แกรนด์เชค 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า (LH) และ ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

(ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)
มิวนิค - เรเกนสบวร์ก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสเก้ บูเดโจวิซ - พิลเซน - มาเรียนส์เก ลาซเน
เมืองมรดกโลก คาโลวี วารี - ปราก - คุทน่า โฮร่า - ปราสาทคาร์ลสเตน - ช้อปปิ้งเอาท์เลต
กาหนดการเดินทาง วันที่ 17-24 มี.ค. 60 (บิน OS) / 22-29 มี.ค. 60
7-14 / 9-16 เม.ย. / 27เม.ย.-3พ.ค. / 29เม.ย.-6พ.ค. 60

ราคา 59,900 บาท
ราคา 69,900 บาท

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 (บินLH)แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินแฟรงเฟิร์ต หรือ (บินOS)แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา - สนามบินมิวนิค เมืองเรเกนสบวร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเรเกนสบวร์ก - สะพานหินเก่าแก่ - เมืองพัสเซา - วิหารเซนต์สตีเฟน
วันที่3 เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ - เมืองครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่าคลาสสิกSenete
Square - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ
วันที่4 เมืองพิลเซน - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว - ถ่ายรูปอาคารศาลากลาง - เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน - ถ่ายรูป
ลานน้าพุเต้นระบา - บ่อน้าพุร้อนครีโซวี - เมืองน้าแร่คาร์โลวี วารี
วันที่5 เมืองปราก - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล
วันที่6 เมืองคุทนาโฮรา - โบสถ์กระดูก - นั่งรถม้าย้อนยุคเข้าสู่บริเวณปราสาทคาร์ลสเตน - โชว์พื้นเมือง
วันที่7 จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งแฟชั่นอารีนา่ เอาท์เลต - สนามบินปราก - (บินLH)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินแฟรงเฟิร์ต หรือ (บินOS)แวะเปลี่ยนเครือ่ งกรุงเวียนนา
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพมหานคร
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเข้าที่ 4 อาคาร
ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS120117

www.etravelway.com/+

Page 1 of 13

23.50 น.

ออกเดินทางสู่มหานครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบิน LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ
12 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ํา และอาหารเช้า
บนเครื่องบิน
คณะเดินทางวันที่ 17-24 มี.ค. บินด้วย OS
21.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน G (แถว G 7-19) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร ขา
ออก เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบิน OS026 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.00 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ําและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
วันที่สอง
05.45 น.
08.15 น.

มิวนิค - เรเกนสบวร์ก - พัสเซา
เดินทางถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี
ออกเดินทางจากสนามบินแฟรงเฟิร์ต (FRA) สู่สนามบิน มิวนิค (MUC) โดยเที่ยวบิน LH096
(ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
09.15 น. เดินทางถึงสนามบิน มิวนิค นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
คณะเดินทางวันที่ 17-24 มี.ค. บินด้วย OS
05.25 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนาแวะเปลี่ยนเครื่อง เทีย่ วบิน OS111 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
กรุงเวียนนาซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
06.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเวียนนา (VIE) สู่สนามบินมิวนิค (MUC) โดยสายการบินสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์
สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
07.35 น. เดินทางถึงสนามบิน มิวนิค นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเรเกนสบวร์ก (Regensburg) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็น
เมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่บรรจบกันของแม่ น้ําดานูบ (Danube river) และ แม่น้ําเรเกนส (Regen river) ปัจจุบัน
กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันในช่วง 179 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งนี้
องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเรเกนสบวร์กไว้ในรายชื่อของเมืองมรดกโลกในปี 2006
นําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเรเกนสบวร์ก (Regensburg Cathedral) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ความสําคัญของเมือง เป็นคริสตจักรที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สําคัญของสถาปัตยกรรมโกธิคในภาคใต้ของเยอรมนี มหา
วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1275 - 1634 ปัจจุบนั เป็นหนึง่ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียง
จากนั้นนําท่านชม สะพานหินเก่าแก่ (Stone Bridge) ที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1135 - 1146 ใช้ในการข้ามแม่น้ํา
ดานูบ โดยไฮไลท์หลักของสะพาน คือ อาคารยุคกลางที่ตั้งอยู่บริเวณหัวสะพาน อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองพัสเซา(Pazzau) (ระยะทาง 121 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เมืองติดชายแดน
ออสเตรียและมีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะแม่น้ําดานูบ แม่น้ําอินน์และแม่น้ําอิลซ์มาประจบกันที่นี่ ในอดีต
แม่น้ําดานูบได้ใช้เป็นเส้นทางการค้ากับชาวโบฮีเมียจนเมืองพัสเซาได้กลายเป็นจุดสําคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมาก
เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางในอดีคที่ยังคงความสมบูรณ์ให้ได้ชื่นชม การเปิดมหาวิทยาลัยใน
ปี 1978 ทําให้พัสเซามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมมากขึ้น
นําท่านเที่ยวชม วิหารเซนต์สตีเฟน อันเป็นผลงานมาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาลี ซึ่งภายในวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บ
ออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนําท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เก็บภาพความคลาสสิคของตึกราม
บ้านช่องของเขตเมืองเก่าทั้งโกธิคและบาร็อครวมไปถึ ง Veste Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซึ่งปัจจุบัน
กลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประจําเมืองพัสเซา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองน่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IBB Hotel Passau *** หรือเทียบเท่า

เมืองมรดกโลกเชสกีค้ ลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - เชสเก้ บูเดโจวิซ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) หนึ่งในเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็ก เพชรน้ํางามแห่ง
โบฮีเมีย (ระยะทาง 123 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ําวัลตาวา มีความโดดเด่นด้วยอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุค
กลางกว่า 300 หลัง จึงได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก
นําท่านถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ (Krumlov castle) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา จะเป็นรองก็แต่ปราสาทปรากเท่านั้น มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําวัลตาวา
ตรงบริเวณคุ้งน้ําพอดี ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิคบริเวณจตุรัสกลางเมือง ณ จุดชมวิวภายในปราสาท ท่าน
จะได้เห็นวิวเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ในมุมสูง ซึ่งสวยงามตะการตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชม เมืองครุมลอฟ (Krumlov) ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่
ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก
นําท่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก “Senete Square” และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ (Ceske Budejovice) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่สําคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้ยี่ห้อ Budvar และเป็นถิ่นกําเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นําท่านผ่านชมบริเวณตัวเมืองซึ่งอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรมกับตลาดเก่าแก่ที่มีมา
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แต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ผ่านชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวแบบอลังการ ซึ่งมีความอ่อนช้อยของ
ศิลปะแบบเรเนซองส์และบารอคผสมผสานกับความน่าเกรงขามของแท่นน้ําพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง Helden Samson
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Hotel Zvon**** หรือเทียบเท่า

เชสเก้ บูเดโจวิซ - พิลเซน - มาเรียนส์เก ลาซเน - คาร์โลวี วารี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพิลเซน (Plzen) (ระยะทาง 138 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงและมีความสําคัญมากแห่งหนึ่งของภูมิภาค เมืองพิลเซนยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ เบียร์ยี่ห้อพิลส์เนอร์ อูร์
เควลล์ (Pilsener Urquell) เบียร์ชื่อดังอีกหนึ่งยี่ห้อที่ปัจจุบันค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในหมู่นักดื่มเบียร์ นําท่านเข้าชม
โรงงานผลิตเบียร์ และ ลิ้มลองชิมเบียร์ชื่อดังแห่งเมืองพิลเซน
ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว (St. Bartholomew Cathedral) อีกหนึ่งมหาวิหารสไตล์
โกธิคที่ตั้งอยู่บนจัตุรัสกลางเมืองพิลเซน คาดว่าสร้างขึ้นในช่ว งปลายศตวรรษที่ 13 โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของตัวมหา
วิหารคือหลังคาปลายยอดแหลม ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความสูงที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก คือ สูงประมาณ 102.26
เมตร / 335 ฟุต และยังเป็นอาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ในสาธารณรัฐเช็ก ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเช็กอีกด้วย
จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ "อาคารศาลากลาง" (Town Hall) อีกหนึ่งอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองส์
สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1554-1559 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ได้
ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองพิลเซน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน (Marianske Lazne) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ช.ม.) เมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ําแร่-น้ําพุร้อนระดับโลกอีกแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ได้รับการ ขนานนามว่าเป็น
"เมืองแห่งสปา" ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและผืนป่าอันเขียวขจี เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแสนโรแมนติกไม่แพ้เมืองแห่ง
การท่องเที่ยวอื่นๆเลยทีเดียว นําท่านชมและถ่ายรูปกับ "ลานน้ําพุเต้นระบํา" หรือ "ลานน้ําพุดนตรี" ที่ตั้งอยู่บริเวณใจ
กลางเมือง ซึ่งในทุกๆ ชั่วโมงจะเปิดเพลงบรรเลงไปพร้อมๆกับการพวยพุ่งของน้ําพุ จากนั้นนําท่านชมบ่อน้ําพุร้อน
ภายในเมือง เริ่มจาก บ่อน้ําพุร้อนครีโซวี (Kížový pramen) หรือ ครอสสปริง เป็นบ่อน้ําพุร้อนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่
ที่สุดที่สุดของเมืองมาเรียนส์เก ลาซเน โดยบ่อน้ําพุ้ร้อนครีโซวี เป็นบ่อน้ําพุร้อนที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง อีกทั้งยังมี
ความเชื่อว่าน้ําในบ่อน้ําพุร้อนยังมีสรรพคุณในเรื่องของการรักษา โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบ ทางเดินอาหารรวม
ไปถึงโรคภูมิแพ้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินแล่นและถ่ายรูปในเมืองนี้ตามอัธยาศัย
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ค่ํา

ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (ระยะทาง 43 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) อีกเมืองสวยของ
สาธารณรัฐเช็ก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ําแร่ โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ที่ดํารงตําแหน่ง
เป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก นําท่านเที่ยวชม “เมืองน้ําแร่” ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย
เป็นเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ําเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ําแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ําพุร้อนถึง
12 แห่ง น้ําพุที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีค วามร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ําแร่ เมืองนี้
เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพและยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็น
อย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่เมดิลีน, โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์, วิหารของเซนต์ปีเตอร์, และเซนต์ปอล อาคาร
ก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นแหล่งกําเนิดของเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA
ซึ่งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี ชาวเช็กในโบราณกาลมีความเชื่อว่าเป็นเหล้าสมุนไพรดังกล่าวนี้ เป็นยา
รักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารชั้นยอดเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Hotel Pupp **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "นครร้อยยอด" (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นําท่านเที่ยวชม จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ (Wenceslas Square) ที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติตกแต่งแบบบารอค เป็นที่เก็บรูปภาพโบราณวัตถุมากมาย และบริเวณด้านหน้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ
ของกษัตริย์เวเทสลาส ผู้เป็นผู้นําและองค์อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์นําสู่ภูมิภาคนี้ รูปปั้นนี้ถือว่าเป็นรูปปั้นบรอนซ์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และมีน้ําหนักกว่า 17 ตัน นําท่านเดินตัดผ่านสู่ย่านตลาดกลางแจ้งที่มีทั้งถั่วอัลมอลชุบช็อคโกเล็ตหลากรส
มีสินค้าของเล่นที่ทําจากไม้สนผลไม้และสินค้าท้องถิ่น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเที่ยว ชมกรุงปราก ดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก เป็นที่เลื่องลือและมีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์
ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์
โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทําให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม นําท่านเข้าชม
ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริ

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS120117

www.etravelway.com/+

Page 5 of 13

โวจ ปราสาทอัศวินโบราณที่สร้างขึ้นในแบบศิลปะโกธิคที่สง่างามซึ่งในปัจ จุบันใช้เป็นที่พํานักของประธานาธิบดีเช็ก
นําท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท
จากนั้นนําท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พํานัก
ของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้าง
เรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นรูปภาพของนักบุญ
และเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความ
เจริญสูงสุดจนทําให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นนําท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ถือ
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชื่อเดิมเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้
เปลี่ยนชื่อ ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล อยู่ย่านจตุรัสและตัวเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะ
อาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่าน
สะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH Prague หรือ Courtyard Marriot Prague หรือ International hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ปราก - คุทน่า โฮรา - ปราสาทคาร์ลสเตน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนาโฮรา (Kutna Hora) อีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตเซ็นทรัลโบฮีเมีย (Central
Bohemian) เป็นเมืองที่สําคัญมากที่สุดเป็นอันดับสอง (รองจากกรุงปราก) ของอาณาจักรโบฮีเมียน เนื่องจากเคยมี
เหมืองเงินซึ่งเคยเปิดมาเป็นเวลา 250 ปี นอกจากนี้ยังมีโบสถ์สไตล์โกธิกที่สวยงามให้เห็นอยู่มากมาย เช่น โบสถ์เซนต์
บาร์บารา (St. Barbara Cathedral) หนึ่งของสิ่งก่อสร้างสไตล์โกธิกที่สวยงามมากที่สุดสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13
และในปี 1995 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมืองคุทนาโฮราเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งของสาธารณรัฐเช็ก
นําท่านเข้าชมโบสถ์กระดูก โบสถ์สุสานเล็กๆตั้งแต่ตอนปลายของศตวรรษที่ 14 ได้ถูกสร้างใหม่ในสไตล์บารอกโดยเจบี
ซานตินี กระดูกที่ใช้ตกแต่งภายในโบสถ์นี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 มาจากสุสานที่อยู่ติดกัน หลังจากที่ครอบครัวชวาร์เซน
เบิร์กซื้ออารามเซดเลกในปี 1870 พวกเขาได้อนุญาตให้ช่างแกะสลักไม้ท้องถิ่นใช้ความคิดสร้างสรรค์กับกระดูกที่กอง
ซ้อนกันอยู่ในห้องใต้ดินมาหลายศตวรรษ จึงเป็นที่มาของโบสถ์กระดูกที่รู้จักกันในปัจจุบัน จากนั้นนําท่านเดินทาง
กลับสู่กรุงปราก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางเข้าชมปราสาทคาร์ลสเตน (Karlstejn) นําท่านนั่งรถม้าย้อนยุคเข้าสู่บริเวณปราสาท ประดุจ เสมือน
เจ้าเมืองในสมัยโบราณ เข้าชมภายในปราสาทคาร์ลสไตจ์น ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 650 ปี เป็นปราสาทที่สาวสาว ชาวเชค
ฯ ทุคคนใฝ่ฝันว่าจะได้ประกอบพิธีแต่งงานในปราสาทแห่งนี้ ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1348 โดยกษัตริย์ชาร์ลที่
4 เพื่อเป็นที่เก็บเครื่องราชกกุฎภัณฑ์ และเครื่องทรงของกษัตริย์เชค รวมถึงของมีค่าต่างๆ นําท่านเข้าชมห้องต่างๆ
ภายในที่เต็มไปด้วยของตกแต่งดั้งเดิม รวมทั้งภาพวาดราชวงศ์เชค ที่สวยงาม และเป็นปราสาทที่น้องท่านนักจะได้
สัมผัสในการไปเยือนประเทศสาธารณรัฐเช็ค
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ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH Prague หรือ Courtyard Marriot Prague หรือ International hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

16.00 น.
19.05 น.
20.15 น.
21.55 น.

ปราก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (Staré Mesto) สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็น
อาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้ป็นม
รดกโลก นอกจากนี้บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นําฝ่ายปฏิรูปศาสนา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค
จากนั้นนําท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดิน
ผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เช็กและ
โบฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงาน
แกะ สลักต่างรูปแบบ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ท่านเดินทางสู่ แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต (Fashion Arena Outlet) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต
(Fashion Arena Outlet) ตามอัธยาศัย จุใจกับสินค้าแบรนด์เนมต่างมากมาย อาทิเช่น ARMANI, DIESEL, GEOX,
GUESS, LACOSTE, MANGO, SAMSONITE ฯลฯ
นําท่านเดินทางสู่สนามบินปราก มีเวลาให้ทา่ นดําเนินการเรื่องทําคืนภาษี (TAX Refund)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ LH1401 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ LH772 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.30 ชั่วโมง)

คณะเดินทางวันที่ 17-24 มี.ค. บินด้วย OS
16.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินปราก มีเวลาให้ท่านดําเนินการเรื่องทําคืนภาษี (TAX Refund)
21.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS712 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
22.20 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ
23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ OS025 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง)
วันที่แปด

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางวันที่ 17-24 มี.ค. บินด้วย OS
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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อัตราค่าบริการ (บาท ต่อท่าน) งดแถมกระเป๋า
17-24 มี.ค. 60 7-14 / 9-16 เม.ย. 60
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
(บิน OS)
27เม.ย.-3พ.ค. 60
คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป หากจานวนไม่ถึงตามที่ระบุ
22-29 มี.ค. 60
29เม.ย.-6พ.ค. 60
ผู้เดินทางโปรดชาระค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
59,900
69,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
6,500
7,500
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ต้องเสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
59,900
67,900
เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
16,900
16,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นทีท่ ่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อ
85,000
85,000
ที่นั่ง confirm เท่านั้น)
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) Land Only
38,900
47,900
(ไม่รวมตั๋ว BKK - MUC // PRG – BKK)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
ไม่รวมวีซ่าประมาณ 3,000 บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น
2 ห้อง (ท่านที่ 3 กรุณาชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม)
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่ นวันเดินทางได้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวสาธารณรัฐเช็ก-เยอรมนี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK/LH (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าภาษีในประเทศสาธารณรัฐเช็ก –เยอรมนี
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
การชาระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 35,000 บาท/ท่านภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่จองทัวร์ หรือ หลังได้รับการยืนยัน ว่ากรุ๊ปเดินทาง
ได้แน่นอน (ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อจ่ายเงินมัดจําแล้วเท่านั้น) พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน
นับจากวันเริ่มเดินทาง หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ FAX 027486246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ
ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทําการ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันทําการ หักค่ามัดจํา 35,000 บาท+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วันทําการ หักค่ามัดจํา 35,000 บาท+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วันทําการ)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วันทําการ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19 วันทําการ)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทําการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเป็นลําดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่ เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัด หยุด งาน การประท้ ว ง ภัย ธรรมชาติ การก่ อจราจล อุ บั ติเ หตุ ปัญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ ง นี้จ ะคํา นึ งและรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัท ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือด
หมู
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www.etravelway.com
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS120117

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 9 of 13

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค้าดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่ วบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ ค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นัน้ ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัท
ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้ เครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่ วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และห้าม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
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 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิว้ ” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ําหนักส่วนเกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนํา
ให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD
20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่า
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชาระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
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เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปให้ครบตามที่สถานฑูตฯร้องขอ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในข้อใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้)
ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น***
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
8. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
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- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชือ่ เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจําเท่านั้น)
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