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วนัที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ
17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น  4 เคาร

เตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
21.15 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR833
23.55 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลีย่นเครือ่งประมาณ 2 ชัว่โมง)

วนัที่2        กรงุปราก  – ปราสาทปราก - บราตสิลาวา – ชมเมอืง
02.30 น. ออกเดินทางสูกรุงปราก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR289
07.40 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติกรุงปราก ประเทศเช็ค หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และ ดาน

ศุลกากรเรียบรอยแลว นําคณะเดินทางสู กรุงปราก
พรอมชมความสวยงามของวิวทิวทัศนของทุงหญาอัน
เขียวขจี ทุงดอกเรบซีดสีเหลืองอราม และหมูบานชนบท
อันเงียบสงบ ตลอดเสนทางการเดินทางจนกระท่ังเขาสู
“กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งต้ังอยู
ริมสองฟากฝงแมน้ําวัลตาวา นําคณะถายรูปคูกับความ
ยิ่งใหญของ “ ปราสาทปราก ” ซึ่งถูกสรางข้ึนในปค.ศ.
885โดยเจาชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเปนท่ีประทับ
ของกษัตรยิสมัยตางๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปจจุบันน้ีได
ถกูใชเปนทําเนียบรฐับาลและเปนท่ีพํานักของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเช็ค นําคณะเดินทางเขาสูศูนยกลาง
ของปราสาทท่ีแวดลอมไปดวยโบราณสถานเกาแกอายุกวา650ป “ มหาวิหารเซนตวิตัส ” โบสถเกาแกสไตล
โกธกิท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ.1929 เปนมหาวิหารอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีคุณคาอยางย่ิงของชาวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใช
เปนท่ีเก็บพระศพของกษัตริยพระองคตางๆ อีกท้ังยังเปนท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีทําข้ึนในสมัยพระเจาชารลสท่ี 4

เทีย่ง       บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคา
บาย            นาํทานออกเดินทาง “กรุงบราตสิลาวา” เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญทีสุ่ดของประเทศสโลวัค รวมท้ังเปนเมืองท่ี

มีประชากรหนาแนนท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาต้ังอยูบน
สองฝงแมน้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียแ ละฮังการี ใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเชก
เมืองน้ีต้ังอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เปนนครสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทาง
วัฒนธรรมของแควนสโลวาเกีย โบสถและสถานท่ีสําคัญตาง ๆ เชน ปราสาทที่เคยใชเปนปอมปราการสมัย
โบราณ นําทานสมาชิกผานชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเปนสัญลักษณของเมือง

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที ่: IBIS BRATISLAVA CANTRUM ท่ีพักระดับใกลเคียง

วันที3่       บราติสลาวา - บดูาเปสต– คาสเซิล่ ฮิลล –  ปอมฟชเชอรแมน  - ลองเรอืแมน้าํดานบู
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

นาํทานเก็บภาพความสวยงามของววิเมืองบราติลาวาบนเนนิ
“ปราสาทบราติราวา” และแนวเทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตนใน
บริเวณเมืองน้ีดวย, ภูเขาลิตเทิลคารเปเทียน (สวนหนึ่งของ
เทือกเขาคารเปเทียน) หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู  “กรุง
บูดาเปสต”  เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแมนํ้า
ดานูบไหลผานกลางเมือง นําคณะชมความย่ิงใหญอลังการ
ของ “มหาวิหารเซนตสตีเฟน” สรางข้ึนในป ค.ศ.1851 เสร็จ
สมบูรณเม่ือป ค.ศ.1905 ใชเวลากวา 54 ปในการกอสราง มี
ความสูงถึง 96 เมตรถื อวาเปนอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดใน
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บูดาเปสต ชม “ฮีโรสแควร” ซึ่งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ พรอมชม “อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ” ที่สรางข้ึน
เพ่ือเฉลิมฉลองการกอต้ังอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ป นําคณะผานชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ”
สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นําทานขึ้นสู “คาสเซิ่ลฮิลล” ชม “ปอมฟชเชอรแมนบาสเตียน” ท่ีสรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงความกลาหาญของ

ชาวประมงผูเสียสละชีวิตเพ่ือปกปองบานเมืองในชวงท่ีถูกมองโกลรุก รานในปค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย
ของพระเจาสตีเฟน” ปฐมกษัตริยของชาวแมกยาร
ทรงมาเดนเปนสงาอยูหนาปอมปราการ และใหทาน
เก็บภาพความประทับใจ

เย็น             นําคณะชม “ลองเรอืชมแสงสีวิวทิวทัศนสองฝากฝง
ที่อาคารตางๆประดับแสงไฟสวยงามทัง้อาคารรัฐสภา
ที่สวยที่สุดของยโุรปสัญลักษณของประเทศ อาคารนี้
ถูกสรางแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเดน ชมอาคาร
บานเรือนสถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมืองและชีวิต
ความเปนอยูของผูคนสองฟากฝงแมน้ําดานูบที่
สวยงามเกินคาํบรรยาย

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที ่:      MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL                      ที่พักระดับใกลเคยีง

วันที4่      บดูาเปสต - เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน สวนสาธารณะสตดัปารค
                โบสถเซนตสตเีฟน - ชอปปงยานถนนคารทเนอร
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
                 นาํทานเดินทางสู  “กรงุเวยีนนา” เปนเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่ม่ังค่ังดวยศิลปะและการดนตรีระดับ

โลกช่ือเสียงน้ีเปนผลมาจากนักประพันธบทเพลงวอลทผูยิ่งใหญท่ีไดใชชวงชีวิตท่ีเวียนนาและสรางผลงานฝากไว
ที่นี ่ เชน โวลฟกัง อามาเดอุส โมซารท และ ลุดวิก ฟนเบโธเฟน

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นาํทาน “ถายรปูคูกบัพระราชวงัเชินบรนุน” พระราชวงัฤดรูอนอนัยิง่ใหญของราชวงศฮปัสบวรกทีถ่กูสรางขึน้ใน

ปลายศตวรรษที ่17 โดยพระประสงคของ “พระนางมาเรีย
เทเรซา” จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิโรมันที่ต้ังพระทัยวา จะ
สรางพระราชวังแหงนี้ใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสในกรุงปารีส”  ดานหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช
เปนท่ีลาสัตวปจจุบันไดตกแตงเปนสวน และ นํ้าพุอยาง
สวยงาม อันเปนท่ีมาของช่ือพระราชวังเชินบรุนนในอดีตน้ัน
พระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ไดเคยใชชีวิตชวงวัยเด็ก ณ
พระราชวังแหงน้ี และ โมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพร

รดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับพระราชโอรสของ
พระองค สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในหอง
ตางๆ กวา 20 หอง อาทิ หองทรงงาน หองบรรทม หอง
แกลลอรี่, หองมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม หองบอลลูม ใชจัดงาน
เตนรํา หรือแสดงดนตรี ปจจุบันยังมีการใชงานอยูเปนครั้ง
คราว ฯลฯ ทามกลางอุทยานสวนดอกไมนานาพันธุนําทาน
ผานชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผานชม โรงอปุรากร
(โอเปราเฮาส), พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, ศาลา
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วาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถประจาํเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  นําทานเดินทางสู “สวนสาธารณะสตัดปารค”
สวนสาธารณะอันรมร่ืนใจกลางเมือง นําชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” Johann Strauss ศิลปนท่ีมี
ช่ือเสียงกองโลก เจาของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสู “ถนน
คารทเนอร” ยานถนนการคาท่ีต้ังอยูใจกลางเมือง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย  เชิญทานเลือก
ซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินคาแบรนดเนมชื่อดังของ
ยุโรป พรอมชม “โบสถเซนตสตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เปนโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย

ค่ํา           อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทุกทาน
พักที ่:      KAVALIER HOTEL                                                               ที่พักระดับใกลเคยีง

วนัที่5        เวยีนนา - เชสกีค้ลุมลอฟ เมอืงมรดกโลก – ชมเมอืง - เชสกี ้บเูดอโจวชิ
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
                   นาํทานออกเดินทางสู “เมอืงเชสกี ้คุมลอฟ” (เมอืงมรดกโลก) เปนเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตของ

สาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกาและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเกานี้
ไดรบัการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใหเปนมรดกโลก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นําทานเดินเที่ยวชมเมอืงโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซึ่งเปนที่ต้ังของศาลา

วาการเมืองอันเกาแกและยังคงใชอยูจนกระทั่งปจจุบัน ใหทานไดถายรูปท่ีระลึกภายนอกของ “ปราสาทครุ
มลอฟ” ซึ่งเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปรากมีหองตางๆ ถึง 40 หองลาน
ปราสาท 5 แหงและอุทยานอีก 1 แหงท่ีต้ังตระหงานอยูบนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหนา
อุทยาน ภาพที่ทานเหน็คือบานเรอืนหลังเล็กหลังนอยหลังคาสีสมเรยีงรายกันเปนกระจุกๆ เหมือนบานตุกตาที่
สวยงามยิ่งนักไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสูเมืองเชสก้ี บูเดอโจวิช

ค่ํา           อิสระกับอาหารมื้อค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปงของทุกทาน
พักที ่:       GRAND HOTEL ZVON                                                            ที่พักระดับใกลเคยีง

วนัที่6       เชสกี ้บเูดอโจวชิ - คารโลว ีวารี – ปราก
เชา               บรกิารอาหารมือ้เชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพ่กั

นําทานเที่ยวชมเมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช ใหทานไดเดินเลน
เท่ียวชมเขตเมืองเกา และมีเวลาใหทานเลือกซ้ือสินคาของ
ท่ีระลึกซ่ึงเปนเอกลักษณของประเทศ อาทิเชน ผาลูกไม,
เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอป
ปง

บาย นํานําทานเดินทางสูเมือง “คารโลวีวารี่” เมืองตากอากาศ
ที่นารัก มีบอน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี สรางขึ้น
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ในสมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ “แมนํ้าเทปลา” ท่ีไหลผานใจกลาง
เมืองซึ่งชวยเพ่ิมความงดงามใหแกตัวเมืองแหงน้ีมากย่ิงข้ึน ชมโบสถประจําเมืองเล็กๆ ที่มีสัญลักษณของเมือง
อยูบริเวณหนาโบสถ แลวเดินลัดเลาะไปตามลํานํ้าเทปลาทามกลางหุบเขาคลายสวิตเซอรแลนดเปนอยางมาก และ
มีเวลาใหทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกมากมายตามอัธยาศัย

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที ่:      DUO HOTEL                                                                             ที่พักระดับใกลเคยีง

วนัที่7       ปราก – ชมเขตเมอืงเกา – ชอปปง -  เดินทางกลบั
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
                   จากนั้นนาํทานเดินทางสู “กรุงปราก” เมืองหลวง

ของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งต้ังอยูริมสองฟากฝง
แมน้ําวัลตาวา นําชม “สะพานชารลส” สะพาน
สัญลักษณของกรุงปราก ที่สรางขามแมนํ้าวัลตา
วาในชวงศตวรรษท่ี14 ดวยสถาปตยกรรมแบบ
โกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูป
ปนของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูปนําคณะเขาสูเขต
เมืองเกา นําชมนําทานเท่ียวชม “จัตุรัสเมืองเกาส
ตาเรเมสโต” สถานท่ีนัดพบของชาวปราก  บริเวณ
โดยรอบลวน  เปนอาคาร และวิหารเกาแกอายุกวา 600 - 700 ป ท่ีมีความงดงามโดดเดน ชม “อนุสาวรียยาน
ฮุส” ผูนําฝายปฏิรปูศาสนาซ่ึงถกูกลาวหาวาเปนพวกนอกรีต ถูกเผาท้ังเปนโ ดย ผูปกครองของฝาย  คริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร” ท่ีทุกๆ 1 ช่ัวโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต (12
Apostles) ออกมาเดินผานหนาตางเล็กๆ ดานบน หอคอยจนครบ 12 องค บริเวณใกลเคียงกันน้ียังเปนท่ีต้ัง
ของชุมชนชาวยิวที่เกาแกท่ีสุดในยุโรปหลัง มีเวลาใหคณะไดเดินเลนชอปปงสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองไตลเช็ค และ
โบฮีเมียน อาทิเชน เคร่ืองแกวสีตางๆ ,ตุกตาหุนกระบอก ,งานผาปกรวมถึงช้ินงานแกะสลักตางรูปแบบ ฯลฯ

เที่ยง อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปง
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดนิทางสูสนามบนิ

17.10 เหิรฟากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS Qเที่ยวบินที่ QR292

วนัที่8       ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ
00.10 เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
01.55 เหริฟาสูกรงุเทพฯ...โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS Qเที่ยวบินที่ QR834
12.40 เดนิทางถึงกรงุเทพฯ...โดยสวัสดภิาพพรอมความประทบัใจ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอัน

เนือ่งมาจากสายการบนิ และสถานการณในตางประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนัน้ เพือ่ความปลอดภยัในการ
เดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คชั่นส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทวัร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การ
ตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ
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ตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ  ท่าน

พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิม

ช่วง พ.ย. – มี.ค. 42,900 18,000

ต้องการเดนิทางโดยชนัธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีบริษทั

อัตราคาบริการนี้รวม
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปราก // ปราก-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน
โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ี
มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อัน
เปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก
คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ
คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
คาผกผันของภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา
(ทางบริษทัฯคิดคาบริการ 4,000.-)
คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัว

เขามา
ในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
คาทิปพนกังานขับรถในยโุรปทานละ 12 ยูโร
คาทิปหวัหนาทวัร ตามวัฒนธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระเต็มจํานวนทั้งหมด 20,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20
ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอื่นให ถาทานตองการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุ
สุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
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หมายเหตุ
· ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่วีซา อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยาง
ถูกตอง

· หากในชวงที่ทานเดินทางคิววซีากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตอง
เดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก

· เอกสารตางๆทีใ่ชในการยืน่วซีาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานท่ี
มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ
เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น
มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

· กรณวีซีาทีท่านยืน่ไมผานการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ทานจะตองเสยีคาใชจายจรงิทีเ่กดิขึน้ดั งตอไปนี้
-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแมวาจะผานหรือไมผานการ

พิจารณา
-  คามัดจาํตั๋วเครือ่งบิน หรือตั๋วเครือ่งบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซ่ึงต๋ัวเปนเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไม

ผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหัก
บางสวน และสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามัด
จําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน
2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

· หากทานผานการพจิารณาวซีา แลวยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคาใชจายทัง้หมด 100%
· ทางบรษิทัเริม่ตน และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณทีานเดนิทางมาจากตางจงัหวดั หรือตางประเทศ และจะ

สํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน
สวนนี ้เพราะเปนคาใชจายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่
จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจาํกับ
สายการบนิ   หรือ กรุปทีม่กีารการนัตคีามดัจาํทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผานตวัแทนในประเทศ หรอืตางประเทศและไมอาจ
ขอคนืเงนิได
ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมหีนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา
รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีช่ือผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3
เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถอืหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ
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หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทานละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชอีอมทพัยเทานัน้ สวนบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดง
ทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ทัง้นีเ้พือ่ใหหลกัฐานการเงนิของทานสมบูรณทสดุ)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนา
พาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงนิรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรอืบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด
สาํเนาทะเบียนบาน 1 ชดุ
สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหยา 1 ชดุ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร  และถึงแมวาทานจะถูก

ปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง
หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชญิทานไปสมัภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีม่เีอกสารพรอมและมคีวามประสงคทีจ่ะเดนิทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก


