WQR0208P-EAST EUROPE 8 DAYS

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินทีด่ ีทสี่ ุ ดในโลกปี 2015 ระดับ 5 ดาว
กาหนดการเดินทาง
29 พ.ย. – 06 ธ.ค. // 01-08 ธ.ค. / 04-11 ธ.ค. / 06-13 ธ.ค. 61
17-24 ม.ค. / 22-29 ม.ค. / 31ม.ค. - 06 ก.พ. // 06-13 ก.พ. / 10-17 ก.พ. /
17-24 ก.พ. / 20-27 ก.พ.62 // 01-08 มี.ค. / 05-12 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 21-28 มี.ค. / 24-31 มี.ค. 62
( กรุ ณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่
17.00 น.
21.15 น.
23.55 น.

วันที2่
02.30 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สาย
การบินการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ (เคาน์ เตอร์ Q) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR289
เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพัก เปลีย่ นเครื่ อง (ใช้ เวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)

กรุงปร๊ าก – ปราสาทปร๊ าก – บราติสลาวา – ชมเมือง
ออกเดินทางสู่ กรุ งปร๊ าก...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR289
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07.40 น.

ค่า

เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติกรุ งปร๊ าก ประเทศเช็ ค หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และ ด่ านศุ ลกากร
เรี ย บร้ อยแล้ ว น ำคณะเดิ น ทำงสู่ กรุ ง
ปร๊ ำ ก พร้ อ มชมควำมสวยงำมของวิ ว
ทิวทัศน์ของทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ทุ่งดอกเร
บซี ดสี เหลื องอร่ ำม และหมู่ บ ้ำนชนบท
อันเงียบสงบ ตลอดเส้นทำงกำรเดิ นทำง
จนกระทัง่ เข้ำสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวง
ของสำธำรณรัฐเช็ค ซึ่ งตั้งอยู่ริมสองฟำก
ฝั่ ง แม่ น้ ำวัล ตำวำ น าคณะถ่ า ยรู ป คู่ กั บ
ความยิ่งใหญ่ ของ “ ปราสาทปร๊ าก ” ซึ่ ง
ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้ำชำยบริ โวจเดิม ในสมัยกลำงเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่ำงๆ ในจักรวรรดิ
โบฮีเมีย ปั จจุบนั นี้ ได้ถูกใช้เป็ นทำเนี ยบรัฐบำลและเป็ นที่พำนักของประธำนำธิ บดี แห่ งสำธำรณรัฐเช็ค นำคณะ
เดินทำงเข้ำสู่ ศูนย์กลำงของปรำสำท ที่แวดล้อมไปด้วยโบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ650ปี “ มหาวิหารเซนต์ วิตัส ”
โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิ กที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหำวิหำรอันศักดิ์ สิทธิ์ ที่มีคุณค่ำอย่ำงยิ่งของชำวเช็กฯ ทุก
คนเนื่ องจำกใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้ำ
ชำร์ลส์ที่ 4
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคา
นำท่ำนออกเดินทำง “กรุ งบราติสลาวา” เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ นเมืองที่มี
ประชำกรหนำแน่นที่สุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุ งบรำติสลำวำตั้งอยูบ่ นสองฝั่ง
แม่น้ ำดำนู บ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวำเกี ยกับออสเตรี ยแ ละฮังกำรี ใกล้กบั พรมแดนสำธำรณรัฐเชก เมืองนี้
ตั้งอยูห่ ่ ำงจำกกรุ งเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็ นนครสำคัญทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและทำงวัฒนธรรมของแคว้น
สโลวำเกีย โบสถ์และสถำนที่สำคัญต่ำง ๆ เช่น ปรำสำทที่เคยใช้เป็ นป้ อมปรำกำรสมัยโบรำณ นำท่ำนสมำชิกผ่ำน
ชม “หอคอย” บราติสลาวาอันเป็ นสั ญลักษณ์ของเมือง
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

IBIS BRATISLAVA CANTRUM

เทีย่ ง
บ่ำย

วันที3่

ทีพ
่ ักระดับใกล ้เคียง

บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมน – ล่องเรื อแม่ นา้ ดานูบ
ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการนาท่านเก็บภาพความสวยงามของวิวเมืองบราติลาวาบนเนิน
“ปราสาทบราติราวา” และแนวเทือกเขำคำร์ เปเทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ ดว้ ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์ เปเทียน (ส่ วน
หนึ่ งของเทือกเขำคำร์ เปเทียน) หลังจากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ “กรุ งบู ดาเปสต์ ” เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี
เมืองที่มีแม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำนกลำงเมือง นำคณะชมควำมยิง่ ใหญ่อลังกำรของ “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น” สร้ำงขึ้น
ในปี ค.ศ.1851 เสร็ จสมบู รณ์ เมื่ อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลำกว่ำ 54 ปี ในกำรก่อสร้ำง มี ควำมสู งถึ ง 96 เมตรถื อว่ำเป็ น
อำคำรที่มีควำมสู งที่สุดในบูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่ งเป็ นลำนโล่งกว้ำงขนำดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่ ง
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ค่า

สหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ 1,000 ปี นำคณะผ่ำนชม “สะพำนเชน”
หรื อสะพำนโซ่” สัญลักษณ์ของกรุ งบูดำเปสต์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น ำท่ ำนขึ้ น สู่ “คาสเซิ่ ล ฮิ ล ล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตี ยน” ที่ ส ร้ ำงขึ้ น เพื่ อระลึ ก ถึ งควำมกล้ำหำญของ
ชำวประมงผูเ้ สี ยสละชี วิตเพื่อปกป้ องบ้ำนเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุ ก รำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุ สำวรี ย ์
ของพระเจ้ำ สตี เฟ่ น” ปฐมกษัต ริ ย ์
ของชำวแมกยำร์ ทรงม้ำเด่นเป็ นสง่ำ
อยู่ห น้ ำ ป้ อ มปรำกำร และให้ ท่ ำ น
เก็บภำพควำมประทับใจ
น าคณะชม “ล่ อ งเรื อ ชมแสงสี วิ ว
ทิ ว ทั ศ น์ ส องฝากฝั่ ง ที่ อ าคารต่ า งๆ
ประดั บ แสงไฟสวยงามทั้ ง อาคาร
รั ฐ ส ภ าที่ ส ว ย ที่ สุ ด ข อ ง ยุ โร ป
สั ญลักษณ์ ของประเทศ อาคารนี้ถูก
สร้ างแบบ นีโอโกธิคอันโดดเด่ น ชมอาคารบ้ านเรื อนสถาปัตยกรรมเก่ าแก่ ค่ ูบ้านคู่เมือง และชี วิตความเป็ นอยู่ของ
ผู้คนสองฟากฝั่งแม่ นา้ ดานูบทีส่ วยงามเกินคาบรรยาย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL

เทีย่ ง
บ่ำย

เย็ น

ทีพ
่ ักระดับใกล ้เคียง

วันที4่ บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค – โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน – ช้ อปปิ้ งย่ าน
ถนนคาร์ ทเนอร์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ “กรุ งเวียนนา” เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ที่มงั่ คัง่ ด้วยศิลปะและกำรดนตรี ระดับโลก
ชื่ อเสี ยงนี้ เป็ นผลมำจำกนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผูย้ งิ่ ใหญ่ ที่ได้ใช้ช่วงชี วิตที่เวียนนำและสร้ำงผลงำนฝำกไว้ที่นี่
เช่น โวล์ฟกัง อำมำเดอุส โมซำร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่ น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ าน “ถ่ ายรู ปคู่กับพระราชวังเชิ นบรุ นน์ ” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ ของราชวงศ์ ฮัปสบวร์ กที่ถูกสร้ างขึ้นใน
ปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่ า” จักรพรรดินีแห่ งจักรวรรดิโรมันที่ต้ งั พระทัยว่ำ
จะสร้ างพระราชวังแห่ งนี้ให้ มีความงดงามไม่ แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ ในกรุ งปารี ส” ด้ำนหลังของพระรำชวังใน
อดี ตเคยใช้เป็ นที่ ล่ำสัตว์ปัจจุบนั ได้ตกแต่งเป็ นสวน และ น้ ำพุอย่ำงสวยงำม อันเป็ นที่ มำของชื่ อพระรำชวังเชิ นบ
รุ นน์ในอดีตนั้นพระรำชิ นีฝรั่งเศส มำรี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระรำชวังแห่ งนี้ และ โมสำร์ ทยังเคย
มำบรรเลงดนตรี จักรพรรดิ นโปเลียนเคยได้เสด็จมำประทับอยูก่ บั พระรำชโอรสของพระองค์ สัมผัสควำมงำมอัน
วิจิตรตระกำรตำภำยในห้องต่ำงๆ กว่ำ 20 ห้อง อำทิ ห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องมิลเลีย่ น ไชนีสรู ม
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ห้ องบอลลูม ใช้ จัดงานเต้ นรา หรื อแสดงดนตรี ปั จจุบันยังมีการใช้ งานอยู่เป็ นครั้ งคราว ฯลฯ ท่ำมกลำงอุทยำนสวน
ดอกไม้ น ำนำพัน ธุ์ น าท่ านผ่ านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ านชม โรงอุ ป รากร (โอเปร่ าเฮาส์ )
พระราชวังฮอฟบวร์ ก อาคารรั ฐสภา ศาลาว่ าการ มหาวิทยาลัยเวียนนา โบสถ์ ประจาเมื อง ศาลสู ง ฯลฯ นำท่ำน
เดิ น ทำงสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค ” สวนสำธำรณะอันร่ ม รื่ นใจกลำงเมื อง นำชม “อนุ ส าวรี ย์ โยฮัน สเตร้ าส์
จูเนียร์ ” Johann Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เจ้ำของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จำกนั้นนำ
คณะเดิ นทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่ำนถนนกำรค้ำที่ ต้ งั อยู่ใจกลำงเมื อง มี ห้ำงสรรพสิ นค้ำและร้ ำนค้ำต่ำงๆ
มำกมำย เชิ ญท่ำนเลือกซื้ อหำของฝำกจำกออสเตรี ย อำทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้ำ
แบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะ
โกธิ กตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย

คา่
พักที่ :

วันที5่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

คา่
พักที่ :

อิสระกับอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน
KAVALIER HOTEL

ทีพ
่ ักระดับใกล ้เคียง

เวียนนา – เชสกีค้ ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง – เชสกี้ บูเดอโจวิช
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น ำท่ ำ นออกเดิ น ทำงสู่ “เมื อ งเชสกี้ คุ ม ลอฟ” (เมื อ งมรดกโลก) เป็ นเมื อ งขนำดเล็ ก ในภู มิ ภ ำคโบฮี เมี ย ใต้ข อง
สำธำรณรัฐเช็ก มีชื่อเสี ยงจำกสถำปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำ และปรำสำทครุ มลอฟ ซึ่ งเขตเมืองเก่ านี้
ได้ รับการขึน้ ทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชม “จตุรัสกลางเมื อง” Old Town Square ที่สวยงาม ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศำลำว่ำ
กำรเมืองอันเก่ำแก่และยังคงใช้อยูจ่ นกระทัง่ ปั จจุบนั ให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปที่ระลึกภำยนอกของ “ปราสาทครุ มลอฟ”
ซึ่ งเป็ นปรำสำทที่ ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจำกปรำสำทปร๊ ำกมี ห้องต่ำงๆ ถึ ง 40 ห้องลำนปรำสำท 5
แห่ งและอุทยำนอีก 1 แห่ ง ที่ ต้ งั ตระหง่ำนอยู่บนเนิ นเขำ ชมทัศนี ยภำพของตัวเมื องจำกลำนหน้ำอุ ทยำน ภาพที่
ท่านเห็น คือ บ้ านเรื อนหลังเล็กหลังน้ อยหลังคาสี ส้มเรียงรายกันเป็ นกระจุกๆ เหมือนบ้ านตุ๊กตาที่สวยงามยิง่ นักได้
เวลำอันควร นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช

อิสระกับอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน
GRAND HOTEL ZVON
www.plan-travel.com

ทีพ
่ ักระดับใกล ้เคียง
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วันที6่

เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์ โลวี วารี – ปร๊ าก

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเที่ยวชมเมื องเชสกี้ บูเดอโจวิช ให้ท่ำนได้เดิ น
เล่ นเที่ ยวชมเขตเมืองเก่ ำ และมีเวลำให้ท่ำนเลื อกซื้ อ
สิ นค้ำของที่ระลึกซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ อำทิ
เช่น ผ้ำลูกไม้, เครื่ องกระเบื้อง ฯลฯ

เทีย่ ง

อิสระกับอาหารมื้อกลางวัน เพื่อความสะดวกใน
การช้ อปปิ้ ง

บ่ำย

ค่า

น าน ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ เมื อ ง “คาร์ โลวีว ารี่ ” เมื อ งตำก
อำกำศที่น่ำรัก มีบ่อน้ ำพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กัน
ดี สร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำชำร์ ลที่ 4 ชมควำมสวยงำมของเมือง และควำมสวยงำมของ “แม่น้ ำเทปลำ” ที่ไหลผ่ำนใจ
กลำงเมืองซึ่ งช่ วยเพิ่มควำมงดงำมให้แก่ตวั เมืองแห่ งนี้ มำกยิ่งขึ้น ชมโบสถ์ประจำเมืองเล็กๆ ที่มีสัญลักษณ์ ของ
เมืองอยูบ่ ริ เวณหน้ำโบสถ์ แล้วเดินลัดเลำะไปตำมลำน้ ำเทปลำท่ำมกลำงหุ บเขำคล้ำยสวิตเซอร์ แลนด์เป็ นอย่ำงมำก
และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ำที่ระลึกมำกมำยตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

DUO HOTEL

วันที7่
เช้ า

ทีพ
่ ักระดับใกล ้เคียง

ปร๊ าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้ อปปิ้ ง – เดินทางกลับ
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มสองฟำกฝั่งแม่น้ ำวัลตำวำ นำชม
“สะพานชาร์ ล ส์ ” สะพานสั ญ ลัก ษณ์
ของกรุ งปร๊ าก ที่ สร้ ำงข้ำมแม่น้ ำวัลตำ
ว ำ ใ น ช่ ว ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 14 ด้ ว ย
สถำปั ต ยกรรมแบบโกธิ ก ตลอดรำว
สะพำนมี ป ระติ ม ำกรรมหิ น ทรำยรู ป
ปั้ นของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รู ปนำคณะ
เข้ำสู่ เขตเมื องเก่ ำ น ำชมน ำท่ ำ นเที่ ย ว
ชม “จั ตุ รั ส เมื อ งเก่ า สตาเรเมสโต”
สถำนที่นัดพบของชำวปร๊ ำก บริ เวณโดยรอบล้วน เป็ นอำคำร และวิหำรเก่ ำแก่ อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี ที่มีควำม
งดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ ำยปฏิรูปศำสนำ ซึ่ งถูกกล่ำวหำว่ำ เป็ นพวกนอกรี ต ถูกเผำทั้งเป็ น โ
ดยผูป้ กครองของฝ่ ำย คริ สต์ศำสนจักรโรมันคำทอลิค และ “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุก๊ ตำ
สำวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริ เวณใกล้เคียงกัน
www.plan-travel.com
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นี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของชุ มชนชำวยิวที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลำให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้ำที่ระลึกพื้นเมือง
ไตล์เช็ ค และโบฮี เมี ยน อำทิ เช่ น เครื่ องแก้วสี ต่ำงๆ ตุ๊กตำหุ่ นกระบอก งำนผ้ำปั กรวมถึ งชิ้ นงำนแกะสลักต่ ำง
รู ปแบบ ฯลฯ

เทีย่ ง

อิสระกับอาหารมื้อกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

17.10

ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR292

วันที8่
00.10
01.55
12.40
หมายเหตุ

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน
และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ท างคณะเดิน ทางในขณะนั้ น เพื่ อความปลอดภั ยในการเดิน ทาง โดย เวิลด์ คอนเน็ คชั่ น ส์ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ช่ วง พ.ย.61– มี.ค.62

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

42,900

18,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ปร๊ ำก // ปร๊ ำก-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่ องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับขึ้ น 3-4 เท่ ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อกำรประชุ มต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ ทำให้ตอ้ งมี กำร
ปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า (ทางบริษัทฯคิดค่ าบริการ 4,000.-)
www.plan-travel.com
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ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำน เนื่ องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ ในโรงแรมที่
พัก และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระเต็มจานวนทั้งหมด 20,000 บาท ก่อนกำรเดิ นทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยัง
บริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดิ นทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ
หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สูญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำรเช่น กำรนัดหยุด
งำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศ
ไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริ ษัทฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษท
ั ฯ จะต้องใช้เอกสำร
ต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น ห้ องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ประกันกำรเดิ นทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่ ำน จึงจะ
สำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ฯ ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดิ นทำงมำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน
และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีป
ยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวย
ควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
• กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋
มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยัง
ไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดิ นทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คื นแรกของกำรเดิ นทำงหำกท่ำนไม่
ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้ แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทาง ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษท
ั ฯ เริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ าง
หนึ่งอย่างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฯ
ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
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ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ ป
ทีม่ ีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด * ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง
อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต *ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อ
รับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงิน
อื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต พร้ อม

Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลข
บัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน ต้องมีจดหมำย
ยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ ทำง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่ำน
จัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่ องจำกกำรขอวีซ่ำใน
แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามที่ ระบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอันเนื่ องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอม หรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน โดยจะ
หักค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดิ นทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก
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