ฮังการี – สโลวัค – ออสเตรีย – เยอรมันใต้ - เชค 10 วัน
*อย่ าเพิง่ ตกใจว่ าหลายประเทศ พรมแดนติดๆ กัน 1-3 ชม. ถึงกันหมด
ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ นําท่านท่องเทีย่ วยุโรปตะวันออก อดีตประเทศทีเ่ คยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ปัจจุบนั ทุกประเทศ
เป็ นประชาธิปไตยได้รบั การยอมรับให้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป และกลายเป็ นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยม จากผูค้ นทัว่ ทุก
มุมโลก เรานําท่านสู่ฮงั การี เยือน “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝัง่ แม่นาํ้ ดานู บ ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวง
สาธารณรัฐสโลวัค ชมเมืองท่องเทีย่ วดังในออสเตรีย ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองทีส่ ุดแสนโรแมนติค “ฮอลสตัท”
ล่องทะเลสาบโคนิกซี “เบิรช์ เทสกาเดน” เมืองเล็กๆ ทีม่ คี วามสําคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์ เทีย่ วเมืองสวย “ครุมลอฟ” เมืองมรดก
โลกทีโ่ ด่งดังของสาธารณรัฐเชค สัมผัสเมืองนํา้ แร่รอ้ นทีส่ วยงาม “คาร์โลวีวารี” ก่อนเยือน “ปราค” นครหลวงอดีตทีย่ ่งิ ใหญ่ของ
อาณาจักรโบฮีเมีย
สายการบิน
ลุฟท์ฮนั ซ่า เยอรมัน ในกลุม่ สตาร์อลั ไลแอนซ์
โรงแรม
มาตรฐานยุโรปทุกเมืองรับประกัน มีพกั 2 คืน 2 ไม่ยา้ ยโรงแรม 2 ครัง้ รวม 4 คืน จาก 7 คืน
อาหาร
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน – คํา่ แบบยุโรปและเอเซีย
*ทุกมื้ออาหารแบบยุโรป หรืออาหารพื้นเมือง จะรวม 1 ดืม่ (ไวน์, เบียร์, โค๊ก, นํา้ ผลไม้)
รถโค้ช
มาตรฐานยุโรป 45-50 ทีน่ งั ่
เรือ
ใหญ่ สะดวกสบาย ล่องแม่นาํ้ ดานู บ้ และทะเลสาบโคนิก
มัคคุเทศก์
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
- เส้นทางดี สวย เที่ยวสบายๆ / รับประกันคุณภาพ (ต้นฉบับ)
หมายเหตุ
- มีอาหารคํา่ พร้อมดนตรีขบั กล่อมที่บูดาเปสท์และเวียนนา
วันแรก (ศุกร์ที่ 27 เม.ย. 61)
กรุงเทพฯ – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
20.00 น.
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เยอรมัน
23.00 น.
ออกเดินทางสู่บูดาเปสท์ โดยเทีย่ วบินที่ LH 773/1336 (แวะเปลีย่ นเครื่องทีแ่ ฟรงค์เฟิ รท์ 06.00/08.15 น.)
วันที่สอง (เสาร์ที่ 28 เม.ย. 61)
บูดาเปสท์
09.55 น.
ถึงสนามบินบูดาเปสท์ (BUDAPEST) นครหลวงของฮังการี นําท่านตรวจรับสัมภาระ
นําท่านชมนครบูดาเปสท์ ซึง่ ถูกแบ่งเป็ น 2 ฝัง่ โดยแม่นาํ้ ดานู บทีไ่ หลผ่านกลางเมือง ขึ้นชม
ในฝัง่ บูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิว ทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก
“CASTLE HILL”
“FISHERMAN’S BASTION” ป้ อมปราการชาวประมง อนุ สรณ์จากการสู ร้ บของ
ชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากนัน้ ชมมหาวิหาร
แมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากกการปกครองใน
แต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็ นมัสยิดเมือ่ ครัง้ ถูกยึดครองด้วยชาวเติรก์
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เทีย่ ง
บ่าย
คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง่ เรือล่องชมความงามของ 2 ฝัง่ เมืองบูดาเปสท์จากแม่นาํ้ ดานู บ้ เก็บภาพสวยของอาคารรัฐสภาและ
สะพานเชน (CHAIN BRIDGE) ทีส่ วยงามและเป็ นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์
รับประทานอาหารคํา่ แบบพื้นเมืองฮังการี “กูลาชดินเนอร์” ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกยาร์, ดนตรียปิ ซี
/ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 61) บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวัค) – เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิน ทางสู่ ก รุ ง บราติส ลาวา (BRATISLAVA / 2 ชม. )
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค นําท่านชมกรุงบราติสลาวา
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดของสโลวัค เป็ นที่ตงั้ ของ
รัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพธิ ภัณฑ์ รวมทัง้ โรงละครอันเก่าแก่
ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอย
สูง 80 เมตร ทัง้ 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เร
เนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตัง้ อยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุม่ แม่นาํ้ ดานู บ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมือง
ได้กว้างไกลสุดสายตา จากนัน้ นําท่านชมเมืองในเขตจตุรสั ใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงั้ ของทําเนียบประธานาธิบดี
สถานทีร่ าชการ และอาคารสถาปัตยกรรมทีส่ วยงาม อิสระเดินเล่นชมเมือง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านสู่เวียนนา (VIENNA / 1 ชม.20 นาที) นครหลวงทีแ่ สนโรแมนติคถิน่ กําเนิดของเวียนนาวอลทซ์ และ
นักประพันธ์แนวเพลงคลาสสิคทีม่ ชี ่อื เสียงมากมาย นําชมเวียนนา นคร
หลวงแห่งออสเตรีย ทีเ่ ต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม เทีย่ วชม
ริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่ง เวียนนา ทีม่ คี วามกว้างบางช่วงถึง
50 เมตร ประกอบไปด้วย อาคารสําคัญทางประวัตศิ าสตร์มากมาย อาทิ
ศาลาว่าการนครเวียนนา สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิก, โวทิฟเชิรช์ ,
อาคารรัฐสภา, โรงละครโอเปรา, อนุสาวรียโ์ ยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์ ผูป้ ระพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)
วันที่สี่ (จันทร์ที่ 30 เม.ย. 61)
เวียนนา
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมพระราชวังเชิ นบรุนน์
(SCHONBRUNN
PALACE) พระราชวังฤดู รอ้ นของราชวงศ์แฮปสเบิรก
์ ชมความ
งดงามภายในทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างวิจติ รงดงามไม่แพ้พระราชวัง
ใดในยุโรป ชมภายในพระราชวัง มีหอ้ งต่างๆ ซึง่ ได้รบั การตกแต่ง
อย่างดีอกี ทัง้ เครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน เดินชมทัง้
ภายในและนอกพระราชวัง ให้เวลาท่านเดินเล่น และถ่ายภาพใน
เขตพระราชอุทยานทีส่ วยงาม
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ยุโรปตะวันออก 4 / 10 วัน LH หน้ า 3

นําท่านสู่พารน์ดอร์ฟ เอ้าท์เล็ท (PARNDORF OUTLET / 30 นาที) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดัง
ทัง้ ยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI,
้ นํ า
BERBURY ทัง้ เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ จากนัน
ท่านสูย่ ่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบนถนนคาร์ทเนอร์ ย่านช้อปปิ้ งหลักของเวียนนา ซึง่
ท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทัง้ แบรนด์เนมแบบนาฬกิ า ROLEX,
PATEK PHILLIPE กระเป๋ า LOUIS VUITTON PRADA, CHANEL และอีก
มากมาย หรือชมความงามของโบสถ์ เซนต์ สตีเฟ่ นในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง หรืออาจใช้เวลาว่างทดลอง
ชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค็กทีม่ ชี ่อื เสียง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารทีห่ มูบ่ า้ นกรินซิง่ ชิมไวน์สดรสดีของชาวเวียนนา พร้อมดนตรีขบั กล่อม
วันที่หา้ (อังคารที่ 1 พ.ค. 61)
เวียนนา – กราซ – ฮอลสตัท
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองกราซ (GRAZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองสวยของ
ออสเตรี ย ที่ ไ ด้ร ั บ การคั ด เลื อ กให้เ ป็ นเมื อ งหลวงแห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ
ในอดีตเมืองกราซเป็ นเมืองหน้าด่านทีม่ ปี ้ อมปราการอันแข็งแกร่งไว้
ป้ องกัน การรุ ก รานจากพวกเติ ร ์ก นํา ท่ า นชมเมือ งกราซ เมือ ง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE) ทีม่ ี
การผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัย ของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวทีส่ ุด
นําชมโบสถ์ประจําเมือง แต่เดิมเคยเป็ นคฤหาสน์ทใ่ี หญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1438-1464 โดยพระ
เจ้าฟรีดชิ ที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวายให้เป็ นโบสถ์สาํ หรับราชสํานัก ภายในมีการตกแต่งด้วยภาพเขียนสี
แบบปูนเปี ยก เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับ เมืองกราซในยุคต้นๆ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย
ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 2 ชม.) เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนู ปลาเทร๊าซ์)
นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม HERITAGE หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ
เนื่ องจากเป็ นเมืองเล็กๆ และโรงแรม 4 ดาว มีเพียง 1 แห่ง หากโรงแรมเต็มมากอาจไปพักเมืองข้างเคียง แต่
รับรองว่าดีและสวยแน่ นอน
วันที่หก (พุธที่ 2 พ.ค. 61)
ฮอลสตัท – เบิรช์ เทสกาเดน (เยอรมัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
บ่าย

นําท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเ่ รียกว่า “ซี สตราซ” (SEE
ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ น
STRASS)
พื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้าง
ก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังลว้ น
ประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ
ท่านจะได้ชมจตุรสั ประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํา้ พุกลางลาน
และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม แล ้วนําท่านนัง่ รถรางขึ้นสูจ่ ุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท
(WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรือเดินเล่น
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10.00 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ออกเดินทางสู่เมืองเบิรช์ เทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 2 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่มคี วามสําคัญทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์ทย่ี อ้ นกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตัง้ อยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบลอ้ มด้วยทิวทัศน์อนั งดงาม
แห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE / 20 นาที) ทะเลสาบ
กษัตริย ์ ที่มนี าํ้ ใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นดินแดนแห่ง
ฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มี
แหล่งกําเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตัง้ แต่ยุคนํา้ แข็ง
ก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของ ฟยอร์ดที่มี
อยู่เพียงไม่ก่แี ห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มคี วามยาวกว่า 8 กม. กว้าง
ถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตัง้ อยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล นํ าท่านล่องเรือพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ถูกสร้างขึ้นเพือ่ ให้บริการนักท่องเที่ยวมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนําท่านล่องไป
ชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์
เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบอันเป็ นเสน่หข์ องดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ทส่ี วยงามยิง่
หรื อ ALPEN
รับ ประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคารพื้น เมือ ง / นํา เข้า ที่พ กั โรงแรม EDELWIESS
KRONPRINZ หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 61)
เบิรช์ เทสกาเดน – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปราค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV / 3 ชม. 20 นาที) เมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั
การดูแลจากยูเนสโก เมืองสวยริมแม่นาํ้ เมืองผ่านแวะค้าขายของพ่อค้าในอดีต
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นําชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ทีต่ งั้ อยู่ในคุง้ นํา้ ของแม่นาํ้ วัลตาวา
เป็ น 1 ในเมืองทีส่ ร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการ
ค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล
ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลีย
่ นมือ
มาอยู่ในการปกครองของแฮปสเบิรก์ จนถึงชวาเซนเบิรก์ ตามด้วย
ภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยงั คง
ความงดงามของตัวเมืองเก่ าจนถึงปี 1989 องค์การยู เนสโก
(UNESCO) ได้ยกให้เป็ นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นําท่านเข้าชมปราสาทครุมลอฟ (ปิ ด
บริการในช่วงฤดูหนาว พ.ย.-มี.ค. และทุกวันจันทร์ชมเฉพาะด้านนอก) ทีง่ ดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและ
ยังคงความสมบูรณ์แบบทัง้ ศิลปะเครื่องเรือน นับเป็ นอีกหนึ่งปราสาทที่น่าชมอย่างยิ่ง จากนัน้ ออกเดินทางสู่
กรุงปราค (PRAGUE / 2 ชม. 15 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเชค อันมีสมญานามว่านครแห่งปราสาทร้อย
ยอด เพราะว่าปราคมีปราสาท, โบสถ์, วิหาร และโบราณสถานมากมายทีแ่ ข่งกันอวดชูยอดเหนือนครปราค
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)
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วันที่แปด (ศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61)
ปราค – คาร์โลวีวารี – ปราค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี (KARLOVYVARY / 1 ชม. 20
นาที) เมืองแห่งนํา้ พุรอ้ นธรรมชาติทโ่ี ด่งดัง มีคุณสมบัตใิ นการบําบัด
โรคต่างๆ มากมาย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองที่มบี รรยากาศ
สบายๆ สัมผัสภาพแปลกๆ ทีผ่ ูค้ นในเมืองเดินถือถ้วยดูดนํา้ แร่ ที่
เป็ นเอกลักษณ์ และถ้วยเหล่านี้ถูกออกแบบอย่างงดงามจนกลาย
เป็ นสินค้าทีร่ ะลึก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู เป็ ดโบฮีเมียนอันโด่งดัง (BOHEMIEN DUCK)
บ่าย
เดินทางกลับสู่กรุงปราค นําเทีย่ วจตุรสั เมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ชมสถาปัตยกรรมทีง่ ดงามของ
อาคาร โบสถ์ วิหาร รวมทัง้ เฝ้ าดูนาฬกิ าดาราศาสตร์โบราณทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวซึง่ จะมี
นักท่องเทีย่ วจํานวนมาก มารอชมทุกๆ ชัว่ โมงทีต่ จี ะมีตกุ๊ ตาออกมาเดินพาเหรดให้ชม และ
ยังเป็ นย่านช้อปปิ้ งใหญ่โดยเฉพาะเครื่องแก้วเจียระไนโบฮีเมียสวยและถูกมาก นําท่านสู่
สะพานชาร์ลส สะพานเก่าแก่ทส่ี ร้างขึ้นในสมัยกษัตริยช์ าร์ลที่ 4 กษัตริยผ์ ูย้ ่งิ ใหญ่ ซึง่ สร้าง
ความเจริญอย่างมากให้กบั อาณาจักรโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่ บ่ี รรดาศิลปิ นสมัครเล่น
นําผลงานของตนเองมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเทีย่ ว อาทิ ภาพวาด งานฝี มอื ฯลฯ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
วันที่เก้า (เสาร์ที่ 5 พ.ค. 61)
ปราค – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) บริเวณ
เมืองเก่าซึง่ เป็ นทีต่ งั้ ของอดีตพระราชวังหลวง และมหาวิหารประจํา
เมืองเซนต์ วิทสั (ST. VITUS) และทําเนียบประธานาธิบดี ชม
สถาปัตยกรรมทีง่ ดงามของอาคารต่างๆ ซึง่ มีอายุ 200-400 ปี
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งส่งท้ายก่อนกลับ / จากนัน้ เดินทางสู่สนามบิน
18.50 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ LH 1401/772 (แวะเปลีย่ นเครื่องทีแ่ ฟรงค์เฟิ รท์ 20.00/22.00 น.)
วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 61)
กรุงเทพฯ
14.10 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ยุโรปตะวันออก 4 / 10 วัน (LH) .27/11/17

27 เม.ย. – 6 พ.ค.
วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
ผูใ้ หญ่ ห้องคู่ ท่านละ
108,000.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
94,000.-บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ 90,000.-บาท
พักเดียวเพิม่ ท่านละ
22,000.-บาท
*จองและมัดจําภายใน 20 มกราคม เพือ่ เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม ลดท่านละ 2,000.-บาท
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*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคานํ้ ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
๋ ป๊ LH เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ คืนไม่ได้ทกุ กรณี
ยืนยันเท่านั้น / ตัวกรุ
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการและค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ – ค่าอาหารตามรายการมีสลับพื้นเมือง/เอเชีย
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์อาํ นวยความสะดวก
- ค่ารถรับ-ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 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
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 23 กก. (1 ใบเท่านั้น) / ชัน้ ธุรกิจ หรือชัน้ ECO PREMIUM ได้ 2 ใบๆ ละ 23 กก.
- 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 3,300 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- 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)
- 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 )
- 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
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
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- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

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. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้าง
หุน้ ส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 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
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ 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
หย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ 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

