
 

 

 



 

 

27 ธ.ค. 61 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พฤหัสบดี 
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D16-

19 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, 

จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิ
ในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

28 ธ.ค. 61 เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น า้
ดานูบ 

ศุกร์ 

01.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถงึสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและสมัภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพ่ือออกเดินทางสู ่ นครบดูาเปสต์ ประเทศ
ฮงัการี เท่ียวชมเขตเมืองเก่า ชมเมือง ณ จตัรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของท าเนียบ
ประธานาธิบดี เก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางสูน่ครบดูาเปสต์ เมืองท่ีตัง้อยู่สองฝ่ัง
แมน่ า้ดานบูแยกเป็นเมืองเก่าและใหม ่ อนัได้แก่เมืองบดูาและ เปสต์ อนัเป็นท่ีมาของ
ค าวา่บดูาเปสต์ นครท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่ ริมสองฝ่ังแมน่ า้ดานบู 

(225 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บ่าย เท่ียวชมนครบดูาเปสต์ น าชมจตรัุสฮีโร่ ท่ีร าลกึถงึการสร้างชาติ และการรอดพ้นจาก

การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสตัว์ และสวนสาธารณะอนัเป็นท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ท่ีอาบน า้สาธารณะแบบโรมนั ผ่านชมอาคารรัฐสภาท่ี
สร้างในสไตล์แบบกอธิค โดดเดน่เป็นตระหง่าน แล้วข้ามสูฝ่ั่งบดูา เพ่ือขึน้ชมป้อม
ชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสูค่าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทศัน์ของเมืองท่ีถกู
แยกออกเป็นสองฝ่ัง น าท่านสูถ่นนช้อปปิง้ท่ีมีสินค้าพืน้เมืองนานาชนิดจ าหน่ายเป็น
ของฝาก อาทิ ผ้าปัก เคร่ืองแก้วของท่ีระลกึตา่งๆ จากนัน้ น าท่านสมัผสักบับรรยากาศ
แห่งการลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงราย
สองฝ่ังแมน่ า้ มนต์เสน่ห์ท่ีไมเ่สื่อมคลาย และรับการยกย่องวา่เป็นเมืองโรแมนติก บน
สายน า้แห่งหนึง่ของโลก 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NH BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com 
29 ธ.ค. 61 บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ 

(โปแลนด์) 
เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูต่อนเหนือเขตท่องเท่ียวท่ีเรียกวา่ ดานบู เบ็นด (Danube Bend) โค้งน า้สดุ

สวยทางตอนเหนือท่ีให้อารมณ์มากกวา่ความเป็นเมืองหลวง ประกอบไปด้วย 3 เมือง
ท่องเท่ียวสดุสวยตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่ า้ดานบู โดยเร่ิมเท่ียวจากเมืองแรกคือ เซนเท็นเดร 
อดีตเมืองหน้าด่านของจกัรวรรดิโรมนั ผลจากการรุกรานของพวกมองโกลและเติร์ก 
ท าให้เมืองถกูท าลายลงและได้มีการบรูณะและสร้างขึน้ใหมใ่นศตวรรษท่ี 18 เป็นแบบ
บาร็อก สถาปัตยกรรมชิน้เอกท่ีคณุจะเห็นได้ตัง้แตจ่ตรัุสกลางเมือง, โบสถ์, บ้านของ  



 

 

พ่อค้า, พิพิธภณัฑ์, ร้านค้าและร้านขายของท่ีระลกึ เท่ียวชมเมืองท่ีกลา่วกนัวา่ โรแมน
ติคจนยากท่ีจะลืมเลือน อีกเมืองถดัไปคือ วีเซอกราด ตัง้อยู่ทางฝ่ังขวาของแมน่ า้
ดานบูเช่นเดียวกนั เมืองนีม้ีความงดงามประดจุหนึง่ภาพวาด ตัง้อยู่ในโค้งของแมน่ า้
ดานบูเหมาะกบัการท่องเท่ียว ชมรอยลัพาเลซ ปราสาทท่ีสร้างขึน้ในยคุกลางอยู่บน
ยอดเขา Sibrik บนความสงู 300 เมตรโดดเดน่เป็นสง่า ในชว่งศตวรรษท่ี 13 สถานท่ี
แห่งนีถ้กูใช้เป็นท่ีพบปะสงัสรรค์ของเหล่าอศัวินท่ีเดินทางไปรบในสงครามครูเสค และ
เมืองสดุท้ายคือ เอสเตอกอม เป็นเมืองเลก็ๆท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัตัง้ประเทศ
มากวา่ 1,000 ปี เมืองเตม็ไปด้วยเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัน่าสนใจ 
น าชมบาซิลิก้า โบสถ์อนัเป็นศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุในฮงัการี ภายในมีภาพเขียนโดย
จิตรกรเอก กรีโจเลต็โต ได้บรรจงวาดภาพการเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์ของมาดอนน่าไว้ เมือง
นีม้ีพรมแดนเพียงแมน่ า้กัน้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นเมืองสตโูรโวของสาธารณรัฐสโลวกั ท่ีมี
สะพานมาเรีย วาเลเรีย เช่ือมสองฝ่ังดัง่บ้านพ่ีเมืองน้อง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางตอ่ขึน้เหนือสูพ่รมแดนของสโลวกัในเขตของเทือกเขาตาตาร์ (Tatra) เป็น

สถานท่ีสงูท่ีสดุและสวยงามท่ีสดุแห่งเทือกเขา Carpathian ยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุของโป
ลิชตาตร้า คือ Rys (2,499 เมตร) ข้ามพรมแดนเข้าสูเ่มืองคราคฟู เมืองท่ีมีการ
ผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค, เรอเนซองส์, โกธิค, บาร็อกและเบล
ลา-อีโปค์ ไว้ด้วยกนัอย่างน่ามหศัจรรย์ 

(368 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.mercurekrakow.com 

30 ธ.ค. 61 คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพพิธิภัณฑ์
สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองเอาส์ชวิตซ์ - เบอร์กเนา (Auschwitz-Birkenau) ท่ีตัง้คา่ยกกักนัและ

พิพิธภณัฑ์สงคราม ภาพสะท้อนให้เห็นถงึการทารุณกรรมและความโหดร้ายของ
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีชาวนาซีน าเอานกัโทษชาวยิวขึน้รถไฟสูค่า่ยกกักนัแห่งนีแ้ละใช้
เป็นท่ีประหารด้วยแก๊สพิษรมควนั กวา่ 1.5 ล้านคน ชมสารคดีในประวตัิศาสตร์กบั
เร่ืองราวของความเป็นจริง เข้าสูพิ่พิธภณัฑ์กลางแจ้ง อนัเป็นสถานท่ีตา่งๆในคา่ย
กกักนั อาทิ ห้องขงันกัโทษ, ห้องรมแก๊สพิษและเตาเผาศพ น าท่านขึน้หอคอยเพ่ือชม
ทศันียภาพของคา่ยกกักนัท่ีแข็งแรงและใหญ่ท่ีสดุซึง่องค์การยเูนสโกประกาศให้เป็น
มรดกโลกทางประวตัิศาสตร์ด้วย 

(70 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหาร เดินทางกลบัสูค่ราคฟู น าท่านเท่ียวชมเมืองหลวงเก่าคราคฟู (Krakow) ปี 

ค.ศ. 965 คราคฟู หนึง่ในศนูย์กลางทางวฒันธรรมและวิทยาศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสดุแห่ง
โปแลนด์ และมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากท่ีสุด  อันจะเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนท่ี
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทกุยคุทกุสมยั ตัง้แต่ โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนสซองส์, บา
ร็อก, ร็อกโคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและอาร์ตนูโว ขึน้ชมวาเวลฮิลล์ อนัเป็นท่ีตัง้ของ
พระราชวงัหลวง เป็นท่ีประทบัของกษัตริย์โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็นผลงาน
แบบเรอเนสซองส์ท่ีงดงามแห่งหนึ่งของยุโรป เข้าชมในส่วนท่ีเป็นรอยัลอพาร์ตเมนต์ 
จดัแสดงภาพเขียน, ศิลปะและงานประติมากรรม พระต าหนกัด้านในเก็บสิ่งล า้ค่าอนั
ได้แก่ ผ้าปักทาเปสตรี ้142 ผืน น าท่านชมท้องพระคลงัหลวง, ห้องอาวธุยุทธปกรณ์ใน
สมยัโบราณ ใกล้กนัเป็นมหาวิหารวาเวล มีความส าคญัในทางประวตัิศาสตร์ ใช้เป็นท่ี
ราชาภิเษกกษัตริย์ทุกพระองค์, ป้อมปราการ (Barbakan) อายุกว่า 600 ปีปกปักษ์

 



 

 

รักษาเมืองท่ีหลงเหลืออยู่ แนวก าแพงเมืองเดิมเป็นท่ีช่ืนชอบของศิลปินท่ีจะมาแสดง
ผลงานและวิถีชีวิตของชาวยิปซี 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.mercurekrakow.com 

31 ธ.ค. 61 คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ จันทร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่หมืองเกลือวิลิชก้า เหมืองเกลือใต้ดินที่เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลกที่

ยงัคงด าเนินกิจการเหมืองรวมอยู่ด้วย เส้นทางท่องเท่ียวท่ีวกวนใต้ดินผ่านห้องท่ีจดั
แสดง และถ า้ขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัจากหินเกลือในลกัษณะพิเศษเฉพาะ โบสถ์ขนาด
เลก็ เซนต์คิงก้า ท่ีอยู่ลกึลงไป 101 เมตร จดัเป็นห้องท่ีสวยงามท่ีสดุ ประดบัตกแตง่
ด้วยโคมไฟที่ท ามาจากหินเกลือคริสตลั และยงัมีการแกะสลกัหินเกลือสีเทาแบบนนู
ต ่าตามแบบผลงานของศิลปินดงั ลีโอนาโด ดาวินชี แล้วขึน้ลิฟท์กลบัสูด้่านบน โดยมี
ความลกึกวา่ 135 เมตร จากนัน้เดินทางกลบัสูเ่มืองคราคฟู พาท่านเข้าสูจ่ตัรัุสกลาง
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรปกลาง รายล้อมด้วยร้านกาแฟ, ผบั, ร้านอาหารตา่งๆ, อาคาร
ท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์และห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป ท่ีท่ีคณุสามารถ
หาซือ้ทกุอย่างดงัใจปรารถนาเพ่ือเป็นของท่ีระลกึจากประเทศโปแลนด์ 

(30 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย อ าลาเมืองคราคฟู แหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของโปแลนด์ เดินทางสูเ่มือง

วอร์ซอ เมืองหลวงท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสดุแห่งหนึง่ในยโุรปกลาง วอร์ซอ เป็นเมืองท่ีมี
อายเุกือบ 700 ปีแตก่็ยงัถกูจดัวา่เป็นเหมืองใหมส่ าหรับประวตัิศาสตร์ของชาติ
โปแลนด์ เมืองวอร์ซอ ได้เกิดขึน้มาจากเดิมท่ีเป็นป่ามาโซเวียน (Mazovian) เม่ือ
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เร่ิมขึน้ในปี 1939 ชาวเมืองได้ร่วมกนัปกป้องประเทศไว้อย่างกล้า
หาญ จนในท่ีสดุก็เกิดการจลาจลและการก่อความไมส่งบขึน้ในโปแลนด์ การพยายาม
ตอ่ต้านความไมส่งบ ถกูปราบปรามอย่างโหดร้ายป่าเถ่ือน กองก าลงัทหารนาซีได้เผา
ท าลายล้างอาคารตา่งๆ ในเมืองหลวงไปถงึ 96 เปอร์เซน็ต์ หลงัสงครามจบสิน้ ชาวโป
ลิชได้ช่วยกนับรูณะซอ่มแซมกอ่สร้างเมืองขึน้มาใหม ่ ด้วยความมุ่งมัน่และตัง้ใจกบั
ความเสียสละของประชาชน ท าให้วอร์ซอในวนันีก้ลบัมาเป็นเมืองเก่าใน
ประวตัิศาสตร์ท่ีสวยงามดงัเดิม 

(320 ก.ม.) 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE WARSAW CENTRUM หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.mercurewarsaw 

centrum.com 

1 ม.ค. 62 เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน า้ลาเซียนสกี ้ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเท่ียวชมเมืองวอร์ซอ ท่ีมีประชากรชาวยิว ถงึ 1 ใน 3 อาศยัอยู่รวมกนัในเขต

เรียกวา่ Warsaw Ghetto เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า (Stare Miasto) สร้างขึน้มาตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีตัง้บ้านเรือน โบสถ์และพระราชวงัหลวง (Royal Castle)  
เข้าชมภายในท่ีตกแตง่อย่างวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวตัถแุละเคร่ืองประดบัเก่าแก่อนั
เป็นสมบตัิล า้คา่ ภายในมีภาพเขียนท่ีส าคญัคือ ภาพกรุงวอร์86ซอ 22 มมุมองโดย
จิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คานาเลต็โต ท่ีชาวโปลิชใช้เป็นต้นแบบในการ
บรูณะซอ่มแซมกรุงวอร์ซอจนกลบัมาเป็นเมืองหลวงท่ีสวยงาม Royal Way หรือถนน
ราชด าเนิน ความยาวกวา่ 4 กิโลเมตร เป็นท่ีตัง้ของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร, 
ร้านค้า วอร์ซอ มีพืน้ท่ีสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 21 ของตวัเมือง สถานท่ีสวยงามและ
ดงึดดูใจมากคือ บริเวณสวนในอทุยานพระราชวงัหลวงวาเชนกิ มีรูปปัน้ของคีตกวีคน

 

 



 

 

ดงั “โชแปง” พระราชวงัแห่งนีไ้ด้เคยเป็นท่ีประทบัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) ของไทยเม่ือครัง้เสดจ็ประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปเย่ียมชมพระราชวังเกาะกลางน า้ ลาเชียนสกี ้

(Lazienki Palace) สร้างเสร็จปี ค.ศ.1689 และกษัตริย์สตานิสลอว์ท่ี 2 ออกุสตสุ ได้
ทรงซือ้ท่ีดินและอาคารหลงันีใ้นปี ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยนให้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน 
เพ่ือเป็นท่ีประทบัสว่นพระองค์ของกษัตริย์ในราชวงศ์โปแลนด์เร่ือยมา จากนัน้เดินทาง
ต่อเพ่ือเย่ียมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ซอ และถ่ายภาพจุดส าคัญอย่าง “ศูนย์
วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์วอร์ซอ” อาคารในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือท่ีในแถบ
ยุโรปตะวนัออกเรียกว่า “รูปแบบสงัคมนิยม” ท่ีทัง้โอ่อ่า สูงเด่นเป็นสง่าท่ีสุดในเมือง
วอร์ซอ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE WARSAW CENTRUM หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.mercurewarsaw 

centrum.com 

2 ม.ค. 62 วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองวรอตซวาฟ (WROCLAW) เมืองท่ีผสมผสานศิลปะ วฒันธรรม 

และสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่กวา่ 7 ศตวรรษและสถาปัตยกรรมสมยัใหมอ่ย่างลงตวั 
นอกจากนีย้งัเป็นเมืองส าคญัด้านธุรกิจอตุสาหกรรม และการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ
โปแลนด์อีกด้วย น าคณะเท่ียวชมเมืองวรอตซาฟ  

(220 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสูก่รุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองสดุโรแมนติกอีก

เมืองหนึง่ของโลก 
(279 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั OCCIDENTAL PRAHA FIVE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.occidentalphaha.com 

3 ม.ค. 62 ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์ พฤหัสบดี 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ด้วยศิลปะแบบ

กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก วา่เป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
ปัจจบุนัได้เป็นท่ีพ านกัของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโออ่า่ของตวั
ปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตสั ท่ีเดน่เป็นสง่า แตล่ะลานกว้างประดบัประดาไปด้วย
น า้พ ุ รูปปัน้นกับญุ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทัง้โอลด์รอยลัพาเลซ และ
โกลเด้นเลน ซึง่เคยใช้เป็นท่ีพ านกัของช่างฝีมือในยคุสมยัก่อน เพ่ือเลน่แร่แปรธาตุ
ตา่งๆ ให้เป็นทองค า ท่ีจะท าให้ท่านย้อนไปถงึความย่ิงใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. น าท่านเดินสูส่ะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ 

ประดบัด้วยรูปปัน้ของนกับญุถงึ 28 องค์ ชาวคริสต์เช่ือว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้
ต้องขอพรจากนกับญุจอหน์แหง่เนโปมขุ กรุงปร๊ากในยคุกลาง เคยเป็นเมืองหลวงของ
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสทิธ์ิริมฝ่ังแมน่ า้วลัตวา ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 
อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ์, หอคอยดินปืนท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี
เย่ียม จนเข้าสูจ่ตรัุสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของวิหารตินส์ ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ือง
แก้วโบฮีเมีย “โมเซอร์” ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกและ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ 

 

 



 

 

เม่ือตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นร าให้นกัท่องเท่ียวได้ชม เป็นโบราณคูบ้่านคูเ่มือง
ของกรุงปร๊าก  อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิง้ในห้างสรรพสินค้าอนัทนัสมยั อาทิ มาร์ค
แอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบรนด์เนมอื่น ๆ ใน Palladium Shopping Mall   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั OCCIDENTAL PRAHA FIVE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.occidentalphaha.com 

4 ม.ค. 62 กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปป้ิงบนถนน
คาร์ทเนอร์สตรีท  

ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูก่รุงเวียนนา ระหวา่งทางผ่านเขตหบุเขาวาเคา เสน่ห์ของเมืองเลก็ๆ ท่ีเตม็ไป

ด้วยบ้านเรือนในยคุเรเนซองซ์ มองดรูาวกบัอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย จากนัน้น าคณะเข้าชมความงามของพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ท่ีถกู

สร้างขึน้ให้มีความงดงามไมแ่พ้พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกวา่ 20 ห้องท่ีจดั
แสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great 
Hall) สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถงึความย่ิงใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่
ริงสตราเซ ่ ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานที่ส าคญั อาทิ โรงละครโอเปร่าท่ี
เก่าแก่ และยงัมีการจดัแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปี พระราชวงัฮอฟบรูก์อนัย่ิง 
ใหญ่ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นท่ีท าการส าคญัของรัฐ ใกล้กนัเป็นโรงเรียนสอนข่ีม้าแบบสเปน 
แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตีฮ้อลล์ ก่อนจะข้ามแมน่ า้ดานบูสูเ่ขตเมืองใหม ่อนัเป็น
ท่ีตัง้ขององค์การสหประชาชาติแห่งท่ีสองของยโุรป ให้ท่านได้ชมสายแมน่ า้ดานบูใหม่
และเก่า ท่ีมีความส าคญัตอ่หลายประเทศในยโุรป 

 
 
 
 

15.00 น. อิสระส าหรับนกัช้อป เวียนนาไมไ่ด้เป็นเพียงสวรรค์ของผู้หลงใหลธรรมชาติและ
วฒันธรรมเท่านัน้ แตย่งัเป็นท่ีท่ีใช่เลยส าหรับนกัช้อปปิง้อีกด้วย ถนนช้อปปิง้สาย
ส าคญัคือคาร์ทเนอร์ตราสเซ เพลิดเพลินไปกบัสินค้าแบรนด์เนมแฟชัน่ชัน้น าจาก
ฝร่ังเศส, นาฬิกาชัน้ดีจากสวิตเซอร์แลนด์, สินค้าแฟชัน่จากอิตาลี หรือของท่ีระลกึท่ีมี
ช่ือเสียง ศิลปหตัถกรรมแบบออสเตรียนมีเสน่ห์เฉพาะตวั เคร่ืองแก้วและคริสตลัของ
สวาร็อฟสกี ้อนัเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียว ในการขอคืนภาษีมลูคา่เพ่ิม (VAT) เม่ือ
ซือ้สินค้าครัง้ละไมต่ ่ากวา่ 75 ยโูร โดย Global Refund TAX FREE SHOPPING หรือ
เพลิดเพลินไปกบัการนัง่จิบกาแฟต้นต ารับแท้ๆ และซคัเกอร์เค้กท่ีมีช่ือเสียงของ
เวียนนา 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.austriatrendhotelsavoyen.at 

5 ม.ค. 62 กรุงเวียนนา - เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินกรุงเวียนนา เพ่ือเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า  TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG937  
6 ม.ค. 62 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
05.20 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ) 
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คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 คา่เข้าตามที่ระบใุนรายการ 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศโปแลนด์ (เชงเก้น) **โปรแกรมทวัร์พกัในโปแลนด์ 4 คืน** 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการ

สญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และ
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจอง
ทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   



 

 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัวิี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พ ี
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่น
ช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
  คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับ

ผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  



 

 

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิม่เติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 



 

 

ตามกฎระเบียบการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศโปแลนด์  ใช้เวลาท าการประมาณ 14 วนัท าการ 
(ลกูค้าทกุทา่นต้องมาโชว์ตวัเพ่ือท าการสแกนลายนิว้มือท่ีด้วยตนเอง) อาคารแอทธิน่ี ทาวเวอร์ ถ.วิทย ุ

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ 
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม

วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 
 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที่มีการ

เข้าออกของเงิน ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** (รบกวนทกุทา่นเตรียมสมดุบญัชีเงินฝากเลม่จริงไปด้วยในวนัยื่นวีซา่) 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา จะต้องไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนาย อ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม  

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของ
สนธิสญัญาเชงเก้น ในกรณียื่นวีซา่ผิดประเภทหรือผิดจากเง่ือนไขที่สถานทตูระบไุว้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


