสถา ปตยกรรมที่สวยงาม
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Austria Trend Hotel Europa Wien  หรือเทียบเทา
The Stadtpark

18.00 น.

วันที่แปดของการเดินทาง
กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ
08.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา แวะชม “The Hundertw asserhaus” อาคารที่ออกแบบโดย Friedensreich Hundertw asser
ในปค.ศ. 1950 ดวยศิลปะสมัยใหม มีความแปลกตาและโดดเดนดวยสีสัน ความคิดสรางสรรคของเขามีเอกลักษณ คลายๆ เกาดี้ที่
บารเซโลนา ประเทศสเปน ใหทานไดเก็บภาพสุดชิคเปนที่ระลึกกอนเดินทางกลับ
14.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 937 (ใชเวลาเดินทาง 10 ช.ม.)
วันที่เกาของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยสวัสดิภาพ

*******************************
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อัตราคาบริการ
เด็ก (4-11 ป)
เด็ก ( 4-11 ป)
ผูใหญ
พักกับผูใหญ 2 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน
(พักหองละ 2 ทาน)
เสริมเตียง
ไมเสริมเตียง
91,500.-

77,500

73,500.-

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

จองตั๋วเครื่องบินเอง
หักคืน

10,000.-

31,000.-

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินประเภทตั๋วกรุป ชั้นทองเที่ยว สายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา –กรุงเทพฯ
** ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น **
** Tax–Insurance– Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน บริษัทฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
ทั้งนี้ราคาขางบนนี้ บริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือน ธันวาคม 2561
2. คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาประเทศเช็ก พรอมคาประกันสุขภาพ ทางสถานทูตไมคืนให ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
3. โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน รวม 6 คืน (พักหองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชาบุฟเฟต
- หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่คณะของทาน ตองการพักทั้งหอง Twin และ หอง Triple (3 ทาน) หรือ
หอง Single (1 ทาน) คณะของทานอาจจะไมไดหองติดกัน เนื่องจากขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบหองพักของแตละโรงแรม
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ
ยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. รถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถทีช่ ํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับ รถเกิน 12 ช.ม / วัน)
5. ทิปพนักงานขับรถ (วันละ 2 ยูโร/ทาน/วัน)
6. ทิปไกดทองถิ่น
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
9. อาหารตามโปรแกรมระบุ
10. หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูความสนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
11. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลระหวางทัวร ทานละ 1,500,000 บาท
12. คาบริการสงกระเปาที่หองพักในโรงแรมทุกโรงแรม (ทั้งเขาและออก) ทานละ 1 ใบเทานั้น
(กระเปาใบใหญควรมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.)
อัตรานี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
2. คาใชจายสวนตัวในโรงแรม อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก, คาอาหารที่สั่งมาทานในหองพัก ฯลฯ
3. คาเครื่องดื่มและอาหารทีส่ ั่งพิเศษในรานอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
4. อัตราผกผันน้ํามันและภาษีตางๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
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5.
6.

คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
ทิปหัวหนาทัวร (หากทานพอใจในบริการ ควรใหทิปเพื่อเปนกําลังใจ)

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 กรุณาจองทัวรลว งหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วัน (หรือกอนถึงกําหนดออกตั๋วเครื่องบิน) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาทัวรทั้งหมด ยกเวนตั๋วเครื่องบิน หากเงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
ใหรีฟนดได ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแทนให ซึ่งระยะเวลาในการรับเงินรีฟนดคืน
ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนใหทานหลังหักคาธรรมเนียมของสายการบิน
แลว

ยกเลิกการเดินทาง 16 – 21 วัน
คืน 70 % ของคาทัวรทั้งหมด

ยกเลิกการเดินทาง 22 – 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรหลังหักคาใชจา ยในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง หากมี เชน
คาธรรมเนียมวีซา, คามัดจําตั๋วเครื่องบิน,คามัดจําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, คามัดจําโรงแรม, รถ
โคทรับอากาศทีต่ างประเทศ ฯลฯ)

ยกเลิกการเดินทางมากกวา 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรทั้งหมด

หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่ม คือ คาวีซาและคาเปลี่ยนชือ่ ตั๋ว เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND



1.
2.
3.
4.

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทาน ไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ อัน
เกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพรอมกัน ถือวาเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมมั่นใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากสถานทูต บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา
เดี่ยว จะทราบผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบหมูค ณะ
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 3 สัปดาห กอน
การเดินทาง และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนใหหากทานตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สดุ
เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธ
หรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นๆตามที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจา ยที่เกิดขึ้น และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวหากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาเมืองอัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
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เอกสารประกอบการยื่นวีซาเช็ก
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา 15 วันทําการ
ผูท ยี่ น
ื่ วีซา เบลเยียม ตองมาแสดงตนทีส่ ถานทีย่ น
ื่ วีซา เพือ่ สแกนลายนิว้ มือ
1.

พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุคงเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาประเทศ
เช็กเกียหรือไมกต็ าม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
** ตองมีหนาวาง ที่ไมมีตราประทับอยางนอย 4 หนา**

2.

3.
4.
5.
6.

7

รูปถายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) **ฉากหลังตองมีสีขาวเทานั้น**
หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา, ไมยิ้ม และตองไมมีลวดลาย, ไมเปนสีเขม ตองไมมีการแตงภาพถาย และหามเปนภาพที่ถายสแกนจาก
คอมพิวเตอร, ถายจากกลองดิจติ อลหรือโพลาลอยด ไมใชรูปรับปริญญา
สําเนา ทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาสูติบตั ร (ในกรณีที่อายุไมถึง 20 ป)
สําเนา ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปนนาง) / สําเนาใบหยา (ถามี)
สําเนา ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถามี)
หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง จากบริษัทฯที่ทา นทํางานอยูตองเปน ภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน
วันเดือนปที่เริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
และวันออกหนังสือรับรองฯ ตองไมเกิน 1 เดือน ในวันยื่นวีซา
 ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ขอสําเนาใบทะเบียนการคาที่มชี ื่อของผูเดินทางเทานั้น
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคาหรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการและ
ชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย พรอมหนาวัตถุประสงค คัดลอกมาไมเกิน 3 เดือน ในกรณีที่มีกรรมการผูล ง
นามมากกวา 1 ทาน ใหแนบจดหมายรับรองการทํางานประกอบดวย
 กรณีทําธุรกิจสวนตัวแตมิไดจดทะเบียนการคา ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูตเปนภาษาอังกฤษ
 กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตร
ขาราชการเพียงอยางเดียว เปนหลักฐานยื่นตอสถานทูตได
 กรณีที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จะตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เทานั้น พรอมสําเนาบัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษาดวย
 แมบาน แสดงเอกสารสําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาสมุดเงินฝาก, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน (ในกรณีที่สามีเสียชีวิตใหแนบ
เอกสารสําเนาใบมรณะบัตร)
การเงิน : ถายสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย (Saving) เทานั้น ยอนหลัง 4 เดือน และ Update

ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของ
เงินสม่ําเสมอ และมียอดลาสุดที่แสดงวาเพียงพอที่จะครอบคลุมถึงคาใชจายในการเดินทาง ** ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชี
หนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย
สมุดบัญชีเงินฝากไมเกิน 7 วัน ในวันที่นัดยื่นวีซา และวันยื่นแสดงสมุดฝากเลมจริงดวย

**บัญชีกระแสรายวันไมสามารถนํามายื่นวีซา
 ได**
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กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่งจะตองขอหนังสือยินยอม โดยที่บิดาหรือมารดา และบุตร จะตอง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายทะเบียน หรือเจาหนาทีล่ ง
ลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศกลุมเชงเกนเปนการถาวร
 ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทฯ ใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของทางสถานทูต
เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงค
ที่จะเดินทางไปทองเที่ยวเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานปลอม หรือ
ผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน
** โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้จะคํานึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก

