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กรุงปร๊าก - คาร์โลว ีวารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกคีลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)

ปราสาทคลุมลอฟ - เชสก ีบูเดอโจวชิ - เทลค์ – ช้อปปิง Freeport Fashion Outlet

เบอร์โน – คุทนาโฮล่า – ปราสาทคาร์ลสไตล์ - ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซ็นต์วนิตสั

กําหนดการเดินทาง

-  พ.ย. //  พ.ย. –  ธ.ค. // -  ธ.ค. // -  ธ.ค. // -  ธ.ค. 61

-  ม.ค. // -  ม.ค. // ม.ค. -  ก.พ. // -  ก.พ. // -  ก.พ. // -  ก.พ. // -  ก.พ.

-  มี.ค. / -  มี.ค. / -  มี.ค. / -  มี.ค. / -  มี.ค. 

( กรุณาสํารองทีนังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพอืความสะดวกในการยืนวีซ่า)
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วนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

.  น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน เคาร์เตอร์สาย

การบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีนังบนเครือง

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทียวบินที QR833

.  น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลยีนเครือง (ในเวลาเปลยีนเครืองประมาณ  ชัวโมง)

วนัที กรุงปร๊าก - คาร์โลว ีวารี – เทียวชมเมอืง - มาเรียนสเก้ ลาสเน่

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทียวบินที QR289

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปร๊าก ประเทศเช็ค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ ด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว

นําท่านเดินทางสู่เมอืง “คาร์โลวีวารี” เมืองตากอากาศที

น่ารัก มีบ่อนาํพุร้อนทีมีชือเสียงเป็นทีรู้จกักนัดี สร้างขึน

ในสมยัพระเจา้ชาร์ลที 4 ชมความสวยงามของเมือง และ

ความสวยงามของ “แม่นําเทปลา” ทีไหลผ่านใจกลาง

เมืองซึงช่วยเพิมความงดงามให้แก่ตวัเมืองแห่งนีมาก

ยงิขึน ชมโบสถป์ระจาํเมืองเล็กๆ ทีมีสัญลกัษณ์ของเมือง

อยูบ่ริเวณหนา้โบสถ์ แลว้เดินลดัเลาะไปตามลาํนําเทปลา

ท่ามกลางหุบเขาคลา้ยสวิตเซอร์แลนดเ์ป็นอยา่งมาก และ

มีเวลาให้ท่านเลือกซือสินคา้ทีระลึกมากมายตามอธัยาศยั

เทียง บริการอาหารมอืกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมอืง “มาเรียนสเก้ ลาซเน่” หรือรู้จกัในภาษาเยอรมนัว่า Marienbad อยู่ห่างจากปร๊ากไปทาง

ตะวนัตกประมาณ 160 กิโลเมตร เมืองนีเริมเป็นทีรู้จกัในปี ค.ศ. 1528 ในฐานะทีเป็นเมืองแห่งนาํแร่ทีมีชือเสียง ตวั

เมืองแห่งนีตงัอยูท่่ามกลางป่าเขาและบรรยากาศภายในเมืองช่างแสนโรแมนติก เต็มไปดว้ยอาคารสีพาสเทลหวานๆ

สวยงามราวกบัขนมเคก้ เทศบาลเมืองไดจ้ดัแต่งสนามสาธารณะของเมืองไวอ้ย่างสวยงาม นาํท่านชม “นําพุดนตรี”

ซึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านเดินเทียวชมเมือง พร้อมเลือกซือสินค้าทีระลึกตามอธัยาศยั อยา่ลืมชิม

“ขนมเวเฟอร์” ขนมขึนชือของเมืองเช็คฯ

คาํ บริการอาหารมอืคาํ ณ ภัตตาคาร

พักที :      Esplanade Spa And Golf ทีพักระดับใกล้เคียง

วนัที มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกคีลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)

ปราสาทคลุมลอฟ - เชสก ีบูเดอโจวชิ

เช้า บริการอาหารมอืเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง

สาธารณรัฐเช็กมีชือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึงเขตเมืองเก่านีไดรั้บ

การขึนทะเบียนจากยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก

เทียง บริการอาหารมอืกลางวนั ณ ภัตตาคาร
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บ่าย นําท่านเดินเทียวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมอืง” Old Town Square ทีสวยงาม ซึงเป็นทีตงัของศาลาว่า

การ เมืองอ ัน เก่าแก่และย ังคงใช้อยู่จนกระทัง

ปัจจุบัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปทีระลึกภายนอกของ

“ปราสาทครุมลอฟ” ซึงเป็นปราสาททีใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศรองจากปราสาทปร๊ากมีหอ้ง

ต่างๆ ถึง 40 หอ้งลานปราสาท 5 แห่งและอุทยาน

อีก  1 แห่งทีตังตระหง่า นอยู่บนเนินเขา ชม

ทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที

ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลงัเลก็หลงัน้อยหลงัคาสีส้ม

เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที

สวยงามยิงนักไดเ้วลาอนัควร โลก นําท่านเดินทางสู่เมอืงเมอืงเชสก ีบูเดอโจวิช มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นเทียวชม

เขตเมอืงเก่า และมีเวลาใหท่้านเลือกซือสินคา้ของทีระลึกซึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลกูไม้, เครือง

กระเบือง ฯลฯ

คาํ บริการอาหารมอืคาํ ณ ภัตตาคาร

พกัที :      Spa Hotel  Vista ทีพกัระดบัใกลเ้คียง

วนัที เชสก ีบูเดอโจวชิ – เทลค์ – เทียวชมเมอืง – ช้อปปิง Freeport Fashion Outlet

เช้า บริการอาหารมอืเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

นําท่านออกเดินทางสู่เมอืง เทลค์ เป็นเมืองเล็ก ไดชื้อว่าเป็น Venice of Moravia เป็นเมืองทีงดงามในโมราเวียน

ตอนใต ้ถกูก่อตงัตงัแต่ศตวรรษที 13 เป็นการนาํ

ชนัหนึงของถนนทีตัดกนัของเส้นทางการคา้ขาย

ระหว่างโบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย นอกจาก

อนุสรณ์สถานปราสาทยคุเรเนศองส์ในศตวรรษที

17 พร้อมดว้ยสวนรูปแบบองักฤษ วิวทีสวยงาม

ทีสุดคือจตุัรัสของเมือง บา้นเรือนสีพาสเทลเรียง

รายไปดว้ยตลาดพร้อมบ้านแบบเรเนซองส์และบา

ร็อกทีได้รับการรักษาเป็นอย่างดี รวมถึงหลงัคา

หน้าจัวและอาร์เขตตงัแต่ปี 1992 และทงัหมดนี

ไดร้ับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมือปี ค.ศ. 1992 ใหท่้านไดเ้ดินชมเมืองมรดกโลก

แห่งนี

เทียง บริการอาหารมอืกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “Freeport Fashion Outlet” ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคา

พิเศษ 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

คาํ อสิระกบัอาหารมอืคําเพือความสะดวกในการช้อปปิง

พกัที : Holiday Inn Brno ทีพกัระดบัใกลเ้คียง
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วนัที        เบอร์โน – เทียวชมเมอืง - คุทนาโฮล่า – ชมเมือง

เช้า บริการอาหารมอืเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

นําท่านเดินทางสู่ เบอร์โน ถึงจะเป็นเมืองเล็กแต่ก็จดัเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายสิงโดดเด่นทงัใน

แง่ศิลปวฒันธรรมและอาหารการกิน อาทิ ไวน์ เบอร์โน โดดเด่นเรืองผลิตไวน์ คอไวน์จากทวัสารทิศมาทีนีเพือชิม

ไวน์ ทีหาซือง่ายมาก ทีพิเศษคือมีร้านชือ Vinarna ทีกดไวน์ออกจากถงัไวน์กนัสด ๆ คอสุราคงไดก้รึมกนัทงัวนั

เทียง บริการอาหารมอืกลางวนั ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมือง "คุทนาโฮรา" ( Kutna Hora ) อีกหนึงเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงของเขตเซ็นทรัลโบฮีเมีย

“Central Bohemian” เป็นเมืองทีสาํคญัมาก

ทีสุดเป็นอนัดับสอง (รองจากกรุงปราก)

ของอาณาจักรโบฮีเมียน เนืองจากเคยมี

เหมืองเงินซึงเคยเปิดมาเป็นเวลา  ปี

จากนันนาํท่านเทียวชมความสวยงามของ

โบสถป์ระจาํเมือง “โบสถ์เซ็นต์บาบารา”

ซึงไดก่้อสร้างมาตงัแต่ปี  โดยปีเตอร์

พาร์เลอร์ และไดห้ยุดการก่อสร้างมาหลาย

ครังหลายคราหลงัจากทีไดเ้ริมก่อสร้างมา

ยาวนานกว่า ปี จนในทีสุดโบส์อนัยิงใหญ่แห่งนีก็เสร็จสมบูรณ์ในปี  โบสถแ์ห่งนีเป็นโบสถส์ไตลโ์กธิกที

นบัว่าสวยงาม และสมบูรณ์ทีสุดแห่งหนึงของประเทศ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมหาวิหารเซ็นตวิ์นทสัอนัโด่งดงัของ

กรุงปร๊าก จากนนัมีเวลาให้ท่านได้เดินชืนชมบรรยากาศภายในเมืองเก่าของคุทนาโฮล่า ซึงเตม็ไปด้วยอาคารโบราณ

ทียังคงรักษาความสวยงามไว้จนกระทังปัจจุบัน ให้ท่านได้เดินเทียวชมบรรยากาศของเมอืงเก่าอนัทรงคุณค่า

คาํ บริการอาหารมอืคาํ ณ ภัตตาคาร

พกัที :       Hotel Zlata Stoupa ทีพกัระดบัใกลเ้คียง

วนัที คุทนาโฮล่า - ปราสาทคาร์ลสไตล์  - ปร๊าก – ชมเขตเมอืงเก่า – ช้อปปิง

เช้า บริการอาหารมอืเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคาร์ลสไตน์” Karlstejn Castle พร้อมนาํท่าน “นงัรถม้าย้อนยุค” เข้าสู่บริเวณปราสาท

ประดุจเสมือนเจ้าเมืองในสมัยโบราณ เข้าชม

ภายในปราสาทคาร์ลสไตจน์ ซึงมีอายุเก่าแก่กว่า

 ปี เป็นปราสาททีสาวสาว ชาวเชคฯ ทุคคนไฝ่

ฝันว่าจะได้ประกอบพธิีแต่งงานในปราสาทแห่งนี

ปราสาทนีถูกสร้างขึนในปีค.ศ.  โดยกษัตริย ์

ชาร์ลที  เพือเป็นทีเก็บเครืองราชกกุฎภัณฑ์ และ

เครืองทรงของกษตัริยเ์ชค รวมถึงของมีค่าต่างๆ นาํ

ท่าน เข้าชมห้องต่างๆภายในทีเต็มไปด้วยของ

ตกแต่งดังเดิม รวมทังภาพวาดราชวงศ์เชก ที

สวยงาม และเป็นปราสาททีนอ้งท่านนกัจะไดสั้มผสัในการไปเยือนประเทศสาธารณรัฐเช็ค
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เทียง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึงตงัอยู่ริมสองฟากฝังแม่นาํวลัตาวา นาํท่านชม

“สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ทีสร้างขา้มแม่นาํวลัตาวาในช่วงศตวรรษที14 ดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิน

ทรายรูปปันของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป นาํท่าน

เขา้สู่เขตเมืองเก่า นาํท่านเทียวชม “จัตุรัสเมือง

เก่าสตาเรเมสโต” สถานทีนัดพบของชาวปร๊าก

บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และวหิารเก่าแก่

อายุกว่า 600 - 700 ปี ทีมีความงดงามโดดเด่น ชม

“อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้าํฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึงถกู

กล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถกูเผาทังเป็นโดย

ผูป้กครองของฝ่าย  คริสตศ์าสนจกัรโรมนัคาทอ

ลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ทีทุกๆ 1 ชวัโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่าน

หนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกลเ้คียงกนันียงัเป็นทีตงัของชุมชนชาวยวิทีเก่าแก่ทีสุดใน

ยุโรปหลงั มีเวลาใหค้ณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปปิงสินคา้ทีระลึกพืนเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครืองแกว้สี

ต่างๆ ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผา้ปักรวมถึงชินงานแกะสลกัต่างรูปแบบ ฯลฯ

คาํ อสิระกบัอาหารมอืคําเพือความสะดวกในการช้อปปิง

พกัที : Duo Hotel ทีพกัระดบัใกลเ้คียง

วนัที        ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซ็นต์วินตัส – เดินทางกลบั

เช้า บริการอาหารมอืเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั

 นําท่านถ่ายรูปคู่กบัความยิงใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซึงถูกสร้างขึนในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยั

กลางเคยเป็นทีประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ใน

จักรวรรดิโบฮีเ มีย ปัจ จุบันนีได้ถูกใช้เป็น

ทํ า เ นี ย บ รั ฐ บ า ล แ ล ะ เ ป็ น ที พ ํ า นั ก ข อ ง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นาํคณะเดิน

ทางเข้าสู่ศูนยก์ลางของปราสาททีแวดลอ้มไป

ด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี “ มหา

วหิารเซนต์วติัส ” โบสถเ์ก่าแก่สไตลโ์กธิกที

สร้างขึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอัน

ศกัดิสิทธิทีมีคุณค่าอย่างยงิของชาวเช็กฯ ทุกคน

เนืองจากใชเ้ป็นทีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทงัยงัเป็นทีเก็บมงกฎุเพชรทีทาํขึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์

ที 4

เทียง บริการอาหารมอืกลางวนั ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทียวบินที QR292
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วนัที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลยีนเครือง

. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทียวบินที QR834

12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยในการ

เดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มอีํานาจตดัสินใจ ณ ขณะนันทังนีการตัดสินใจ  จะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ

อัตราค่าบริการ

เดินทางโดยสารการบิน

การ์ตาร์แอร์เวย์

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ  ท่าน

เด็กอายตุาํกว่า  ปี

พักกบัผู้ใหญ่  ท่าน

เด็กอายตุาํกว่า  ปี

พักกบัผู้ใหญ่  ท่าน

( มเีตียงเสริม )

พกัทา่นเดยีว / หอ้ง

จ่ายเพิม

พ.ย. - มี.ค. 44,900 44,900 44,900 12,900

ต้องการเดนิทางโดยชนัธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีบริษทัฯ

อตัราค่าบริการนีรวม

ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปร๊าก // ปร๊าก-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั)

ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั

โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบทีมี

อุณหภูมิตาํและราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํ

ใหต้อ้งมกีารปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั

ค่าอาหารทีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ

คา่บริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นาํเทยีวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อตัราค่าบริการนีไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %

คา่ใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิคา่โทรศพัท ์, คา่ซักรีด , ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ

ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหนั

ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า

(ทางบริษัทฯคิดค่าบริการ 3,500.-)
ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเนืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพทีแฝงตวัเขา้มา

ในโรงแรมทีพกั และเพือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ  ยูโร

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ  บาทต่อวัน

เงือนไขการสํารองทีนัง และการชําระเงิน
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กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระเต็มจํานวนทังหมด 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport

มายงับริษทั และค่าใชจ้่ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนนัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก้ต่็อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย  ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทังหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อืนให ้ถา้ทา่นตอ้งการ

บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี  เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ

เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้  และออก

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี

เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด

หมายเหตุ

· ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้ สํารองทีนังครบ 0 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวเครีองบิน , หอ้งพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 

ท่าน จึงจะสามารถยืนวซ่ีาให้กบัทางท่านไดอ้ย่างถกูตอ้ง

· หากในช่วงทีท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะต้องเดินทางมายืนวีซ่าดว้ยตัวเอง

ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมีเจา้หน้าทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก

· เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่า

ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่

เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวซ่ีาเท่านัน มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวซ่ีาให้กบัทางท่าน

· กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขนึดังต่อไปนี

- ค่าธรรมเนยีมการยืนวีซ่าและค่าดาํเนินการทางสถานทตูจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผา่นการพิจารณา

- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัวเครืองบินถ้า

ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถกูหกับางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน  วนั (ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั

- ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจาํหอ้งใน  คืนแรกของการเดินทางหาก

ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง % ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งใหท่้านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท่้านเขา้ใจ

· หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทงัหมด %

· ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทจีะสํารองยานพาหนะ

เงือนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้

ยกเลิกก่อนการเดินทาง วนัขึนไป - เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทงัหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง วนัขึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั - เกบ็ค่าบริการทงัหมด 100 %
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เอกสารทีใช้ในการยืนขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตวัทสีถานทูตเพือสแกนลายนิวมือทุกท่าน)

หนังสือเดินทางทีเหลืออายใุช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมหีนา้พาสปอร์ตวา่งอย่างน้อย 3 หนา้

รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดอืน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน ) 1.5 X 2.0 นิว จํานวน 3 รูป ขึนอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง

หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนับจาก

เดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM

IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอืนๆ

สามารถยนืแนบเพิมเติมได้ ทังนีเพือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือแต่ละสถานทูตพร้อม

Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชือใหต้รงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลข

บญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาทีท่านจะใชย้นืวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ)

* เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชจีากทางธนาคารบดิาหรือมารดา

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายตุํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทังสองคน ตอ้งมีจดหมาย

ยินยอมใหเ้ดนิทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีว่าการอาํเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

สําเนาใบเปลยีนชือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีทางบริษทั

ฯ จะส่งเจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง

เอกสารดงักล่าวเช่นกนั

กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่า

ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทมีีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจีะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน  การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนืองมาจากหลกัฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืนขอวซ่ีาท่องเทียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที

เกดิขึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนีจะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลัก


