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วันที่ 1
21.00 น.
หมายเหตุ

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและ
การเช็คอิน
ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการเดิ นทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื้ อตัว๋ เครื่ องบิน,

ศุกร์
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วันที่ 2
01.30 น.
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

เช่ารถโค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ ปทัวร์
กรณี ที่เกิ ดเหตุ การณ์ อาทิ การยกเลิ กเที่ ยวบิ น, การล่ าช้าของสายการบิ น, การ
พลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูก
ปฏิ เสธการเข้าเมื อง ทาให้การเดิ นทางล่ าช้า หรื อเหตุ สุดวิสัยอื่ น ๆ ไม่สามารถ
เดิ น ทางไปยัง จุ ด หมายตามโปรแกรมได้ หัว หน้า ทัว ร์ มี สิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย น
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ มิ
อาจรับผิดชอบได้
เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เทีย่ วชมเมือง - ล่ องแม่ นา้ ดานูบ
เสาร์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936
(225 ก.ม.)
คณะเดินทางถึงสนามบินกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและสัมภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อออกเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์
ประเทศฮังการี เที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชมเมือง ณ จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั
ของทาเนียบประธานาธิ บดี เก็บภาพประทับใจก่อนเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ เมือง
ที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งแม่น้ าดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าและใหม่อนั ได้แก่เมืองบูดาและ เปสต์
อันเป็ นที่มาของคาว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันล้ าค่า ริ ม
สองฝั่งแม่น้ าดานูบ
Chinese
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นาชมจตุรัสฮีโร่ ที่ราลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้น
จากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอัน
เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน้ าสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคาร
รัฐสภาที่สร้ างในสไตล์แบบกอธิ ค โดดเด่นเป็ นตระหง่าน แล้วข้ามสู่ ฝั่งบูดา เพื่อ
ขึ้นชมป้ อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธี ยส เลาะเลียบสู่ คาสเซิ ลฮิลล์ ชมทิวทัศน์
ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็ นสองฝั่ง นาท่านสู่ ถนนช้อปปิ้ งที่มีสินค้าพื้นเมืองนานา
ชนิ ดจาหน่ ายเป็ นของฝาก อาทิ ผ้าปั ก เครื่ องแก้วของที่ระลึ กต่างๆ จากนั้น นา
ท่ า นสั ม ผัส กับ บรรยากาศแห่ ง การล่ อ งเรื อ ดานู บ ชมความงดงามของอาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ค เรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่ อมคลาย และ
รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก
Local
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรื อเทียบเท่าใน www.radissonblu.com
ระดับเดียวกัน
บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์ กอม - คราคูฟ (โปแลนด์ )
อาทิตย์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ ตอนเหนื อเขตท่องเที่ยวที่เรี ยกว่า ดานูบ เบ็นด (Danube Bend) โค้งน้ า
สุ ดสวยทางตอนเหนือที่ให้อารมณ์มากกว่าความเป็ นเมืองหลวง ประกอบไปด้วย
3 เมืองท่องเที่ยวสุ ดสวยตั้งอยู่บนฝั่ งแม่น้ าดานู บ โดยเริ่ มเที่ยวจากเมืองแรกคื อ
เซนเท็นเดร อดี ตเมืองหน้าด่านของจักรวรรดิ โรมัน ผลจากการรุ กรานของพวก
มองโกลและเติร์ก ทาให้เมืองถูกทาลายลงและได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ใน
ศตวรรษที่ 18 เป็ นแบบบาร็ อก สถาปั ตยกรรมชิ้นเอกที่คุณจะเห็นได้ต้ งั แต่จตุรัส

Buffet
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12.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

กลางเมือง, โบสถ์, บ้านของพ่อค้า, พิพิธภัณฑ์, ร้านค้าและร้านขายของที่ระลึก
เที่ยวชมเมืองที่กล่าวกันว่า โรแมนติคจนยากที่จะลืมเลือน อีกเมืองถัดไปคือ วีเซ
อกราด ตั้งอยูท่ างฝั่งขวาของแม่น้ าดานูบเช่นเดียวกัน เมืองนี้ มีความงดงามประดุจ
หนึ่ ง ภาพวาด ตั้ง อยู่ใ นโค้ง ของแม่ น้ า ดานู บ เหมาะกับ การท่ องเที่ ย ว ชมรอยัล
พาเลซ ปราสาทที่สร้างขึ้นในยุคกลางอยูบ่ นยอดเขา Sibrik บนความสู ง 300 เมตร
โดดเด่นเป็ นสง่า ในช่ วงศตวรรษที่ 13 สถานที่แห่ งนี้ ถูกใช้เป็ นที่พบปะสังสรรค์
ของเหล่าอัศวินที่เดิ นทางไปรบในสงครามครู เสค และเมืองสุ ดท้ายคือ เอสเตอ
กอม เป็ นเมืองเล็กๆที่มีบทบาทสาคัญในการจัดตั้งประเทศมากว่า 1,000 ปี เมือง
เต็มไปด้วยเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันน่าสนใจ นาชมบาซิ ลิกา้
โบสถ์อนั เป็ นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี ภายในมีภาพเขียนโดยจิตรกรเอก
กรี โจเล็ตโต ได้บรรจงวาดภาพการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของมาดอนน่ าไว้ เมืองนี้ มี
พรมแดนเพียงแม่น้ ากั้น ฝั่งตรงข้ามเป็ นเมืองสตูโรโวของสาธารณรัฐสโลวัก ที่มี
สะพานมาเรี ย วาเลเรี ย เชื่อมสองฝั่งดัง่ บ้านพี่เมืองน้อง
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อขึ้นเหนือสู่ พรมแดนของสโลวักในเขตของเทือกเขาตาตาร์ (Tatra) เป็ น
(368 ก.ม.)
สถานที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดแห่ งเทือกเขา Carpathian ยอดเขาที่สูงที่สุดของ
โปลิชตาตร้า คือ Rys (2,499 เมตร) ข้ามพรมแดนเข้าสู่ เมืองคราคูฟ เมืองที่มี
การผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิ ค, เรอเนซองส์ , โกธิ ค, บาร็ อก
และเบลลา-อีโปค์ ไว้ดว้ ยกันอย่างน่ามหัศจรรย์
Chinese
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรื อเทียบเท่าใน www.mercurekrakow.
com
ระดับเดียวกัน
คราคูฟ - ค่ ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์ กเนา (ค่ ายกักกันและพิพธิ ภัณฑ์ สงคราม) จันทร์
เทีย่ วย่านโอล์ดทาวน์
Buffet
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
(70 ก.ม.)
เดินทางสู่ เมืองเอาส์ชวิตซ์ - เบอร์ กเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ต้ งั ค่ายกักกันและ
พิพิธภัณฑ์สงคราม ภาพสะท้อนให้เห็นถึงการทารุ ณกรรมและความโหดร้ายของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวนาซี นาเอานักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสู่ ค่ายกักกันแห่ งนี้
และใช้ เ ป็ นที่ ป ระหารด้ ว ยแก๊ ส พิ ษ รมควัน กว่ า 1.5 ล้า นคน ชมสารคดี ใ น
ประวัติศาสตร์ กบั เรื่ องราวของความเป็ นจริ ง เข้าสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อันเป็ น
สถานที่ต่างๆในค่ายกักกัน อาทิ ห้องขังนักโทษ, ห้องรมแก๊สพิษและเตาเผาศพ
นาท่านขึ้ นหอคอยเพื่อชมทัศนี ยภาพของค่ายกักกันที่ แข็งแรงและใหญ่ที่สุดซึ่ ง
องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ดว้ ย
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหาร เดิ น ทางกลับ สู่ ค ราคู ฟ น าท่ า นเที่ ย วชมเมื อ งหลวงเก่ า คราคู ฟ
(Krakow) ปี ค.ศ. 965 คราคูฟ หนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ที่
สาคัญที่ สุดแห่ ง โปแลนด์ และมี อารยธรรมรุ่ งเรื องมากที่ สุ ด อันจะเห็ นได้จาก
อาคารบ้านเรื อนที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมทุ กยุคทุ กสมัย ตั้งแต่ โรมาเนสก์,
โกธิ ค, เรอเนสซองส์ , บาร็ อก, ร็ อกโคโค จนถึ งนี โอคลาสสิ คและอาร์ ตนู โว ขึ้น
ชมวาเวลฮิ ล ล์ อัน เป็ นที่ ต้ งั ของพระราชวัง หลวง เป็ นที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย ์
โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็ นผลงานแบบเรอเนสซองส์ ที่ งดงามแห่ งหนึ่ ง
ของยุโรป เข้าชมในส่ วนที่เป็ นรอยัลอพาร์ ตเมนต์ จัดแสดงภาพเขียน, ศิลปะและ
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20.00 น.
วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

20.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

งานประติมากรรม พระตาหนักด้านในเก็บสิ่ งล้ าค่าอันได้แก่ ผ้าปั กทาเปสตรี้ 142
ผืน นาท่านชมท้องพระคลังหลวง, ห้องอาวุธยุทธปกรณ์ ในสมัยโบราณ ใกล้กนั
เป็ นมหาวิหารวาเวล มี ค วามส าคัญในทางประวัติศาสตร์ ใช้เป็ นที่ ราชาภิ เษก
กษัตริ ยท์ ุกพระองค์, ป้ อมปราการ (Barbakan) อายุกว่า 600 ปี ปกปั กษ์รักษาเมืองที่
หลงเหลื ออยู่ แนวกาแพงเมืองเดิ มเป็ นที่ชื่นชอบของศิลปิ นที่จะมาแสดงผลงาน
และวิถีชีวติ ของชาวยิปซี
Local
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรื อเทียบเท่าใน www.mercurekrakow.
com
ระดับเดียวกัน
คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลซิ ก้า - วอร์ ซอ
อังคาร
Buffet
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดิ นทางสู่ เหมืองเกลื อวิลิชก้า เหมื องเกลื อใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
(30 ก.ม.)
โลกที่ยงั คงดาเนิ นกิ จการเหมืองรวมอยู่ดว้ ย เส้นทางท่องเที่ยวที่วกวนใต้ดินผ่าน
ห้องที่จดั แสดง และถ้ าขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหิ นเกลือในลักษณะพิเศษเฉพาะ
โบสถ์ขนาดเล็ก เซนต์คิงก้า ที่อยูล่ ึ กลงไป 101 เมตร จัดเป็ นห้องที่สวยงามที่สุด
ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟที่ทามาจากหิ นเกลือคริ สตัล และยังมีการแกะสลักหิ น
เกลื อสี เทาแบบนู นต่ าตามแบบผลงานของศิลปิ นดัง ลี โอนาโด ดาวินชี แล้วขึ้นลิ
ฟท์กลับสู่ ดา้ นบน โดยมีความลึ กกว่า 135 เมตร จากนั้นเดิ นทางกลับสู่ เมืองครา
คูฟ พาท่านเข้าสู่ จตั ุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลาง รายล้อมด้วยร้านกาแฟ
, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ, อาคารที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และห้างสรรพสิ นค้าที่
เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ที่ที่คุณสามารถหาซื้ อทุกอย่างดังใจปรารถนาเพื่อเป็ นของที่
ระลึกจากประเทศโปแลนด์
Local
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาลาเมืองคราคูฟ แหล่ งท่องเที่ ยวที่มีชื่อเสี ยงมากที่ สุดของโปแลนด์ เดิ นทางสู่
(320 ก.ม.)
เมืองวอร์ ซอ เมืองหลวงที่มีชีวิตชี วามากที่สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรปกลาง วอร์ ซอ เป็ น
เมื องที่ มีอายุเกื อบ 700 ปี แต่ก็ยงั ถู กจัดว่าเป็ นเหมื องใหม่สาหรั บประวัติศาสตร์
ของชาติ โ ปแลนด์ เมื อ งวอร์ ซ อ ได้ เ กิ ด ขึ้ นมาจากเดิ ม ที่ เ ป็ นป่ ามาโซเวี ย น
(Mazovian) เมื่ อสงครามโลกครั้ งที่ 2 เริ่ ม ขึ้ นในปี 1939 ชาวเมื องได้ร่วมกัน
ปกป้ องประเทศไว้อย่างกล้าหาญ จนในที่สุดก็เกิดการจลาจลและการก่อความไม่
สงบขึ้ น ในโปแลนด์ ก ารพยายามต่ อ ต้า นความไม่ ส งบ ถู ก ปราบปรามอย่ า ง
โหดร้ายป่ าเถื่อน กองกาลังทหารนาซี ได้เผาทาลายล้างอาคารต่างๆ ในเมืองหลวง
ไปถึ ง 96 เปอร์ เซ็ นต์หลัง สงครามจบสิ้ น ชาวโปลิ ชได้ช่วยกันบูรณะซ่ อมแซม
ก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ดว้ ยความมุ่งมัน่ และตั้งใจกับความเสี ยสละของประชาชน
ทาให้วอร์ ซอในวันนี้กลับมาเป็ นเมืองเก่าในประวัติศาสตร์ ที่สวยงามดังเดิม
Chinese
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั MERCURE WARSAW CENTRUM หรื อเทียบเท่าในระดับ www.mercurewarsaw
centrum.com
เดียวกัน
เทีย่ วเมืองเก่าวอร์ ซอ - พระราชวังเกาะกลางนา้ ลาเซียนสกี้
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองวอร์ ซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยูร่ วมกันใน
เขตเรี ยกว่า Warsaw Ghetto เข้าสู่ เขตเมืองเก่า (Stare Miasto) สร้างขึ้นมาตั้งแต่
คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 13 เป็ นที่ ต้ ัง บ้า นเรื อ น โบสถ์ แ ละพระราชวัง หลวง (Royal

พุธ
Buffet
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Castle) เข้าชมภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวัตถุและเครื่ องประดับ
เก่ าแก่ อนั เป็ นสมบัติล้ าค่า ภายในมีภาพเขียนที่สาคัญคือ ภาพกรุ งวอร์ 86ซอ 22
มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์ นาโด คานาเล็ตโต ที่ชาวโปลิชใช้เป็ น
ต้นแบบในการบูรณะซ่ อมแซมกรุ งวอร์ ซอจนกลับมาเป็ นเมืองหลวงที่สวยงาม
Royal Way หรื อถนนราชดาเนิ น ความยาวกว่า 4 กิโลเมตร เป็ นที่ต้ งั ของอาคาร
บ้านเรื อน, โบสถ์, วิหาร, ร้านค้า วอร์ ซอ มีพ้ืนที่สีเขียวคิดเป็ นร้อยละ 21 ของตัว
เมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริ เวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวง
วาเชนกิ มีรูปปั้ นของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวังแห่ งนี้ ได้เคยเป็ นที่ประทับ
ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครั้ ง
เสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897
Chinese
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมื่ อได้เวลาอันสมควรเดิ นทางไปเยี่ย มชมพระราชวังเกาะกลางน้ าลาเชี ยนสกี้
(Lazienki Palace) สร้างเสร็ จปี ค.ศ.1689 และกษัตริ ยส์ ตานิ สลอว์ที่ 2 ออกุสตุส
ได้ ท รงซื้ อ ที่ ดิ น และอาคารหลัง นี้ ในปี ค.ศ.1766 และปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ป็ น
พระราชวัง ฤดู ร้ อ น เพื่ อ เป็ นที่ ป ระทับ ส่ ว นพระองค์ ข องกษัต ริ ย ์ใ นราชวงศ์
โปแลนด์เรื่ อยมา จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ ซอ และ
ถ่ายภาพจุ ดสาคัญอย่าง “ศูนย์วฒั นธรรมและวิ ทยาศาสตร์ วอร์ ซอ” อาคารใน
รู ปแบบนีโอคลาสสิ คโกธิ ก หรื อที่ในแถบยุโรปตะวันออกเรี ยกว่า “รู ปแบบสังคม
นิยม” ที่ท้ งั โอ่อ่า สู งเด่นเป็ นสง่าที่สุดในเมืองวอร์ ซอ
Local
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั MERCURE WARSAW CENTRUM หรื อเทียบเท่าในระดับ www.mercurewarsaw
centrum.com
เดียวกัน
วอร์ ซอ - วรอตซวาฟ - กรุ งปร๊ าก (สาธารณรั ฐเชค)
พฤหัสบดี
Buffet
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งวรอตซวาฟ (WROCLAW) เมื อ งที่ ผ สมผสานศิ ล ปะ
(220 ก.ม.)
วัฒ นธรรม และสถาปั ต ยกรรมที่ เ ก่ า แก่ ก ว่ า 7 ศตวรรษและสถาปั ต ยกรรม
สมัยใหม่อย่างลงตัว นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองสาคัญด้านธุ รกิจอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญของโปแลนด์อีกด้วย นาคณะเที่ยวชมเมืองวรอตซาฟ
Chinese
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(279 ก.ม.)
เดินทางสู่ กรุ งปร๊ าก เมืองแห่ งปราสาทร้อยยอด ขึ้นชื่ อว่าเป็ นเมืองสุ ดโรแมนติก
อีกเมืองหนึ่งของโลก
Local
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
www.corinthia.com
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั CORINTHIA PRAGUE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ปราสาทปร๊ าก- เทีย่ วชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ ล- นาฬิ กาดาราศาสตร์
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุ งปร๊ าก สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะ
แบบกอธิ ค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุก๊ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ปัจจุบนั ได้เป็ นที่พานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความ
ใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็ นสง่า แต่ละลาน
กว้างประดับประดาไปด้วยน้ าพุ รู ปปั้ นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์
รวมทั้งโอลด์รอยัลพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ่ งเคยใช้เป็ นที่พานักของช่างฝี มือใน

ศุกร์
Buffet
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15.00 น.

ยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่ แปรธาตุต่างๆ ให้เป็ นทองคา ที่จะทาให้ทา่ นย้อนไปถึง
ความยิง่ ใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินสู่ สะพานชาร์ ล สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหิ นขนาด
ใหญ่ ประดับด้วยรู ปปั้ นของนักบุ ญถึ ง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่ อว่า หากเดิ นผ่าน
สะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่ งเนโปมุข กรุ งปร๊ ากในยุคกลาง เคย
เป็ นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ริ มฝั่งแม่น้ าวัลตวา ท่านจะได้เห็น
สถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่ า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื นที่ได้รับ
การอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี เยี่ยม จนเข้าสู่ จตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของวิหาร
ตินส์ ให้ท่านได้เลื อกซื้ อเครื่ องแก้วโบฮีเมีย “โมเซอร์ ” ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่
โลกและ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นราให้
นักท่องเที่ ยวได้ชม เป็ นโบราณคู่บา้ นคู่เมืองของกรุ งปร๊ าก อิ สระให้ท่านได้มี
เวลาช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์ คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อ
ร้านค้าแบรนด์เนมอื่น ๆ ใน Palladium Shopping Mall
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั CORINTHIA PRAGUE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กรุ งปร๊ าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิ งบรุ นน์ - ช้ อปปิ้ งบนถนนคาร์ ท
เนอร์ สตรีท
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ระหว่างทางผ่านเขตหุ บเขาวาเคา เสน่ห์ของเมืองเล็กๆ ที่
เต็มไปด้วยบ้านเรื อนในยุคเรเนซองซ์ มองดูราวกับอยูใ่ นเมืองแห่งเทพนิยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาคณะเข้าชมความงามของพระราชวังเชิ งบรุ นน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่
ถู กสร้ า งขึ้ นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวัง แวร์ ซ ายส์ เข้าชมภายในกว่า 20
ห้องที่จดั แสดงไว้อย่างน่ าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้อง
รับรอง (Great Hall) สิ่ งที่แสดงให้เห็ นถึงความยิ่งใหญ่แห่ งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก
หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ ริงสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถานที่
สาคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่ าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิ ร์ตและโอเปร่ า
ตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรก์อนั ยิ่ง ใหญ่ ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นที่ทาการสาคัญของรัฐ
ใกล้กนั เป็ นโรงเรี ยนสอนขี่มา้ แบบสเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิ ต้ ีฮอลล์
ก่อนจะข้ามแม่น้ าดานู บสู่ เขตเมื องใหม่ อันเป็ นที่ต้ งั ขององค์การสหประชาชาติ
แห่ งที่สองของยุโรป ให้ท่านได้ชมสายแม่น้ าดานู บใหม่และเก่า ที่มีความสาคัญ
ต่อหลายประเทศในยุโรป
อิสระสาหรับนักช้อป เวียนนาไม่ได้เป็ นเพียงสวรรค์ของผูห้ ลงไหลธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยงั เป็ นที่ที่ใช่เลยสาหรับนักช้อปปิ้ งอีกด้วย ถนนช้อปปิ้ งสาย
สาคัญคือคาร์ ทเนอร์ ตราสเซ เพลิดเพลินไปกับสิ นค้าแบรนด์เนมแฟชัน่ ชั้นนาจาก
ฝรั่ งเศส, นาฬิ กาชั้นดี จากสวิตเซอร์ แลนด์, สิ นค้าแฟชั่นจากอิ ตาลี หรื อของที่
ระลึกที่มีชื่อเสี ยง ศิลปหัตถกรรมแบบออสเตรี ยนมีเสน่ห์เฉพาะตัว เครื่ องแก้วและ
คริ สตัล ของสวาร็ อ ฟสกี้ อัน เป็ นที่ ชื่ น ชอบของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในการขอคื น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อซื้ อสิ นค้าครั้งละไม่ต่ากว่า 75 ยูโร โดย Global Refund

Local

Local
www.corinthia.com
เสาร์
Buffet
Thai
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19.00 น.

TAX FREE SHOPPING หรื อเพลิดเพลินไปกับการนัง่ จิบกาแฟต้นตารับแท้ๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั AUSTRIA TREND HOTEL PARK ROYAL PALACE

Local
www.austria-trend.at

วันที่ 10
07.00 น.
10.00 น.

กรุ งเวียนนา - เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
อาทิตย์
Buffet
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางสู่ สนามบินกรุ งเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
13.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937
วันที่ 11
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
จันทร์
05.20 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้รับเป็ นหลักฯ)
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD
-32,000.10- 20 เม.ย. 2562
9 8 ,0 0 0 .8 8 ,0 0 0 .7 9 ,0 0 0 .- 1 6 ,0 0 0 .1 2 ,0 0 0 .-24,000.-32,000.3- 13 พ.ค. 2562
9 4 ,0 0 0 .8 5 ,0 0 0 .7 5 ,0 0 0 .- 1 6 ,0 0 0 .1 2 ,0 0 0 .-24,000.ค่าทัวร์รวม :

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้าตามที่ระบุในรายการ
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปแลนด์ (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์ พักในโปแลนด์ 4 คืน**
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสู ญเสี ยชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / ค่ า รั ก ษาพยาบาลในต่ างประเทศ รวมถึ ง ค่ า รั กษาพยาบาลต่ อ เนื่ อ งหลังจากกลับ ถึ ง ประเทศไทย
1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่ วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิ น
7 กิโลกรัม









ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิน่
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรื อที่ท่านรู ้จกั และ
เชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์
และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่ งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการ
ยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ี่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสี ยงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้างความราคาญให้แก่ผรู ้ ่ วมคณะ, ผูท้ ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผูท้ ี่ก่อหวอด
ประท้วง ยุยงให้ผรู ้ ่ วมเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบ
กับผูร้ ่ วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คนื 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คนื 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้จ่ายจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี้ ให้นามาหักจากเงิน
ค่าบริ การที่ตอ้ งจ่ายตามข้อ 1 แต่ถา้ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
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หมายเหตุ

หลักเกณฑ์ที่นามาใช้น้ ี เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณี ตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิ งคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทั้งหมดเป็ นสิ ทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาหรับผูพ้ กั
3 ท่าน (ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพัก และการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมได้
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สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิ ดทาการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ นั ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุ ณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผูใ้ ห้บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริ การในการยกกระเป๋ าขึ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิ ชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรื อเสี ยหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
ตามกฎระเบียบการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศโปแลนด์ ใช้เวลาทาการประมาณ 14 วันทาการ
(ลูกค้าทุกท่านต้องมาโชว์ตวั เพื่อทาการสแกนลายนิ้วมือที่ดว้ ยตนเอง) อาคารแอทธินี่ ทาวเวอร์ ถ.วิทยุ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรื อประเทศอื่น กรุ ณาแนบมาด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
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 รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบพื้นหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สาเนาสู ติบตั ร
ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
 หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั / สังกัดที่ท่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
 กรณี ที่ เ ป็ นเจ้า ของกิ จ การ ขอใบทะเบี ย นการค้า ,ใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ และหนัง สื อ รั บ รองบริ ษ ัท ที่ ค ัด ไว้ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น พร้ อ ม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 หนังสื อรับรองจากทางธนาคาร และแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า
ออกของเงิน ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่ งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** (รบกวนทุกท่านเตรี ยมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริ งไปด้วยในวันยืน่ วีซ่า)
 กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผูอ้ านวยการ
เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิ ดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดิ นทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึ งแม้ว่าท่านจะถูกปฏิ เสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
 บริ ษ ัทขอสงวนสิ ทธิ ใ นการความรั บ ผิดชอบต่อ ความเสี ยหายใดๆอัน เกิ ดจากการปฏิ เสธวีซ่าของทางสถานทู ต ตามข้อ ตกลงของ
สนธิสญ
ั ญาเชงเก้น ในกรณี ยนื่ วีซ่าผิดประเภทหรื อผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

