กรุงปร๊ าก - คาร์ โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)

ปราสาทคลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - เทลค์ – ช้ อปปิ้ ง Freeport Fashion Outlet
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( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.00 น.
21.15 น.
23.55 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์ เตอร์ สาย
การบินการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR833
เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ในเวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันที่2

กรุงปร๊ าก - คาร์ โลวี วารี – เที่ยวชมเมือง - มาเรียนสเก้ ลาสเน่

02.30 น.
07.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งปร๊ าก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR289
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติกรุ งปร๊ าก ประเทศเช็ ค หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมื อง และ ด่ านศุ ลกากร
เรียบร้ อยแล้ว
นาท่ านเดินทางสู่ เมือง “คาร์ โลวีวารี่ ” เมืองตากอากาศที่น่ารัก มีบ่อน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันดี สร้างขึ้นใน
สมัยพระเจ้าชาร์ ลที่ 4 ชมความสวยงามของ
เมือง และความสวยงามของ “แม่น้ าเทปลา”
ที่ ไ หลผ่านใจกลางเมื อ งซึ่ งช่ วยเพิ่ ม ความ
งดงามให้ แ ก่ ต ัวเมื อ งแห่ ง นี้ มากยิ่ง ขึ้ น ชม
โบสถ์ประจาเมืองเล็กๆ ที่ มีสัญลักษณ์ ของ
เมื องอยู่บริ เวณหน้าโบสถ์ แล้วเดินลัดเลาะ
ไปตามล าน้ าเทปลาท่ ามกลางหุ บเขาคล้าย
สวิตเซอร์ แลนด์เป็ นอย่างมาก และมีเวลาให้
ท่ า นเลื อ กซื้ อสิ นค้า ที่ ร ะลึ ก มากมายตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อง “มาเรี ยนสเก้ ลาซเน่ ” หรื อรู ้ จกั ในภาษาเยอรมัน ว่า Marienbad อยู่ห่ างจากปร๊ ากไปทาง
ตะวันตกประมาณ 160 กิโลเมตร เมืองนี้ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ในปี ค.ศ. 1528 ในฐานะที่เป็ นเมืองแห่ งน้ าแร่ ที่มีชื่อเสี ยง ตัว
เมืองแห่ งนี้ต้ งั อยูท่ ่ามกลางป่ าเขาและบรรยากาศภายในเมืองช่างแสนโรแมนติก เต็มไปด้วยอาคารสี พาสเทลหวานๆ
สวยงามราวกับขนมเค้ก เทศบาลเมืองได้จดั แต่งสนามสาธารณะของเมืองไว้อย่างสวยงาม นาท่านชม “นา้ พุดนตรี ”
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง มี เวลาให้ท่านเดิ นเที่ ยวชมเมื อง พร้ อมเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ระลึ กตามอัธยาศัย อย่าลื มชิ ม
“ขนมเวเฟอร์ ” ขนมขึ้นชื่อของเมืองเช็คฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่ :

Esplanade Spa And Golf ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3

มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)
ปราสาทคลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งเชสกี้ คุ ม ลอฟ” (เมื อ งมรดกโลก) เป็ นเมื อ งขนาดเล็ ก ในภู มิ ภ าคโบฮี เมี ย ใต้ข อง
สาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจากสถาปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ มลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินเที่ยวชมเมื องโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมื อง” Old Town Square ที่สวยงาม ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่า
การเมื อ งอั น เก่ า แก่ แ ละยัง คงใช้ อ ยู่ จ นกระทั่ ง
ปั จจุ บ ัน ให้ ท่ า นได้ถ่ า ยรู ป ที่ ระลึ ก ภายนอกของ
“ปราสาทครุ มลอฟ” ซึ่ งเป็ นปราสาทที่ ใหญ่ เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปร๊ ากมีห้อง
ต่างๆ ถึ ง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่ งและอุทยาน
อี ก 1 แห่ งที่ ตั้ งตระหง่ า นอยู่ บ นเนิ นเขา ชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่
ท่ านเห็นคื อบ้ านเรื อนหลังเล็ก หลังน้ อยหลังคาสี
ส้ ม เรี ยงรายกันเป็ นกระจุ กๆ เหมื อ นบ้ านตุ๊ กตาที่
สวยงามยิ่งนักได้เวลาอันควร โลก นาท่ านเดินทางสู่ เมื องเมื องเชสกี้ บูเดอโจวิช มีเวลาให้ท่านได้เดิ นเล่นเที่ ยวชม
เขตเมืองเก่า และมีเวลาให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึ กซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศ อาทิเช่ น ผ้าลู กไม้, เครื่ อง
กระเบื้อง ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่ :
วันที่4

Spa Hotel Vista ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมื อง เทลค์ เป็ นเมื องเล็ก ได้ชื่อว่าเป็ น Venice
of Moravia เป็ นเมื องที่ ง ดงามในโมราเวีย นตอนใต้ ถู ก ก่ อตั้ง ตั้ง แต่
ศตวรรษที่ 13 เป็ นการนาชั้นหนึ่ งของถนนที่ ตดั กันของเส้ นทางการ
ค้าขายระหว่า งโบฮี เมี ย โมราเวี ย และออสเตรี ย นอกจากอนุ ส รณ์

เชสกี้ บูเดอโจวิช – เทลค์ – เที่ยวชมเมือง – ช้ อปปิ้ ง Freeport Fashion Outlet

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่ :
วันที่5
เช้ า

สถานปราสาทยุคเรเนศองส์ ในศตวรรษที่ 17 พร้อมด้วยสวนรู ปแบบอังกฤษ วิวที่สวยงามที่สุดคือจัตุรัสของเมือง
บ้านเรื อนสี พาสเทลเรี ยงรายไปด้วยตลาดพร้อมบ้านแบบเรเนซองส์ และบาร็ อกที่ได้รับการรักษาเป็ นอย่างดี รวมถึง
หลังคาหน้าจัว่ และอาร์ เขตตั้งแต่ปี 1992 และทั้งหมดนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO
เมื่อปี ค.ศ. 1992 ให้ท่านได้เดินชมเมืองมรดกโลกแห่งนี้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “Freeport Fashion Outlet” ให้ท่านได้มีเวลาเลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายใน
ราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, G aastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox,
Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ
อิสระกับอาหารมื้อค่าเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

Holiday Inn Brno ที่พกั ระดับใกล้เคียง
เบอร์ โน – เที่ยวชมเมือง - คุทนาโฮล่า – ชมเมือง

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางสู่ เบอร์ โน ถึงจะเป็ นเมืองเล็กแต่ก็จดั เป็ นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายสิ่ งโดดเด่นทั้งใน
แง่ศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกิน อาทิ ไวน์ เบอร์ โน โดดเด่นเรื่ องผลิตไวน์ คอไวน์จากทัว่ สารทิศมาที่นี่เพื่อชิ ม
ไวน์ ที่หาซื้ อง่ายมาก ที่พิเศษคือมีร้านชื่อ Vinarna ที่กดไวน์ออกจากถังไวน์กนั สด ๆ คอสุ ราคงได้กรึ่ มกันทั้งวัน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมื อง "คุทนาโฮรา" ( Kutna Hora ) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเขตเซ็ นทรัลโบฮีเมีย
“Central Bohemian” เป็ นเมืองที่สาคัญมาก
ที่ สุ ด เป็ นอัน ดับ สอง (รองจากกรุ ง ปราก)
ของอาณาจัก รโบฮี เมี ย น เนื่ อ งจากเคยมี
เหมื อ งเงิ น ซึ่ งเคยเปิ ดมาเป็ นเวลา 250 ปี
จากนั้นนาท่ านเที่ ยวชมความสวยงามของ
โบสถ์ป ระจาเมื อง “โบสถ์ เซ็ นต์ บ าบารา”
ซึ่ งได้ก่อสร้ างมาตั้งแต่ปี 1388 โดยปี เตอร์
พาร์ เลอร์ และได้หยุดการก่อสร้างมาหลาย
ครั้งหลายคราหลังจากที่ ได้เริ่ มก่ อสร้ างมา
ยาวนานกว่า500ปี จนในที่สุดโบส์ อนั ยิ่งใหญ่แห่ งนี้ ก็เสร็ จสมบูรณ์ ในปี 1905 โบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิ กที่
นับว่าสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับมหาวิหารเซ็นต์วินทัสอันโด่งดังของ
กรุ งปร๊ าก จากนั้นมีเวลาให้ ท่านได้ เดินชื่ นชมบรรยากาศภายในเมืองเก่ าของคุทนาโฮล่ า ซึ่งเต็มไปด้ วยอาคารโบราณ
ทีย่ งั คงรักษาความสวยงามไว้จนกระทัง่ ปัจจุบัน ให้ ท่านได้ เดินเทีย่ วชมบรรยากาศของเมืองเก่ าอันทรงคุณค่ า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Hotel Zlata Stoupa ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่6

คุทนาโฮล่า - ปราสาทคาร์ ลสไตล์ - ปร๊ าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางสู่ “ปราสาทคาร์ ลสไตน์ ” Karlstejn Castle พร้อมนาท่าน “นั่งรถม้ าย้ อนยุค” เข้ าสู่ บริ เวณปราสาท
ประดุจเสมือนเจ้ าเมืองในสมัยโบราณ เข้าชมภายใน
ปราสาทคาร์ ล สไตจ์น ซึ่ งมี อายุเก่ าแก่ ก ว่า 650 ปี
เป็ นปราสาททีส่ าวสาว ชาวเชคฯ ทุคคนไฝ่ ฝันว่ าจะ
ได้ ประกอบพิธีแต่ งงานในปราสาทแห่ งนี้ ปราสาท
นี้ ถูก สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1348 โดยกษัตริ ยช์ าร์ ลที่ 4
เพื่อเป็ นที่เก็บเครื่ องราชกกุฎภัณฑ์ และเครื่ องทรง
ของกษัตริ ยเ์ ชค รวมถึ งของมี ค่าต่างๆ นาท่าน เข้า
ชมห้องต่างๆภายในที่เต็มไปด้วยของตกแต่งดั้งเดิม
รวมทั้ง ภาพวาดราชวงศ์เชก ที่ ส วยงาม และเป็ น
ปราสาทที่นอ้ งท่านนักจะได้สัมผัสในการไปเยือนประเทศสาธารณรัฐเช็ค
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ ค ซึ่ งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ งแม่ น้ าวัล ตาวา นาท่านชม
“สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสั ญลักษณ์ ของกรุ งปร๊ าก ที่สร้างข้ามแม่น้ าวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรม
แบบโกธิ ก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิ น
ทรายรู ป ปั้ นของนักบุ ญต่างๆ ถึ ง 30 รู ป นาท่าน
เข้าสู่ เขตเมื องเก่ า น าท่ านเที่ ย วชม “จั ตุ รัส เมื อ ง
เก่ าสตาเรเมสโต” สถานที่ นัดพบของชาวปร๊ าก
บริ เวณโดยรอบล้วน เป็ นอาคาร และวิหารเก่าแก่
อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม
“อนุสาวรี ย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ ายปฏิรูปศาสนาซึ่ งถูก
กล่ า วหาว่าเป็ นพวกนอกรี ต ถู ก เผาทั้ง เป็ นโดย
ผูป้ กครองของฝ่ าย คริ สต์ศาสนจักรโรมันคาทอ
ลิ ค และ “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ ทุ ก ๆ 1 ชั่วโมงจะมี ตุ๊ก ตาสาวกพระคริ ส ต์ (12 Apostles) ออกมาเดิ น ผ่า น
หน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริ เวณใกล้เคียงกันนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของชุ มชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดใน
ยุโรปหลัง มี เวลาให้คณะได้เดิ นเล่ นช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ ระลึ กพื้นเมื องไตล์เช็ ค และโบฮี เมี ยน อาทิ เช่ น เครื่ องแก้วสี
ต่างๆ ,ตุก๊ ตาหุ่นกระบอก ,งานผ้าปั กรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรู ปแบบ ฯลฯ
อิสระกับอาหารมื้อค่าเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที่ :

Duo Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่7

ปร๊ าก - ปราสาทปร๊ าก – มหาวิหารเซ็นต์ วนิ ตัส – เดินทางกลับ

เช้ า

17.10

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านถ่ ายรู ปคู่กับความยิ่งใหญ่ ของ “ ปราสาทปร๊ าก ” ซึ่ งถู กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชายบริ โวจเดิมในสมัย
กลางเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่างๆ ใน
จัก รวรรดิ โ บฮี เ มี ย ปั จจุ บ ั น นี้ ได้ ถู ก ใช้ เ ป็ น
ท า เนี ย บ รั ฐ บ า ล แ ล ะ เป็ น ที่ พ านั ก ข อ ง
ประธานาธิ บดี แห่ งสาธารณรัฐเช็ ค นาคณะเดิ น
ทางเข้าสู่ ศูนย์กลางของปราสาทที่ แวดล้อมไป
ด้ว ยโบราณสถานเก่ า แก่ อ ายุ ก ว่า 650ปี “ มหา
วิห ารเซนต์ วิตั ส ” โบสถ์เก่ าแก่ ส ไตล์โกธิ ก ที่
สร้ า งขึ้ นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหาวิ ห ารอั น
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิง่ ของชาวเช็กฯ ทุกคน
เนื่องจากใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์
ที่ 4
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR292

วันที่8

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

00.10
01.55
12.40

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่ อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เทีย่ ง

อัตราค่าบริการ
เดินทางโดยสารการบิน

การ์ ตาร์ แอร์ เวย์

พ.ย.61 - มี.ค.62

ผู้ใหญ่ พกั เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ าพั12กท่ปีานเดียว / ห้อง
จ่ ายเพิม่
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

44,900 44,900

44,900 12,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ปร๊ าก // ปร๊ าก-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่ พกั ตามระบุ หรื อเที ยบเท่าในระดับเดี ยวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า
(ทางบริษทั ฯคิดค่าบริการ 3,500.-)
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระเต็มจานวนทั้งหมด 20,000 บาท ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport
มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่ าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่ าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บ จากทางสถานทู ต เนื่ องจากบริ ษท
ั จะต้องใช้
เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20
ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง

•
•

•

-

•
•

หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่ าท่ องเที่ ยวทวีปยุโรป ทางสถานทู ตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิ ใช่ บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่ มีความประสงค์จะยื่นวีซ่ า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่
เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้า
ออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลื อจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คื นแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้ แจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพาหนะ
อย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
เดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM
IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ
สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม

Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลข
บัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั
ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทู ตจะรั บพิจ ารณาเฉพาะท่ านที่ มี เอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่ จะเดิน ทางไปท่ องเที่ ยวยังประเทศตามที่ ระบุ เท่ านั้ น การปฏิ เสธวีซ่ าอัน
เนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคานึ งถึ งประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

