
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เชสกี ้คุมลอฟ – ฮัลล์ชตทัท์ – เวยีนนา  
บราตสิลาวา - คราคูฟ - ค่ายเอาสช์วติช์ - วอร์ซอร์ 

     

ก าหนดการเดินทาง 
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 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงก ิ– ปร๊าก 
06.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

 เคาท์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
08.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงก ิโดยสายการบินฟินแอร์ Finnair  เทีย่วบินที ่AY090 
15.05 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์  
17.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก โดยสายการบินฟินแอร์ โดยเทีย่วบิน AY717 
18.45 น. เดินทางถึงกรุงปร๊าก หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร /น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัท่ี :       INTERNATIONAL HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                             
วนัที่2       ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เชสกี ้คุมลอฟ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ลำนปรำสำทปร๊ำกชมภำยนอก “มหาวิหารเซนต์วติัส” โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้ำง
ข้ึนในปี ค.ศ.1929 จำกนั้นน ำคณะเดินทำงเขำ้
สู่เขตเมืองเก่ำ ชม  “สะพานชาร์ลส์” สะพำน
สัญลกัษณ์ของเมืองท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำ
ในช่วงศตวรรษท่ี14 ด้วยสถำปัตยกรรมแบบ
โกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหิน
ทรำยรูปป้ันของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รูป น ำ
ท่ำนชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถำนท่ี
นัดพบของชำวปร๊ำก  บริเวณโดยรอบล้วน  
เป็นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ำย
ปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่เป็นพวกนอกรีต ถูกเผำทั้งเป็นโดยผูป้กครองของฝ่ำยคริสตศ์ำสนจกัรโรมนั
คำทอลิค และ ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต์ (12 Apostles) 
ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ดำ้นบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชน
ชำวยวิท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยโุรป 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ 

(เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนำดเล็กใน
ภูมิภำคโบฮีเมียใต้ของสำธำรณรัฐเช็ก มี
ช่ือเสียงจำกสถำปัตยกรรมและศิลปะของเขต
เมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟซ่ึงเขตเมือง
เก่านีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกด้วยท ำเลท่ีตั้ งของตวัเมืองท่ีมีน ้ ำ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ลอ้มรอบท ำให้กลำยเป็นปรำกำรท่ีส ำคญัในกำรป้องกนัขำ้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลำงดำ้นกำรปกครองกำร
พิพำกษำคดีและกำรจดัเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บกำรประกำศวำ่เป็นเมืองท่ีไดรั้บกำรอนุรักษแ์ละ
ภำยหลงัจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมของประเทศ  ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะอำคำรและ
ปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ย่ำงน่ำช่ืนชม จำกประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน มีควำมส ำคญั
และโดดเด่นในกำรอนุรักษส์ถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท ำให้องคก์ำรยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟ
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Old Inn Hotel พกัระดบัใกลเ้คียง                    
วนัที่3       เชสกี ้คลุมลอฟ -  ฮัลล์ชตทัท์ - เวยีนนา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสำบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ทะเลสำบฮลัล์ชตทัท์ ทะเลสำบในเขตภูมิภำค
ซำลซ์คัมเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับ
ต้นๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ช
ตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำนถึง  3,500 ปี 
เดินเล่นชมเมือง ฮำลสตดัซ์ ชมสถำปัตยกรรม
ท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวำ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนชม  “กรุงเวียนนา” ผ่ำนชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่า

เฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง 
ฯลฯ  เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” 
สวนสำธำรณะอันร่มร่ืนใจกลำงเมือง ชม 
“อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann 
Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลกจำกนั้นน ำ
คณะเดินทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่ำน
ถ น น ก ำ ร ค้ ำ ท่ี ตั้ ง อ ยู่ ใ จ ก ล ำ ง เมื อ ง  มี
ห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคำ้   
แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำง
ในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู์่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

**อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง** 

พกัท่ี :      ANANAS  HOTEL, FOURSIDE CITY HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                    
วนัที่4        เวยีนนา – บราตสิลาวา - คราคูฟ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็น
เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรีย
แ ล ะ ฮั ง ก ำ รี ใ ก ล้ กั บ พ ร ม แ ด น
สำธำรณรัฐเชก เมืองน้ีตั้ งอยู่ห่ำงจำก
กรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนคร
ส ำคญัทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและทำง
วฒันธรรมของแควน้สโลวำเกีย โบสถ์
และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่น ปรำสำท
ท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปรำกำรสมยัโบรำณ น ำท่ำนสมำชิกผำ่นชม “หอคอย”บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของ
เมือง ผ่านชมย่านเมืองเก่า อำคำรย่ำนเมืองเก่ำน้ี มีหลังคำสีเขียวเป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก และถนน
หนทำงปูหินแบบเมืองหลวงเก่ำของยุโรป เก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนว
เทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เป
เทียน) และมีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ือง
กระเบ้ือง ฯลฯ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคราคูฟ น ำ

ท่ำนชมอดีตเมืองหลวงเก่ำของโปแลนด์
น ำน ถึ ง  60 0  ปี  ก่ อน ย้ำย ไป ท่ี ก รุ ง
วอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 ได้รับกำรข้ึน
ทะเบียน   ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1978 ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของ
ประเทศโปแลนด์  ชมเมืองครำคูฟ ท่ี
สวยงำมด้วยสถำปัตยกรรมทุกยุคทุก

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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สมยัทั้ง โรมำเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บำโรค และ ร็อคโคโค ชมตลำดนดัรีเน็ค โกลน่ี (Market Square) 
ซ่ึงเป็นจตุรัสกลำงเมืองชมโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ช่ือดังของครำคูฟ สร้ำงข้ึนใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 14 ในสถำปัตยกรรมแบบโกธิค ภำยในโบสถ์มีแท่นบูชำสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชำท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรคข้ึ์นโดยศิลปินชำวนูเรมเบิร์ก ลวดลำยแกะสลกัเป็นต ำนำนในพระคมัภีร์ไบเบิล   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :        HOTEL CONRAD, KRAKOW  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง         
วนัที่5        คราคูฟ - ค่ายเอาสช์วติช์ –  วอร์ซอร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) ค่ำยกกักนัและค่ำยมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
บรรดำค่ำยกกักนัของนำซี ท่ีกลุ่มนำซีเยอรมนัใช้เป็นท่ีท ำกำรในระหว่ำงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ค่ำยแห่งน้ี
จดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศ
โปแลนด์  พิพิธภณัฑ์ค่ำ  ยกกักนัแห่ง
น้ีสะท้อนควำมน่ำสยดสยองและ
ควำมทำรุณโหดร้ำยของสงครำม ซ่ึง
เร่ิมจำกเยอรมนัเขำ้ยึดโปแลนด์ไดใ้น
ปลำยปี ค.ศ. 1939 ภำยในพิพิธภณัฑ์
ค่ำยกักกันจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้
ของจริงของชำวยิ  วท่ีนำซีได้ยึดไว ,้ 
ห้องอำบน ้ ำ, ห้องท่ีนำซีใช้ส ำหรับ
ก ำจดัเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหำรหมู่ชำวยิว ค่ำยกกักนัเอำสช์วิตช์ เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่ำเป็น “โรงงำนสังหำร
มนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกของนำซี” หลงัจำกท่ีมีกำรประกำศควำมเป็นอิสรภำพให้กบัค่ำยแห่งน้ี มีเหยื่อท่ี
รอดชีวติจำกควำมโหดร้ำยของนำซีเพียง 60,000 กวำ่คนจำกชำวยวินบัลำ้นท่ีถูกสังเวยชีวติท่ีน่ี   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารภัตตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ ตั้งอยู่ริม

แม่น ้ำวสิทูลำ วอร์ซอเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มำตั้งแต่ ปี 1596 จนกระทัง่ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ท่ี
กองทพันำซีไดบุ้กยดึครองตวัเมืองส่วนใหญ่โดนท ำลำย หลงัสงครำมสงบลง ชำวโปแลนดไ์ดร่้วมมือร่วมใจ
กนับูรณะเมืองน้ีข้ึนมำอีกคร้ังหน่ึงจำกซำกปรักหกัพงัโดยยงัคงรูปแบบสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมเอำไวอ้ยำ่ง
เดิม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      NOVOTEL CENTRUM, WARSAW ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
 

                  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่6        วอร์ซอร์ –วหิารเซนต์จอห์น – ก าแพงเมืองเก่า - ย่าน ตลาดเก่า 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw 
Old Town) ยำ่นประวติัศำสตร์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของ
เมืองซ่ึงและไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1980 น ำท่ำนเดินชมย่ำน ตลำดเก่ำ (Old 
Town Market Place)ย่ำน ท่ี มีควำมส ำคัญทำง
ประวติัศำสตร์และมีควำมเก่ำแก่ท่ีสุดของเมือง
เก่ำวอร์ซอวถู์กสร้ำงข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น าท่านชม ศาลาว่าการ (City Hall) ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟและร้ำนคำ้อ่ืนๆ ส่ิงก่อสร้ำงท่ีเป็นสถำปัตยกรรม

จำกยุคกลำง อำทิ เช่น ก าแพงเมืองเก่า (city 
walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. 
John's Cathedral) วิหำรคำทอลิกท่ีตั้ งอยู่ใน
เขตเมืองเก่ำวอร์ซอว ์เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีเก่ำแก่
ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอว ์โดยวิหำรถูกสร้ำงข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะสไตลเ์มโซเวยีนโกธิค  

**อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง** 

พกัท่ี :      NOVOTEL CENTRUM, WARSAW ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                   
วนัที่7       วอร์ซอร์ – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินวอร์ซอว ์มีเวลำให้ท่ำนได้ท ำคืนภำษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆ 
มำกมำยจำกร้ำนคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 

13.05 ออกเดินทางจากวอร์ซอว์ กลับโดยสายการบินฟินแอร์ เทีย่วบินที ่AY742 
15.45 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก ิเพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง   
17.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ โดยเที่ยวบิน AY089 

วนัที่8       กรุงเทพฯ      
07.15  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อตัราค่าบริการ  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ค.-พ.ย. 2560 55,900 55,900 55,900 16,000 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ปร๊ำก // วอร์ซอร์ -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั)  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือ
กำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่ำนอำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือ
ประกนัเพ่ิม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ คำ่โทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
***สายการบินฟินน์แอร์ จ ากดักระเป๋าทีใ่ช้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง 1 ช้ินเท่าน้ัน น ้าหนักไม่เกนิ 20 กิโลกรัม  

และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ช้ิน น า้หนักไม่เกนิ 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกนิ 45 x 25 เซนติเมตร)  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั หำกกรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
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 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


