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8 วัน คลาสสิ คยุโรปตะวันออก
(3 ประเทศสุ ดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก)

มิถุนายน – ตุลาคม 2562
เริ่มต้ นที่... 62,900 บาท
(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น...แต่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ว)
มิวนิค – พิพธิ ภัณฑ์ BMW Welt - ปราสาทนอยส์ ชวานสไตน์
เบิร์ชเทสกาเด้ น (ล่ องเรื อทะเลสาบโคนิค) – ซาลส์ บวร์ ก
ฮอลสตรัท (ขึน้ กระเช้ าสู่ สกายวอล์ ค) - ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์ โลวีวารี – ปราก

8-15 มิ.ย./ 25 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค.
(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมและเมืองที่พัก เพื่อเลี่ยง Trade Fair ต่ างๆที่ส่งผลกับราคาทัวร์ )
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เส้ นทางการท่ องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์

วันแรก

กรุงเทพมหานคร

19.00 น.
21.45 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง

มิวนิค – ฟุสเซ่ น

04.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน TK1629 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินมิวนิค (MUC) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริ การ

07.25 น.
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09.05 น.

อาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.40 ชม.)
เดินทางถึงสนามบิน มิวนิค นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองมิวนิค (Munich) เมืองทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวา
เรี ย (Bavaria) มิวนิ คเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) เป็ นเมืองที่ มี
เศรษฐกิจ เข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนี และเป็ นหนึ่ งในเมืองมัง่ คัง่ ที่สุดของยุโ รป และยังเป็ นเมืองที่ได้รั บ
ความนิ ยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด นับเป็ นเมืองแห่ งศิลปะและสถาปั ตยกรรมสไตล์บาโรค สัมผัสกลิ่นอาย
ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบบาวาเรี ยนแท้ๆ นําท่านเที่ยวชมประตูแห่ งชัยชนะ อาคารบ้านเรื อน ที่เรี ยงรายอยู่
บนถนนอันสวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่ าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่ า นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ BMW
WELT พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยานยนต์ที่มีกว่า 100 ปี ของค่ายใบพัดสี ฟ้า บีเอ็มดับเบิ้ลยูว ทุกท่านจะได้เปิ ด
โลกทัศน์ใหม่ในโลกของ นวัต กรรมยานยนต์ ณ พิพิธภัณ ฑ์แห่ งนี้ อิสระให้ท่านชมรถที่ น ํามาจัด แสดงตาม
อัธยาศัย หรื อ เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ (***หากพิพิธภัณฑ์ ปิดทาการ จะนาท่ านเที่ยว
ชมเมืองมิวนิคแทน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์พระแม่มารี (Frauenkirche) ยอดโบสถ์เป็ นทรงหัวหอมคู่ เป็ นศิลปะแบบโกธิค ทํา
จากอิฐแดง ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิ คที่เรารู ้จกั กันดีตามหนังสื อท่องเที่ยวต่างๆ มีความสู งประมาณ 99
เมตร ตัวโบสถ์สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกทําลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการ
บูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1953 นําท่านชม จตุรัสมาเรี ยนพลัส (Marianplatz Square) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุก เวลา
11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกๆวันจะมีเสี ยงนาฬิกาตีบอกจังหวะและตุ๊กตาออกมาเต้นระบํา เป็ นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก ชมย่านการค้าโดยรอบจตุรัสมาเรี ยนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมืองและตลาดสิ นค้าการเกษตร
นอกจากนี้ยงั เต็มไปด้วยร้านจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปทั้งหลายตั้งเรี ยงรายกันเต็มไปหมด ไม่ว่า
จะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น อิสระในช่วงบ่ายให้ท่านช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย (***ร้ านค้ าในประเทศเยอรมนีส่วนมากปิ ดบริ การในวันอาทิตย์ / กรุ๊ ปเดินทาง 8-15 มิ.ย.) ท่านสามารถ
เลือกนัง่ จิบกาแฟ, ทานไอศครี ม, หรื อดื่มเบียร์เยอรมันที่ข้ ึนชื่อได้ตามร้านค้าบริ เวณรอบๆ จัตุรัสแห่ งนี้ ได้เวลา
สมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 129 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แคว้นบา
วาเรี ยซึ่งตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเยอรมัน ชื่นชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

คํ่า

นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั BEST WESTERN HOTEL FUSSEN หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมทีเ่ มืองฟุสเซ่ นไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนําท่ านเข้าพักทีโ่ รงแรมในเมืองการ์ มชิ แทน***
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วันที่สาม

ปราสาทนอยส์ ชวานสไตน์ – อูบาอามาเกา – มิวนิค / ซาลส์ บวร์ ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซึ่งเป็ นปราสาทที่อยู่ถดั ลงมาจาก
ปราสาทนอยชวานชไตน์ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือภาพวาดเรื่ องราวอัศวินแห่งหงส์ในนิยายพื้นบ้านอันเลื่อง
ชื่อ จากนั้นนําท่ านนั่งรถมินิบสั เพื่อเข้าชม ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) หรื อท่านจะ
เลือกเดินออกกําลังกายเพื่อขึ้นชมปราสาทแห่งนี้ก็ได้ ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็ นหนึ่ งในปราสาทราชวังที่มี
ชื่อเสียงเป็ นที่เลื่องลือ สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของกวี เอก
ชาวเยอรมัน ริ ชาร์ด วากเนอร์ ตัวปราสาทมีที่ต้งั อันน่าทึ่งบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือแม่น้ าํ
พอลลัท พร้อมชื่นชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะประทับใจไปกับความงามและบรรยากาศที่แสน
จะโรแมนติกดังเทพนิ ยาย ซึ่ง วอลซ์ ดิสนี ย ์ ได้จาํ ลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนี ยแ์ ลนด์ทุกแห่ งในโลก
จนกลายเป็ นสัญลัก ษณ์ ข องดิ สนี ยแ์ ลนด์ (หากปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปิดให้บริ ก าร จะนําท่ านถ่ายรู ป
ภายนอกและพาเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน / หรื อคื น เงิ น ค่ าเข้าชมในกรณี ที่ปราสาททั้งสองปิ ด
ให้บริ การ)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมัน)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอูบาอามาเกา (Oberammergau) (ระยะทาง 49 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที )
หมู่บา้ นเล็กๆทางตอนใต้สุดของเยอรมันซึ่งใกล้กบั พรมแดนประเทศออสเตรี ย มีชื่อเสี ยงด้านการเพ้น ท์กาํ แพง
บ้านให้สวยงาม ทําให้บา้ นเรื อนในเมืองนี้รวมถึงร้านค้าแทบทุกหลังมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม นํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์คาทอลิชเคอเช่ (Katholische Kirche) ด้านบนมีหอคอยเดี่ยว ยอดหอคอยมีลกั ษณะ
คล้ายหัวหอมสีเขียวสวยงามลงตัว จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมืองอูบาอามาเกา ซึ่งถือเป็ นศูนย์กลางการเพ้นท์ที่
เรี ยกว่า ลุฟเทิ้ลมาลเลอไร (Luftlmalerei) โดยมีการเพ้นท์ผนังบ้านด้วยลวดลายน่ารักๆ คล้ายมีคนยืนอยูต่ รงหน้า
ต่าง ไปจนถึงเรื่ องราวที่เกี่ยวกับศาสนา อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับสีสนั ลวดลายการเพ้นท์ผนังบ้านในเมือ ง
น่ ารักแห่ งนี้ ตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ ก (Salzburg) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3)
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมทีเ่ มืองซาลส์ บวร์ กไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนําท่ านเข้ าพักที่โรงแรมในเมืองใกล้เคียง***

วันที่สี่

เบิร์ชเทสกาเด้ น - ซาลส์ บวร์ ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เมืองท่องเที่ยวที่
สําคัญ 1 ใน 6 เส้นทางของเยอรมนี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็ น “เส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด ” ในอดีตเมืองนี้ ยงั
เป็ นที่ ต้ งั ของฐานบัญ ชาการพรรคนาซี ใหญ่ ทางตอนใต้ นําท่ านล่องเรื อ ชมความงามของ ทะเลสาบโคนิ ก
(Konigsee Lake) หรื อที่รู้จกั กันในนาม “ทะเลสาบกษัตริ ย”์ ทะเลสาบแสนสวยที่มีน้ าํ ใสราวกับมรกต ดินแดน
ฟยอร์ดในเขตเทือกเขาแอลป์ ที่งดงามที่สุดในเยอรมัน โดยเกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งบนยอดเขาตั้งแต่ยุค
นํ้าแข็ง ก่อเกิดเป็ นทะเลสาบที่สวยงามเป็ นอย่างยิง่ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ งในโลก
และ ชมความสวยงามของโบสถ์ เซ็นต์บาร์ โทโลมิว (St. Bartholomae) ซึ่งเป็ นโบสถ์ต้ งั อยู่กลางทะเลสาบโอบ
ล้อมด้วยขุนเขา และฟยอร์ดเล็กๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย (***การล่องเรื อในทะเลสาบโคนิค
ขึ้นกับสภาพอากาศและนํ้าในทะเลสาบ หากไม่สามารถล่องเรื อได้ จะนําท่ านเที่ย วชมเมืองเบิร์ชเทสกาเด้น
แทน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เมืองแสน
สวยที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติ ค ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี
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และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี้ ท่าน
ยังสามารถพบเห็ น ศิล ปะแบบโมเดิ ร์ น ในเมืองซาร์ ลบวร์ ก (Modern Art in Salzburg) โดยตั้งแต่ ปี ค.ศ.
2002 มูลนิ ธิซาร์ ลบวร์ ก (Salzburg Foundation) ได้มอบหมายให้ศิลปิ นร่ วมสมัยที่ มีผลงานโดดเด่น มาร่ ว ม
สร้างสรรค์ชิ้นงานสําหรับวางโชว์ในที่สาธารณะกลางแจ้งในจุดต่างๆ ของซาร์ลบวร์ก นําท่านชมและถ่ายรู ปกับ
สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามที่ต้งั อยูภ่ ายในพระราชวังเดิม ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสี สัน
จากนั้นข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนิ นเขา นําท่านแวะชมบ้านเกิด
ของศิลปิ นเอกผูแ้ ต่ งเพลงคลาสสิ ค ชื่ อก้องโลกชาวออสเตรี ยนนามว่า โมสาร์ ท (Mozart) ผูซ้ ่ึ งสร้ างผลงาน
ทางด้านดนตรี ไว้อย่างมากมาย บริ เวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมากเพราะเป็ นย่า นธุรกิจ
สําคัญ ซึ่งเต็มไปด้วย ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายหนังสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดิน
เล่นชมบรรยากาศและถ่ายรู ปเมืองซาลส์บวร์กตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมทีเ่ มืองซาลส์ บวร์ กไม่สามารถรองรับคณะได้ จะนําท่ านเข้ าพักที่โรงแรมในเมืองใกล้เคียง***

วันที่ห้า

ฮอล์ สตรัท - ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 75 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองมรดก
โลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองแห่ งนี้ เมืองฮอล์
สตรัทเป็ นเมืองเล็กๆริ มทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็ นภูเขาสูงชัน บ้านเรื อนในเมือง
นี้ต้งั อยูบ่ นเนื้อที่แคบๆ ริ มทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวน
ลอยฟ้า จนผูค้ นที่เคยได้มาเยือนถึงกับขนานนามกันว่าเมืองนี้ สวยจนเป็ นแบบในโปสการ์ ดหรื อวอลเปเปอร์ นํา
ท่านนัง่ กระเช้าสู่ ยอดเขาจุดชมวิวเมืองมรดกโลกฮอลสตรัทสกายวอล์ก (World Heritage Skywalk) ที่ระดับ
ความสูง 350 เมตร ท่านจะได้สัมผัสวิวอันงดงามของเมืองมรดกโลกเบื้องล่าง รวมถึงทะเลาสาบฮอลสตรัท ที่
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โอบล้อมด้วยขุนเขา แบบ 360 องศา สวยงามและประทับใจเป็ นอย่างยิง่ อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
กลางวัน
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ อดีตเคยเป็ นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดย
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็ นเมืองที่แฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค และรอคโคโค นํา
ท่านชม จัตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจําเมืองที่สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1513 ในนิ กายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสี ยดฟ้า นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov)
หนึ่งในเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็ก เพชรนํ้างามแห่งโบฮีเมีย (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.15 ชม.) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมสอง
ฝั่งของแม่น้ าํ วัลตาวา มีความโดดเด่นด้วยอาคารเก่าแก่ต้งั แต่ยคุ กลางกว่า 300 หลัง จึงได้รับการอนุ รักษ์และขึ้น
ทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาํ คัญแห่ งหนึ่ งของโลก นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov castle)
สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขา จะเป็ นรองก็แต่ปราสาท
ปรากเท่านั้น มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา ตรงบริ เวณคุง้ นํ้าพอดี ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่า
คลาสสิ คบริ เวณจตุรัสกลางเมือง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท ท่านจะได้เห็นวิวเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ในมุมสู ง ซึ่ง
สวยงามตะการตา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั ZLATY ANDEL / OR MLYN HOTEL /OR BELLEVUE/ OR GRAND ZVON หรื อเทียบเท่ า
***หากเมืองเชสกีค้ รุมลอฟไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดหาโรงแรมทีเ่ มืองเชสเก้ บูเดโจวิชให้แทน***

วันที่หก

คาร์ โลวี วารี - ปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (ระยะทาง 236 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชัว่ โมง) อีกเมืองสวยของ
สาธารณรัฐเช็ก หรื ออีกชื่อหนึ่ งคือ เมืองคาร์ ลบาด เป็ นเมืองที่มีการค้นพบนํ้าแร่ โดยพระเจ้าชาร์ ลที่ 4 ที่ดาํ รง
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ตําแหน่งเป็ นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเที่ยวชม “เมืองนํ้าแร่ ” ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย เป็ นเมืองอยู่ในหุ บเขาสองฝั่งแม่น้ าํ เทบลา
ดินแดนแห่งนี้เป็ นที่คน้ พบแหล่งนํ้าแร่ ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อนํ้าพุร้อนถึง 12 แห่ ง นํ้าพุที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์
นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายนํ้าแร่ เมืองนี้เป็ นที่นิยมในการเข้าคอร์ สสปา
เพื่อรักษาสุขภาพและยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์ของแมรี่
เมดิ ลี น , โบสถ์สไตล์รัส เซี ยนออร์ ธอดอกซ์ , วิห ารของเซนต์ปีเตอร์ , และเซนต์ปอล อาคารก่ อ สร้ างใน
สถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ นอกจากนี้เมืองนี้ยงั เป็ นแหล่งกําเนิดของเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA ซึ่ง
เพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี ชาวเช็กในโบราณกาลมีความเชื่อว่าเป็ นเหล้าสมุนไพรดังกล่าวนี้ เป็ น
ยารักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารชั้นยอดเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปชมเมืองหรื อเลือกซื้อของ
ฝากตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) หรื ออีกชื่อหนึ่ งคือ "นครร้อยยอด" (ระยะทาง 127 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NH PRAGUE / OR DON GIOVANNI / OR HOLIDAY INN CONGRESS หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ านเที่ ยว ชมกรุ งปราก ดิน แดนของสาธารณรั ฐเช็ก เป็ นที่ เลื่ องลือและมีผูค้ นเดิ น ทางไปชมเมืองที่ มี
ประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น สถาปั ตยกรรม
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แบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรู ปแบบต่างๆทําให้กรุ งปรากเป็ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึง
ประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุ งปรากเป็ นเมืองมรดกโลก
ด้านวัฒนธรรม นําท่านเข้าชม ปราสาทแห่ งกรุ งปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทอัศวินโบราณที่สร้างขึ้นในแบบศิลปะโกธิคที่ สง่างามซึ่งใน
ปัจจุบนั ใช้เป็ นที่พาํ นักของประธานาธิบดีเช็ก นําท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท เข้าชมโบสถ์เซนต์
ไวตัส (Saint Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็ นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็ นที่พาํ นักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน
โบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่ อยมาเป็ นเวลาหลาย
ร้อยปี จนมาเสร็ จ สมบูร ณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่ างกระจกสี ที่งดงามเป็ นรู ปภาพของนักบุญและเรื่ องราว
เกี่ยวกับคริ สต์ศาสนา แล้วยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาํ ขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้ างความเจริ ญ
สูงสุดจนทําให้กรุ งปรากกลายเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนํา
ท่านเดินสู่ สะพานชาร์ ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหิ นขนาดใหญ่ ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชื่อเดิมเรี ยกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้
เปลี่ยนชื่ อ ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ ล อยู่ย่านจตุ รัสและตัวเมืองเก่ า (Old Town Square) ที่ ค ลาสสิ ก
โดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุ งปราก บนสะพานประดับด้วยรู ปปั้ นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า
หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็ นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเที่ยวชม จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ (Wenceslas Square) ที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติตกแต่งแบบ
บารอค เป็ นที่เก็บรู ปภาพโบราณวัตถุมากมาย และบริ เวณด้านหน้ายังเป็ นที่ประดิษฐานรู ปหล่อของกษัตริ ยเ์ วเท
สลาส ผูเ้ ป็ นผูน้ าํ และองค์อุปถัมภ์ศาสนาคริ สต์นาํ สู่ภูมิภาคนี้ นําท่านเดินตัดผ่านสู่ ย่านตลาดกลางแจ้งที่มีสินค้า
ของเล่นที่ทาํ จากไม้สนผลไม้และสินค้าท้องถิ่น มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่น
ตามอัธยาศัย

16.30 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินปราก มีเวลาให้ท่านดําเนินการเรื่ องทําคืนภาษี (TAX Refund)

***หลังเช็คอินเรียบร้ อยแล้ ว อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย***
19.20 น.
22.55 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1770 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงกรุ งอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน
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วันที่แปด

กรุงเทพฯ

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

15.00 น.
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8 วัน คลาสสิคยุโรปตะวันออก
(3 ประเทศสุ ดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก)
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น...แต่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ ว)
8-15 มิ.ย./ 25 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 11-18 ก.ย./ 3-10 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 17-24 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ต้องเสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) BKK - MUC // PRG – BKK หักค่าตัว๋

วันหยุดวันแรงงาน
62,900
8,500
62,900
โปรดสอบถาม
95,000-140,000
20,000
3,500

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ (ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 18 ม.ค.2562) **
ข้ อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ าน แนะนําให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว, (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทางนํ้าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นยืน่ สถานทูตเยอรมัน/ออสเตรี ย ซึ่งต้องยืน่ ด้วยตัวเองเท่านั้น ประมาณ 3,500 บาท
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน งวดที่ 1 : สํารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจํานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจลาจล ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
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มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกัน ในถุงใสพร้อมที่ จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์ก ารการบิ น พลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่สายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิด การสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
รูปถ่ ายสีหน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็ นพืน้ สีขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้ ไม่ได้)
ห้ ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ )
***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่ านั้น***
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
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10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสํ ารองที่นั่ง

8 วัน คลาสสิ ค ยุโรปตะวันออก (TK)
(3 ประเทศสุ ดคุ้ม ..... เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก)
(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น...แต่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ว)
ราคาทัวร์ 66,900 บาท :

ลําดับ
ที่

8-15 มิ.ย./
3-10 ต.ค./

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์

25 มิ.ย.- 2 ก.ค./
10-17 ต.ค./

11-18 ก.ย./
17-24 ต.ค.

ห้องพัก
สะสมไมล์
(SGL/TWN/TRP)

อาหาร

สถานฑูตที่เคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะค่ะ เพื่อเราจะได้ โทรแจ้งลูกค้า ณ วัน นัดหมายเดินทาง)

ชื่ อผู้สํารองที่นั่ง............................................................... เอเย่ นต์........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์ ............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์กรุณาส่ งแฟกซ์ สํารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

