ออสเตรีย – เยอรมัน - เชค – ฮังการี 10 วัน
ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศทีเ่ คยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปจั จุบนั ทุกประเทศได้รบั การยอมรับให้เข้าร่วมเป็ น
สมาชิกแห่งสหภาพยุโรป และกลายเป็ นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมจากผูค้ นทัว่ ทุกมุมโลก เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมือง
ทีส่ ุดแสนโรแมนติค เทีย่ วเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ, ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้ เราเป็ นบริษทั แรกๆ ที่แนะนํ า
ให้คนไทยรูจ้ กั สัมผัสเมืองนํา้ แร่รอ้ นที่สวยงาม คาร์โลวีวารี ชม ปราค นครหลวงอดีตที่ย่งิ ใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย เยือน
บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝัง่ แม่นาํ้ ดานู บ นครหลวงของฮังการี ชมเมืองเก่าสวยๆ
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
เรือ
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

ออสเตรียนแอร์ไลน์ บินตรงไป-กลับ สะสมแต้มร่วมกับการบินไทยได้
มาตรฐานยุโรปทุกเมืองรับประกัน
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน – คํา่ แบบเอเซีย และท้องถิน่
มาตรฐานยุโรปตะวันตก
ใหญ่ สะดวกสบาย ล่องแม่นาํ้ ดานู บ๊
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
- เป็ นโปรแกรมแนะนํา สวยจริง อะไรจริง
- มีอาหารคํา่ พร้อมดนตรีขบั กล่อมทีเ่ วียนนา และบูดาเปสท์ / ค่าทัวร์รวมค่าทิปคนขับรถไว้แล ้ว 2 ยูโร/คน/วัน

วันแรก (ศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 60)
กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)
20.30 น.
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
23.55 น.
บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเทีย่ วบินที่ OS 026
วันที่สอง (เสาร์ที่ 30 ธ.ค. 60)
เวียนนา
05.25 น.
เดินทางถึงกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล ้ว นํ าท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม NH AIRPORT
นําชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ทีเ่ ต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม เทีย่ วชมริงสตราสเซ่ หรือ
ถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ทีม่ คี วามกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร ประกอบไปด้วย อาคารสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
มากมาย อาทิ ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิก โวทิฟเชิรช์ , อาคารรัฐสภา, อนุสาวรียโ์ ยฮันสเตร้าทส์
จูเนียร์ ผูป้ ระพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
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บ่าย

คํา่

นําท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้ งหลักของเวียนนา ซึง่ ท่านสามารถใช้เวลาเดินชม
สินค้านานาชนิด รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬกิ า ROLEX, PATEK PHILLIPE กระเป๋ า LOUIS
VUITTON, PRADA และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่ น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลาง
เมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค็กทีม่ ชี ่อื เสียง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 60)
เวียนนา - กราซ - ฮอลสตัท
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองกราซ (GRAZ / 2 ชม. 20 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นเมืองหลวง
แห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็ นเมืองหน้าด่านทีม่ ี
ป้ อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติรก์ นําท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่ง
ยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE)ที่มกี ารผสมผสานระหว่างความ
คลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด
ผ่านชมโบสถ์ประจําเมือง แต่เดิมเคยเป็ นคฤหาสน์ท่ใี หญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1438-1464 โดยพระเจ้าฟรีดชิ ที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวาย
ให้เป็ นโบสถ์สาํ หรับราชสํานัก ให้ท่านได้มเี วลาเดินเล่นในตัวเมืองน่ารักท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามกลางหุบ
เขาแอลป์ แห่งนี้
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย
ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 2 ชม. 15 นาที) เมืองมรดกโลกที่เก่ าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า
4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HERITAGE หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ เนื่ องจากมีแต่โรงแรมเล็กๆ แบบพื้นเมืองและมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รบั รองว่า
โรงแรมดี (ไม่ดีเราไม่ทาํ ) กราบขออภัยล่วงหน้า (บอกกันตรงๆ ไม่มีหมกเม็ด)
วันที่สี่ (จันทร์ที่ 1 ม.ค. 61)
ฮอลสตัท – ซาลส์เบิรก์ - มิวนิ ค (เยอรมัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สต
ราซ” (SEE STRASS) อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึกที่ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะ
สลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ท่เี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้า
ผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังล ้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั
สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรสั ประจําเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม
ประดับด้วยนํา้ พุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม แล ้วนําชมจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดของเมืองฮอลสตัท
10.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิรก์ (SALZBURG / 1 ชม.) เมืองทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า THE ROME OF THE
NORTH ถือว่าเป็ นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รบ
ั การสนับสนุ นอย่างดีย่งิ ในการสร้างเมือง
จากอาค์คบิชอฟ เมือ่ ครัง้ เจริญรุ่งเรืองให้เป็ นเมืองทีเ่ พรียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํา่

นําท่านชมซาลส์เบิรก์ เป็ นเมืองเกิดของคีตกวีช่ือดัง เด็กอัจฉริยะ
“วู ลฟ์ กงั อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็ นฉากในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รกั เพลง
สวรรค์ นําท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึง่
เป็ นย่านช้อปปิ้ งของเมือง นําท่านถ่ายภาพคู่กบั อนุ สาวรียข์ องโม
สาร์ทซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า แลว้ นําท่านออกเดินทางสู่มิวนิ ค (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่ง
บาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

วันที่หา้ (อังคารที่ 2 ม.ค. 61)
มิวนิ ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียทีย่ ่งิ ใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่ม
จากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูรอ้ นของบาวาเรีย
สถานที่ประสูตขิ องกษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 นําท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิ ค ทีม่ วิ นิคได้รบั เกียรติให้เป็ น
เจ้าภาพเมือ่ ปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ
PALACE) ฯลฯ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านสู่บริเวณจตุรสั มาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่าน
เมือ งเก่ า ที่มีส ถาปัต ยกรรมอัน เป็ น สัญ ลัก ษณ์ท่ีส าํ คัญ ของ
มิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถ์ แม่พระที่มรี ู ปแบบคลา้ ยหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้ ง
สินค้าหลากหลายประเภทมากกว่าเวียนนาเสียอีก ทัง้ แบรนด์เนม, ของพื้นเมือง ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต
หรือเดินชมชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในมิวนิค นัง่ จิบกาแฟแถวจตุรสั กลางเมือง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงเบียร์
วันที่หก (พุธที่ 3 ม.ค. 61)
มิวนิ ค – คาร์โลวีวารี (เชค) - ปราค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่คาร์โลวีวารี (KARLOVY VARY / 4 ชม.) เมืองนํา้ พุแสนสวยท่ามกลางหุบเขา และเป็ นเมืองส
ปาทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของเชค อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองทีเ่ ป็ นจุดหมายของนักท่องเทีย่ วรองจากปราค ด้วยความเชื่อใน
การดืม่ นํา้ แร่รกั ษาและบํารุงร่างกาย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชมเมืองนํา้ พุรอ้ นธรรมชาติทช่ี าวเชคนิยมเดินทางมาพักผ่อนเพือ่ สุขภาพ และเพือ่ การบําบัดโรคภัยต่างๆ
ทีท่ ่านจะได้เห็นผูค้ นในเมืองเดินถือถ้วยนํา้ แร่ดูดดื่มกันทัว่ ไป นับเป็ นภาพแปลกๆ และถ้วยเซรามิคเหล่านี้ก็
ได้รบั การออกแบบอย่างงดงามจนกลายเป็ นของที่ระลึกนิยมซื้อกลับบ้านอีกด้วย แลว้ ออกเดินทางสู่กรุงปราค
(PRAGUE / 1 ชม. 40 นาที)
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SHERATON CHARLES SQUARE
หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 61)
ปราค - เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ทีต่ งั้ อยู่บนเนินเขาสูง
ริมฝัง่ แม่นาํ้ วัลตาวา อดีตเป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง ปัจจุบนั เป็ นที่ทาํ การ
ของคณะรัฐบาล ชมบริเวณจตุรสั หน้าปราสาททีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ของคฤหาสน์ต่างๆ ที่
ประทับแห่งอาร์คบิชอฟ เข้าชมวิหารเซนต์วทิ สั (ST. VITUS) วิหารประจํา
เมืองทีง่ ดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE GOLDEN LANE อดีตที่
พักของทหารรักษาพระองค์ จนกลายเป็ นย่านการค้า ปัจจุบนั มีรา้ นค้า, แกล
เลอรี่ต่างๆ มากมาย แลว้ นําท่านชมกรุงปราค นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเชค ทีม่ คี วามงดงามของสถาปัตยกรรม
ของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จนได้รบั ฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอดนําท่านสู่จตุรสั เมืองเก่า (OLD TOWN
SQUARE) ย่านการค้าตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบน
ั ท่านจะสามารถเลือกซื้อ
คริสตัลโบฮีเมียราคาประหยัดจากร้านเครื่องแก้วที่มอี ยู่ทวั ่ ไปพร้อมชม
บรรยากาศของตัวเมืองซึ่งรายลอ้ มด้วยอาคารยุคเก่ าที่งดงาม เช่ น หอ
นาฬกิ าดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทํางานจนถึงปัจจุบนั นี้,
วิหารทิน (OURLADY BEFORE TYN), วิหารเซนต์นิโคลัสที่โดดเด่น
ในสไตล์บารอค, อนุสาวรีย ์ JOHN HUSS ผูน้ าํ ในการปฏิรูปศาสนา นําท่านเดินข้ามสะพานชาร์ล (CHARLE’S
BRIDGE) ทีท
่ อดข้ามแม่นาํ้ วัลตาวา สัญลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของกรุงปราค
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 3 ชม. 40 นาที) นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารที่หมู่บา้ นกรินซิ่ง ชิมไวน์สดรสดีของชาวเวียนนา พร้อมดนตรีขบั กล่อม /
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน
วันที่แปด (ศุกร์ที่ 5 ม.ค. 61)
เวียนนา – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่ า นเข้า ชมความงดงามของ “พระราชวัง เชิ ร ์ น บรุ น น์ ”
(SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดู รอ้ นของราชวงศ์
แฮปสบวกร์ทม่ี คี วามสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายใน
พระราชวังทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างดี อีกทัง้ เครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ
ยัง อยู่ ค รบครัน เดิ น ชมทัง้ ภายในและนอกพระราชวัง เดิน เล่ น
ถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานทีส่ วยงาม
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย
ออกเดินทางสู่กรุงบูดาเปสท์ (BUDAPEST / 3 ชม. 20 นาที) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบกูลาชดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกย่าร์ ดนตรี
พื้นเมือง / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON BUDAPEST HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เก้า (เสาร์ที่ 6 ม.ค. 61)
บูดาเปสท์ - เวียนนา (ออสเตรีย) - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มกุ แห่งแม่นาํ้ ดานู บ ทีแ่ บ่งเมืองเป็ น 2 ฝัง่ คือ บูดาฝัง่ เมืองเก่า
ทีต่ งั้ ของคาสเซิล ฮิลล์ และฝัง่ เปสท์ ทีท่ นั สมัยและหรูหรา จนได้ช่อื ว่า
ปารีสตะวันออก ขึ้นชม “CASTLE HILL” ในฝัง่ บูดาซึง่ ท่านจะได้ชม
ทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S

BASTION”

ป้ อม

ปราการชาวประมงอนุ สรณ์จากการสู ร้ บของชาวประมงกับพวกที่รุกราน
บูดาเปสต์ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากนัน้ ชมมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่
23.20 น.

CHURCH)

ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

จากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้ เป็ นมัสยิดเมือ่ ครัง้ ถูกยึดครองด้วยชาวเติรก์ ชม
บริเวณรอบนอกทีง่ ดงาม และได้รบั การบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดงั เดิม นําท่านสู่บริเวณจตุรสั วีรบุรุษ
หรือ HERO SQUARE ทีน่ บั เป็ นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็ นอนุ สรณ์แก่วรี บุรุษชาวแมกย่าร์ผูร้ ่วม
ก่อตัง้ ประเทศครบรอบ 1,000 ปี ผ่านชมอาคารรัฐสภาทีก่ ่อสร้างในสถาปัตยกรรมนีโอกอธิคที่งดงามจนได้การ
ยกย่องว่าเป็ นรัฐสภาทีส่ วยทีส่ ุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ OS 025

วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 7 ม.ค. 61)
กรุงเทพฯ
15.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ยุโรปตะวันออก 1 (24 ธ.ค.-2ม.ค. 61) …28/06/17

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมือ งที่จ ะเข้า พัก เต็ม เนื่ อ งมาจากมีง านแสดงสิน ค้า หรือ มีก ารจัด ประชุม สัม มนาใหญ่ บริษ ทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
วันเดินทาง
29 ธันวาคม -7 มกราคม 2561
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
ผูใ้ หญ่ ห้องคู่ ท่านละ
.-บาท
เด็ก 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
.-บาท
เด็ก 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ

.-บาท

พักห้องเดียว เพิม่ ท่านละ
.-บาท
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคานํ้ ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
ยืนยันเท่านั้น / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทกุ กรณี **
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อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะ

- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการและค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า

- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก

- ค่ารถรับ-ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ

- ค่าทิปคนขับรถคนละ 2 ยูโร/คน/วัน

- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.

- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
**ชัน้ ทัศนาจร กระเป๋ าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ 23 กก. (หากมีใบที่ 2 คิด 150 ยูโร / 6,300 บาท)
**ชัน้ ธุรกิจ กระเป๋ าขึ้นเครื่องได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก. (หากมีใบที่ 3 คิด 150 ยูโร / 6,300 บาท)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 23 กก. และใบเล็กถือขึ้นเครื่องเกิน 8 กก. (ชัน้ ธุรกิจไม่เกิน 32 กก. 2 ใบ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิ ก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
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หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ

ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
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- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
- เฉพาะสายการบินออสเตรียน ตัว๋ กรุ ป๊ หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี มีค่าใช้จ่ายไม่ตา่ํ กว่า 35,000 บาท

เอกสารยื่นวีซ่าออสเตรีย
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่น รอยเย็บพาสปอร์ตฉี กขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถ
ใช้ได้ทกุ กรณี
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลัง
ฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่
80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2
ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may
concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ น
ภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่
เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (มีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารหรือสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนติดต่อกัน
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ ผู ้
รับรองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
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5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

