GROUP&GO EUROPE
เยอรมัน – โปแลนด์ – เชค 10 วัน 9 คืน

ราคาเริ่ มต้น

72,900.-

กาหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563

บาท/ท่าน
วัน

ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป โดยไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
โปรแกรม

อาหาร
B

L

D

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า







เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

1
2
3

กรุ งเทพฯ – มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมเมือง
เดรสเดน – เมืองพอซนัน – ชมเมือง
เมืองพอซนัน – เมืองกดานสก์ – ชมเมือง – เมืองมอลบอร์ก – ชมเมือง

✓
✓





4

เมืองมอลบอร์ก – วอร์ซอว์ – ชมเมือง

✓





เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

5

วอร์ซอว์ – เมืองเชสโตโชวา – เมืองคราคูฟ

✓





เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

6

เมืองคราคูฟ – เหมืองเกลือ – เมืองคราคูฟ – ชมเมือง

✓





เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

7

เมืองคราคูฟ – เมืองออลอโมตซ์ – ชมเมือง – เบอร์โน

✓





เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

8
9
10

เบอร์โน – ปราก – ชมเมือง
ปราก – เมืองรี เก้นเบิร์ก – ชมเมือง – มิวนิค – ช้อปปิ้ ง
มิวนิค – กรุ งเทพฯ

✓









เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
-

✓
✓

1

วันแรก

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน) – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมเมือง

…… น.
…… น.

ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านทาการจองมา
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว พบคนขับรถ
บริ เวณประตูทางออกของสนามบิน
**แนะนาสายการบินที่บินไปถึงช่ วงเช้ า**
เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่ งเทพนิ ยายของเยอรมัน หากใคร
เป็ นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ ตูน ทางเดินโรย
กรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่ าแก่ ต้องที่ นี่เลยเพราะนู เรมเบิ ร์กนั้นเสมื อนดังเมื องแห่ งเทพนิ ยายที่
ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นนาท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชมเม้าท์ฮาล์
โรงเก็บส่ วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็ นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ งของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนั้นนาท่านชม
บริ เวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมือง อันถือเป็ นตลาดนัดคริ สต์มาสที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์ พ ระแม่ มาเรี ย (Frauenkirche) จุ ดเด่ นคือ มี
นาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจัว่ ของโบสถ์พระแม่มาเรี ย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลัง
ในปี ค.ศ. 1509 เพื่ อเป็ นการร าลึ กถึ ง พระราชกฤษฎี กาทองค าปี 1356 ที่ ต ราขึ้ น ตามพระราชบัญ ชาของ
จักรพรรดิคาร์ ลที่ 4 แห่ งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของ น้าพุเชิน
เนอร์ บรุ นเนน (Schoner Brunnen) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ 1389 – 1396 ด้วยหิ นรู ปทรงปิ รามิดยาว 19 เมตร มี
ลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิ ค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้ นประดับอยูร่ วมทั้งหมด 40 ตัว โดยรู ปชั้นบนสุ ดเป็ น
รู ปปั้นโมเสส และ 7 นักพยากรณ์

เที่ยง
บ่ าย

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
เดิ น ทางต่ อ สู่ เมื อ งเดรสเดน (Dresden) เมื อ งที่ มี ค วามสวยงามที่ สุ ด ในประเทศเยอรมนี ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
“ฟลอเรนซ์ แ ห่ ง แม่ น้ าเอลเบอ” พื้ น ที่ โ ดยรอบนั้ นเรี ย งรายไปด้ ว ยเมื อ งเก่ า และพระราชวัง หลายแห่ ง
ชมเมืองเดรสเดน ที่ชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตที่นี่คือเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมนี ปั จจุบนั ได้รับการบรู ณะให้
งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทาลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านชมบริ เวณศาลาว่าการ และ
วิหารกางเขนศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เชื่อกันว่ามีชิ้นส่ วนของไม้
กางเขนศักดิ์ สิ ทธิ ที่ใช้ตรึ งพระคริ สต์ ถ่ายภาพกั บ เซมเพอร์ โอเปร่ าเฮ้ าส์ (Semperoper) สถานที่ อนั โดดเด่ น
ทางด้าน สถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู่ ณ บริ เวณจัตุรัสเธียเตอร์ใกล้กบั พระราชวังสวิงเกอร์ เป็ นโรงโอเปร่ า
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ที่ออกแบบในไตล์าเลี่ยนบารอค บริ เวณอาคารหลังใหม่ดา้ นหน้าโรงโอเปร่ าจะมีรูปปั้ นของกษัตริ ยโ์ จฮานทง
อยูบ่ นหลังม้า และอนุสาวรี ยท์ ี่สร้างอุทิศให้แก่นกั แต่งเพลง คาร์ล มาเรี ย เวเบอร์ แห่งเมืองเดรสเดนอีกด้วย

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน
เดรสเดน – เมืองพอซนัน (โปแลนด์ ) – ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
ของโปแลนด์ มี ค วามเจริ ญ รุ่ งเรื อ งสู ง สุ ด ในฐานะเป็ นศู น ย์ก ลางการค้า ที่ ส าคัญ ของทวี ป ยุ โ รปในช่ ว ง
คริ สต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่ อมโทรมลงเนื่ องจากสงครามเกรตนอร์ เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) ตัวเมืองตั้งอยู่ริม
ฝั่งแม่น้ าวอร์ ตา เมืองพอซนันถือว่าเป็ นศูนย์กลางสาคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่า
เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ ซอร์ นอกจากนี้
ยังถูกใช้เป็ นหนึ่งในเมืองที่ใช้จดั การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเดิ นเล่นชมเมืองพอซนัน ชมจตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มอาคารหลาก
สี สันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้ อมปราการและศาลาว่าการเมื อง ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบ
โกธิ ค และถูกใช้งานมาจนถึ งปี 1939 แวะถ่ายรู ปกับ แกรนด์ เธียเตอร์ (Grand Theatre) โรงละครโอเปร่ าที่
ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิ คโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ Max Littmann ถูกเปิ ดใช้งานครั้งแรกใน
ปี 1910 ถ่ายรู ปด้านหน้ากับ ปราสาทอิมพีเรียล (Imperial castle) อีกหนึ่ งปราสาทที่ มีชื่อเสี ยงของเมืองพอซ
นาน โดยปราสาทถู กสร้ า งขึ้ น ในปี 1905 ในสไตล์นี โ อโรมาเนสก์ ปั จจุ บัน ปราสาทถู ก ใช้เป็ นห้ อ งฉาย
ภาพยนตร์ หอศิลป์
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ค่า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน
เมืองพอซนัน – เมืองกดานสก์ – ชมเมือง – เมืองมอลบอร์ ก – ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ใจกลาง เมืองกดานสก์ (Gdansk) เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนื อของประเทศโปแลนด์ และเป็ นหนึ่ ง
ในเมื องท่าที่สาคัญของประเทศ ตั้งอยู่ริมอ่าวกดานสก์ ซึ่ งอยู่ติดกับทะเลบอลติคทางตอนเหนื อของภาคพื้น
ทวีปยุโรป เป็ นเมืองที่ มีสถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ เนื่ องจากมีการบูรณะเมือง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บนรากฐานของสิ่ งก่อสร้างเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ ชมศาลาว่าการเมืองกดัญสก์ กรีนเกท
(Green Gate) หรื อ Brama Zielona ที่ ส ร้ า งตามแบบศาลาว่ า การเมื อ งของเมื อ งแอนต์ เวิ ร์ ป ของประเทศ
เบลเยียม ที่ ส ร้ างในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก – เรอเนซองส์ เป็ นตึ กที่ พ านักของราชวงศ์ในอดี ต
ปัจจุบนั เป็ นส่ วนจัดแสดงหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม อาธัสคอร์ ท (Artus Court) หรื อ Dwor Artusa ตึกใจ
กลางเมืองเก่า เป็ นที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมืองและพ่อค้าที่มาทาการค้าขายในอดีต เสี ยหายอย่างหนักจาก
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปั จจุบนั ได้รับการบูรณะได้คงสภาพเดิมที่สุดจากรู ปภาพเก่า เป็ นส่ วนจัดแสดงของ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่ งกดานสก์ ถ่ายรู ปด้านหน้ากับ โบสถ์ เซนต์ แม่ รี่ (St.Mary Church) โบสถ์โรมัน
คาธิ อลิคสไตล์บริ กโกธิ ค ซึ่ งพื้นฐานการก่อสร้างขึ้นจากอิฐแดงเมื่อช่วงปี ค.ศ.1379 ซึ่ งตัวโบสถ์เองมีความจุ
ถึง 190,000 คิวบิคเมตร และเป็ นหนึ่งในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ ก (Malbork) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) ถ่ายรู ปด้านหน้ากับ ปราสาทมัล
บอร์ ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิ ค ที่สร้างขึ้นจากอิฐเช่นเดียวกันกับโบสถ์เซนต์แมรี่ แห่ ง
เมืองกดังส์ นับเป็ นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจากอาณาเขตพื้นที่ตวั ปราสาท
ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยบัญชาของกลุ่มอัศวินแห่ งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิ ทธิ์ เพื่อจุดประสงค์
เป็ นป้ อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกทาลายเสี ยหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่ทางการ
โปแลนด์จะมีคาสั่งบูรณะให้กลับมามีสภาพดีดงั เดิม ปราสาทมัลบอร์กเป็ นหนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่ งชาติของ
ประเทศโปแลนด์ และเป็ นหนึ่ งในมรดกโลกยุคกลางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.
1997
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ค่า

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน

วันที่สี่
เช้ า

เมืองมอลบอร์ ก – วอร์ ซอว์ – ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางสู่ เมือ งวอร์ ซ อว์ (Warsaw) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมื อ งที่ มี อายุกว่า 700 ปี กรุ ง
วอร์ ซอว์เรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองใหม่แห่ งหน้าประวัติศาสตร์ ชาติโปแลนด์และประวัติศาสตร์ โลก เนื่ องจากเป็ น
เมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์ , การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็ นเมืองที่ถูกทาลาย
มากที่สุด เรี ยกได้ว่ากว่า 96% ของเมืองหลวงแห่ งนี้ โดนกองกาลังทหารนาซี เผาทาลายล้างจนแทบไม่เหลือ
ความเป็ นเมืองหลวง แต่หลังสงครามเสร็ จสิ้ นชาวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะซ่ อมแซมก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่
ด้วยความมุ่งมัน่ และตั้งใจบวกกับความเสี ยสละของประชาชนทาให้วอร์ ซอว์ในวันนี้ กลับมาเป็ นเมืองเก่าใน
ประวัติศาสตร์ที่สวยงามดังเดิม
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
เดิ นเล่น ย่ านเมืองเก่ าวอร์ ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซึ่ งและได้ข้ ึน
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 นาท่านเดินชม ย่ านตลาดเก่ า ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
มีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ ซอว์ โดยอาคารส่ วนใหญ่ลว้ นแล้ว แต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่ ง
ประกอบไปด้ ว ย ศาลาว่ า การ (City Hall) ร้ า นอาหาร ร้ า นกาแฟ และร้ า นค้ า อื่ น ๆ สิ่ งก่ อ สร้ า งที่ เป็ น
สถาปั ตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กาแพงเมืองเก่า (city walls) ซึ่ งยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปั จจุบนั ถ่ายรู ป
กับ วิหารเซนต์ จอห์ น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเมืองเก่าวอร์ ซอว์ เป็ นหนึ่ งในโบสถ์
ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุ งวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค

เที่ยง
บ่ าย

5

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน
วอร์ ซอว์ – เมืองเชสโตโชวา – เมืองคราคูฟ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองศูนย์กลางของผู ้
แสวงบุญที่สาคัญแห่งหนึ่งของยุโรป อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของรู ปพระแม่มารี หรื อแบล็คมาดอนน่า ที่
ประดิ ษ ฐานอยู่ในอารามจัส นา กอร่ า ที่ ร อดพ้น จากการถู ก ท าลายในสงครามต่ างๆอย่า งน่ าอัศ จรรย์ จน
กลายเป็ นปาฎิหารย์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุด
นาท่านชม อารามจัสนา กอร่ า (Jasnagora Monastery) ผูแ้ สวงบุญ คริ สต์ศาสนิ กชนกว่า 4-5 ล้านคนเพื่อเข้า
บูชาและขอพรจากรู ปพระแม่มาเรี ยสี ดาหรื อที่รู้จกั กันในนาม แบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ซึ่ งเป็ นศูนย์
รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสี ที่ใช้วาดมานานกว่า 600 ปี ทาให้รูปพระแม่เป็ นสี ดา บริ เวณหน้าพระ
พักตร์มีรอยบาก อันเกิดจากพวกต่อต้านศาสนาต้องการทาลายรู ปและอารามแห่งนี้

เที่ยง
บ่ าย

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ชัว่ โมง) ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงเก่า
ของโปแลนด์เมื่อ 1,000 ปี ก่อนและเป็ นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย้ายไปที่กรุ งวอร์ ซอว์ในปี
ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคู ฟก็ ได้รับการขึ้ นทะเบี ยนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็ นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์

ค่า

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน

6

วันที่หก
เช้ า

เมืองคราคูฟ – เหมืองเกลือ – เมืองคราคูฟ – ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่ งองค์การ
ยูเนสโกได้ประกาศให้เหมืองเกลือแห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปั จจุบนั หยุดดาเนิ นการทาเหมือง
ไปแล้ว และได้กลายมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่ งนี้ ถูก
ค้นพบในศตวรรษที่ 13 นาท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดย
ธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี เหมืองเกลือแห่งนี้ มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็ นชั้นใต้ดินต่างๆ
ถึง 9 ชั้น ท่านจะทึ่ งกับอี กหนึ่ งความอัศจรรย์ภายในเหมื องเกลื อที่ มี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า
(Chappel of St. Kinga) ซึ่ งเป็ นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ ที่ทาจากเกลือสอง
ข้างสลักรู ปนูนต่าบนหิ นแร่ เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปิ นดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นาท่านเดินทางลึกลงไปที่
ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่ งนี้ นอกจากนี้ ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่ และห้อง
ซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด

เที่ยง
บ่ าย

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
เดินทางกลับสู่ เมืองคราคูฟ จากนั้นให้ท่านได้ เที่ยวชมเมืองคราคูฟ ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีอารยธรรม
รุ่ ง เรื อ งมากที่ สุ ด เมื อ งหนึ่ งเห็ น ได้จ ากอาคารบ้ า นเรื อ นที่ ส วยงามด้ว ยสถาปั ต ยกรรมทุ ก ยุ ค ทุ ก สมัย ทั้ง
โรมาเนสก์, โกธิ ค, เรอเนอซองส์ , บาโรค และร็ อคโคโค ชม ตลาดนัดรี เน็ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่ งเป็ น
จตุรัสกลางเมื องอันเป็ นดัง่ หัวใจของการเที่ ยวชมเมื อง โดยจัตุรัสแห่ งนี้ เพี ยบพร้ อมไปด้วยบรรยากาศของ
บ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรี ยงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหาร
ต่างๆ และอาคารที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสิ นค้าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซูเคียนนี ส (Sukiennice) ที่
ซึ่งสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ดงั ใจปรารถนา จตุรัสนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์
ชื่อดังของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 โดดเด่นด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์
มีแท่นบูชาสู ง 13 เมตร ถื อเป็ นแท่นบูชาที่ ใหญ่ที่สุดในโลก รังสรรค์ข้ ึนโดยศิลปิ นชาวนู เรมเบิ ร์ก ลวดลาย
แกะสลักเป็ นตานานในพระคัมภี ร์ไบเบิ ล ถ่ายรู ปกับ ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปั ตยกรรม
ศิลปะแบบเรเนซองส์ที่งดงามแห่ งหนึ่ งของยุโรปซึ่ งในอดีตเคยเป็ นพระราชวังหลวง ที่ประทับ ของกษัตริ ย ์
โปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จนกระทัง่ เมืองหลวงย้ายไปอยูท่ ี่วอร์ ซอว์ ถ่ายรู ปกับ มหาวิหารวาเวล (Wawel
Cathedral) มหาวิหารที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งเคยใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริ ยท์ ุกพระองค์ อีกทั้ง
ยังเป็ นที่ฝังศพของกษัตริ ย ์ ขุนนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสี ยง
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ค่า

วันที่เจ็ด
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน
เมืองคราคูฟ – เมืองออลอโมตซ์ – ชมเมือง – เบอร์ โน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองออลอโมตซ์ (Olomouc) เป็ นเมืองทางตะวันออกของประเทศเช็กเกีย บนฝั่งแม่น้ าโมราวา เป็ น
เมืองหลวงของเขตออลอโมตซ์ ถือเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของประเทศ คาดกันว่าเมืองนี้ ถือกาเนิ ดมาจาก
ป้ อมของชาวโรมัน ตกเป็ นของฮังการี ใน ค.ศ. 1478 และเป็ นเมืองหลวงของแคว้นมอเรเวียจนถึง ค.ศ. 1640
สวีเดนเข้าทาลายใน ค.ศ. 1642 ต่อมาในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เป็ นที่มนั่ ของออสเตรี ย นาท่านชม เสาพระตรี
เอกภาพแห่ งออลอโมตซ์ (Holy Trinity Column in Olomouc) สถานที่ประดิษฐานเสาศูนย์รวมแห่ งจิตใจของ
ชาวเชกมานานกว่าสามร้อยปี ที่ตระหง่านอยูใ่ จกลางเมืองโอโลมุก เป็ นเสาสัญลักษณ์แห่งความเทิดทูนต่อ พระ
บารมีแห่งพระแม่มารี อา สร้างเพื่อแสดงถึงความสานึกในพระมหาการุ ณย์ของแม่พระและความศรัทธาในพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า ที่ช่วยให้เมืองโอโลมุก (Olomouc) และชาวเชกทั้งปวงรอดพ้นจากโรคที่ระบาดและคร่ าชีวิตชาวเชก
ไปมากมายในช่ ว งต้น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 18 ด้ว ยเหตุ น้ ี เมื่ อ ปี ค.ศ.2000 องค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้ “เสาพระตรี เอกภาพ” เป็ น
มรดกโลก (World Heritage Site) ในฐานะที่ เป็ นตัวอย่ างของการแสดงออกทางสุ นทรี ยศิ ลป์ แบบบาโรกที่
งดงาม และยิง่ ใหญ่ของทวีปยุโรป จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นกลางจัสตุรัสกลางเมือง

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ เมืองเบอร์ โน (Brno) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ ของสาธารณรัฐเชค ประเทศเล็ก ๆ ใน
ยุโรปตอนกลาง แบ่งการปกครองออกเป็ น 13 เขต แคว้นนี่ อยู่ใต้สุดติดกับประเทศออสเตรี ย เป็ นเมืองเล็ก ๆ
แต่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 3.3 แสนคน
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ค่า

วันที่แปด
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน
เบอร์ โน – ปราก – ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางสู่ กรุ งปราก (Prague) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมื อ งหลวงของประเทศ
สาธารณรั ฐเช็ก อดี ตเมื อ งหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกี ย ซึ่ งได้ส มญานามมากมาย เช่ น นครแห่ ง
ปราสาท และโรมแห่ งอุดรทิศ นาชม กรุ งปราก ฝั่งเขตพระราชวังที่ยงั คงความงามของโบราณสถาน ซึ่ งใช้
สถาปั ตยกรรมการก่อสร้างในยุคศตวรรษที่18 เป็ นเอกลักษณ์ของกรุ งปราก เหมือนกับได้ยอ้ นเวลากลับไปสู่
สมัย 200 ปี ก่อนเป็ นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก นครหลวงปรากตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ าวัล
ตาลา เป็ นนครที่มีเนินเขาเรี ยงรายสลับซับซ้อนกันอยูส่ องฝั่งแม่น้ าถึง 7 เนินเขา

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
นาชม ปราสาทแห่ งกรุ งปราก (Prague Castle) (ด้านนอก) สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิ ลปะแบบ
โกธิค ได้รับการรับรองจากหนังสื อกินเนสส์บุ๊กว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปั จจุบนั เป็ นที่พานัก
ของประธานาธิ บดี สาธารณรั ฐเช็ก ชมความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาท และชม โบสถ์ เซนต์ ไวตัส (St.
Vitus’s Cathedral) ที่ เด่นเป็ นสง่า ลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ าพุ รู ปปั้ นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์ จและ
คอนแวนส์ รวมไปถึ ง พระราชวังหลวงที่ เป็ นหนึ่ งในส่ วนที่ เก่ าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็ นที่ ประทับของ
เจ้าชายโบฮีเมี ยนทั้งหลายชม ประตูเมืองเก่ า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมือง
หลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)
ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุก ๆ ชัว่ โมง จากนั้นเดินเล่นบน สะพานชาร์ ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่
ข้ามแม่น้ าวัลตาวา สไตล์โกธิ คที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ ที่ 4 ชมรู ปปั้ น
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โลหะของเหล่านักบุญที่ต้ งั อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมื องที่เรี ยงรายอยู่บน
ตลอดแนวสะพาน

ค่า

วันที่เก้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน
ปราก – เมืองรีเก้นเบิร์ก – ชมเมือง – มิวนิค – ช้ อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองรี เก้ นเบิร์ก (Regensburg) เป็ นหนึ่ งในเมื องเก่ าในยุคกลางที่เก่าแก่ ที่สุดของประเทศเยอรมัน
ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมัน ซึ่ งได้รับการจดทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 2006 ยังเป็ นเมืองที่รอดพ้นมาจากการทิ้ง
ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นาท่านชม โบสถ์รีเก้นเบิร์ก (Regensburg Cathedral)
เป็ นโบสถ์ประจาเมือง หนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบโกธิ คที่มีความประณี ตงดงามที่สุดของเยอรมนี ตอนใต้ และ
สะพานหิ น สัญลักษณื อีกอย่างนึงของเมืองรี เก้นเบิร์ก

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปั ตยกรรมใน
หลายรู ปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิ ค หรื อทันสมัย เดินเล่น จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่ งตั้งชื่ อ
ตามรู ปปั้ นพระแม่มารี สีทอง บนเสาที่ สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี1638 ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการขอบคุณ
เซนต์แมรี่ นักบุญแห่ งแคว้นบาวาเรี ยที่ช่วยให้มิวนิ คหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน ชมย่าน
การค้าโดยรอบมาเรี ยนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสิ นค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ อาหาร
พื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมัน อันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
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ค่า

วันที่สิบ
เช้ า
…… น.

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ โรงแรมที่พกั เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ค่ าภาษีนักท่ องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้ าต้ องจ่ ายตอนเช็คอินเข้ าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่ าน
มิวนิค – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
รถรอรับลูกค้า เพื่อเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านทาการจองมา
***********************

อัตราค่ าบริการ เป็ นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
กาหนดการเดินทาง

คณะ 4-5 ท่ าน
ท่ านละ

คณะ 6-8 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

พฤษภาคม - ธันวาคม 2563

84,900.-

72,900.-

22,500.-

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์ **

อัตรานีร้ วม
 รถนาเที่ยวแบบส่ วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมที่พกั ระดับ 3-4 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 บริ การน้ าดื่ม (น้ าแร่ และน้ าผลไม้) ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน // ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริ การยืน่ วีซ่า กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 ค่าประกันสุ ขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณี ที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่า
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
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 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
 ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 6 วัน = 48 ยูโร
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าภาษีนกั ท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน
ข้ อควรทราบ :
➢ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่า นทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
➢ บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ทอ้ งถิ่นให้บริ การ, จะมีเพียงแค่คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
➢ ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถ
ของท่านและทีมฯ
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
➢ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
➢ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➢ ร้านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์ การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี ที่เมืองนั้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาหนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อวิ น าศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษ ัทฯ จะไม่ รับ ผิด ชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระท าที่ ส่ อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
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➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
➢ หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ย บร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บ หนังสื อเดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
❖ อนึ่ งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหาก
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทารี ฟันด์ได้ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
❖ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
❖ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
❖โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่า นจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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ใบกรอกข้ อมูลพืน้ ฐานในการทาวีซ่า
** กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น!! **
(กรุ ณาแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทาการโทรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับท่าน สาคัญมาก)
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................................................................................................................
นามสกุลตอนเกิด..............................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.........................................................................สถานที่เกิด.......................................................................................
สถานภาพถ: โสด
แต่งงาน
แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า อื่นๆ.....................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารติดต่อได้
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด.......................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................................
โทรศัพท์(บ้าน) ................................................................... โทรศัพท์(มือถือ).................................................................................
ติ๊กเครื่ องหมายถูก กรณี กาลังศึกษาอยู่ สถานะเป็ นนักเรี ยน , นักศึกษา
สถานที่ศึกษา (ชื่อสถานที่ศึกษา ภาษาอังกฤษ)
..........................................................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด.......................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................................................
โทรศัพท์(บ้าน) ................................................................... โทรศัพท์(มือถือ).................................................................................
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ติ๊กเครื่ องหมายถูก กรณี ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
สถานที่ทางาน (ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน ภาษาอังกฤษ)
..........................................................................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางาน
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
จังหวัด....................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................................
โทรศัพท์(บ้าน) ....................................................... โทรศัพท์(มือถือ).................................................................................
รายได้ต่อเดือน..........................................................................รายได้อื่น............................................................................
แหล่งที่มา.............................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล บิดา
..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา
..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส (ถ้ามีโปรดระบุ)
..........................................................................................................................................................................................................
วันเกิดคู่สมรส
..........................................................................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส........................................................สัญชาติของคู่สมรส...........................................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่........................................................................ถึงวันที่........................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย(กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)...........................................................ถึงวันที่........................................................................
ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)......................................................................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ ้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้ โปรดระบุ.......................................................
ความสัมพันธ์..............................................................................
สิ่ งที่ช่วยในการดารงชีพ
สิ่ งที่ช่วยในการดารงชีพ

15

เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………..

เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………..

**********************************************************************
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