EAST EUROPE ครบเว่อร์
ั
ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลว ัค ฮงการี
9 ว ัน 6 คืน
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)

กำหนดทันเดพนทำน: ฝฟ 2560
กันฬำฬน : 30ก.ฬ.-8ต.ใ.

49,900.-

ตุลำใม : 7-15, 28ต.ใ.-5อ.ฬ.
กันฬำฬน : 16-24
ตุลำใม : 21-29

52,900.-

ทัน

ฌฝรแกรมกำรเดพนทำน

เช้ ำ

เทฟฬ่ น

ใำ่

่ กั
ฌรนแรมทฟอ
หรืธเทฟฬผเท่ำ

1

กรุ นเทอฯ – ฌดบำ

✈

✈

✈

2

ฌดบำ – เทฟฬนนำ – อระรำชทันเชพนผรุ นน์ – ซำลส์ผทร์ก

✈

O

O

3

ซำลส์ผทร์ก – บัลสตัท – ธพนส์ผรูใ

O

O

O

4

ฝรำสำทนธฬชทำนสโตน์ – มพทนพใ – ปัตุรัสมำเรฟฬนอลำสท์

O

O

O

MERCURE CITY
RAMADA INNSBRUCK
TIVOLI
MERCURE ORBIS SOU

5

มพทนพใ – เชสกฟ้ ใรุ มลธฮ – ฝรำก

O

O

O

DUO HOTEL

6

ฝรำสำทฝรำก – กรุ นผรำตพสลำท่ำ

O

O

O

7
8
9

ผรำตพสลำท่ำ – Outlet – กรุ นผู ดำเฝสต์ – ล่ธนเรืธแม่นำ้ ดำนูผ
O
X
O
✈
ผู ดำเฝสต์ – ปัตุรัสทฟรผุ รุษ – CASTLE HILL – เทฟฬนนำ – สนำมผพน
O
O
✈ ✈ ✈
ฌดบำ – กรุ นเทอฯ
เดพนเล่นเมืธนซำลส์ผทร์ก (Salzburg) ผ้ำนเกพดขธนนักดนตรฟเธก “ฌมสำร์ท” ถ่ำฬรูฝกัผหลันใำทธนใำ (Golden Roof)
สัญลักษณ์สำใัญขธนเมืธนธพนส์ผรู ใ (Innsbruck) เข้ำชมใทำมนำมขธนฝรำสำทนธฬชทำนสโตน์ (Neuschwanstein
Castle) ต้นแผผขธนฝรำสำทเป้ำหญพนนพทรำ ชมปัตุรัส มำเรฟฬ นอลำสท์ (Marienplatz) ถืธท่ำเฝ็นปุ ดเรพ่มต้นขธน
ฝระทัตพถำสตร์และธุ รกพปขธนนใรมพทนพใ (Munich) สัมฯัสมนต์เสน่ห์ขธนกรุ นฝรำก (Prague) ธดฟตเมืธนหลทนขธน
สำธำรณรัฐเชใฌกสฌลทำเกฟฬ เฬืธนกรุ นผรำตพสลำท่ำ (Bratislava) เมืธนหลทนและเมืธนทฟ่ญหญ่ทฟ่สุดขธนฝระเทถสฌลทัใ
ล่ ธ นเรื ธ แม่ น ้ำ ดำนู ผ ธั น เลื่ ธ นชื่ ธ เอื่ ธ ชมใทำมนำมขธนทพ ท ทั ถ น์ แ ละธำรฬะธรรมบัน กำรฟ ชื่ น ชมกั ผ ใทำมนำมขธน
อระรำชทันเชพ นผรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) ทฟ่ทพปพตรตระกำรตำ
***เมนูอเพ ถษ,, หมู ทธดสโตล์ธธสเตรฟฬ***

HOLIDAY INN
BRATISLAVA
DANUBIUS FLAMENCO

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – โดฮา
18.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q
สายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
21.15 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.55 น.
เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
วันที่สองของการเดินทาง โดฮา – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์ บวร์ ก
02.45 น.
ออกเดินทางสูก่ รุงเวียนนา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 189
***คณะเดินทางวันที่ 28ต.ค.-5พ.ย. 60 เดินทางถึงเวียนนา เวลา 06.20 น.***
07.20 น.
ถึงสนามบินเวทชาท กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5
ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมือง จากนันนํ
้ าเข้ าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่ง
ราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก ซึง่ มีประวัติการสร้ างมาตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมา
เรี ย เทเรซ่า ให้ สร้ างขึ ้นใหม่อย่างสง่างามด้ วยจํานวนห้ องถึง 1,441 ห้ องในระหว่างปี ค.ศ.1744-

1749 เพื่อใช้ เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้ องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่ง
ได้ รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึง่ สวยงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ของฝรั่งเศส
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่ าย
เดินทางสูเ่ มืองซาลส์ บวร์ ก (Salzburg) ประเทศออสเตรี ย เมืองอันเป็ นบ้ านเกิดของนักดนตรี
เอก “วูล์ฟกัง อมาดิอสุ โมสาร์ ท” ที่มีชื่อเสียงก้ องโลก นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์ ก
ที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตงอยู
ั ้ บ่ นฝั่ งแม่นํ ้าซัลซาค เมือง
ซาลส์บวร์ กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์ คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริ สต์นิกาย
คาทอลิกที่สาํ คัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้ มิราเบล(Mirabell
Garden) ซึ่งเป็ นฉากหนึ่งในการถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ อง “มนต์ รักเพลงสวรรค์ ” (The Sound
of Music) ที่โด่งดังไปทัว่ โลก
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (หมูทอดสไตล์ ออสเตรีย)
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม MERCURE CITY หรือเทียบเท่ า
วันที่สามของการเดินทาง
ซาลส์ บวร์ ก – ฮัลสตัท – อินส์ บรูค
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั ้
อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ น
เมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวย
ถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรี ย และเป็ นพื ้นที่มรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์
แห่งความฝั น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองอินส์ บรูค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้ น
ทีโรล เป็ นเมือง
เอกด้ านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าอิน ซึ่งคําว่าอินส์บรู คนัน้ แปลว่า
สะพานแห่งแม่นํ ้าอิน มีลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคํา
(Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญของเมืองอินส์บรู ค ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตเมืองเก่า สร้ างขึ ้นโดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้ นศตวรรษที่ 15 สําหรับเป็ นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้ นทิ
โรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่ า
วันที่ส่ ขี องการเดินทาง
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางขึ น้ ปราสาทเพื่ อ เข้ าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein Castle) นํา ชมต้ นแบบของปราสาทเจ้ า หญิ งนิทราในดิ สนีย์แลนด์ ซึ่ง
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่
้
านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาท
ของพระเจ้ าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้ าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้ องต่างๆ ที่ได้ รับการ
ตกแต่งอย่างงดงามด้ วยการออกแบบของริ ชาร์ ด ว้ ากเนอร์ ซึง่ เป็ นนักประพันธ์ เพลงที่ทรงโปรด

ระยะทาง 295 กม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ
3 ช.ม.

ระยะทาง 187 กม.
ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

ระยะทาง 239 กม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ
3 ชม.

ระยะทาง 113 กม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชม.

ปรานยิ่ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
บ่ าย
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ ข้ าสูน่ ครมิวนิค (Munich) นําชมจัตุรัสมาเรี ยนพลาสท์ (Marienplatz) ถือ ระยะทาง 131 กม.ใช้
ว่า เป็ นจุดเริ่ มต้ นของประวัติศาสตร์ และธุรกิจของนครมิวนิค บริ เวณนีเ้ ป็ นที่ตงั ้ ของศาลาว่า เวลาเดินทางประมาณ
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้ างขึ ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่
2 ช.ม.
19 ใช้ เวลาสร้ างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่ จะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้ าชมตุ๊กตาไขลาน
ที่จะออกมาเต้ นรํ า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม MERCURE ORBIS SOU หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้าของการเดินทาง
มิวนิค – เชสกี ้ ครุ มลอฟ – ปราก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเพชร
นํ ้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.
1992 (World Heritage) เมืองนี ้ตังอยู
้ ่ริมสองฝั่ งของแม่นํ ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มี
อาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยคุ กลางกว่า 300 ปี หลังได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ นสถานที่
สําคัญแห่งหนึง่ ของโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (เป็ ดสไตล์ โบฮีเมียน)
นําชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov) จากบริ เวณรอบนอก ซึ่งสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือ
เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ ากมีอายุเก่าแก่กว่า
700ปี ซึ่งตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่ นํา้ วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เวณคุ้งนํ ้า ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นย่าน
เมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนันนํ
้ าคณะเดินทางสู่กรุ ง
ปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรั ฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐ เชค
โกสโลวาเกีย ซึงได้ สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิ ศ นําคณะ
เดินทางสู่กรุ งปร๊ าก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรั ฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้ สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดร
ทิศ
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม DUO HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่หกของการเดินทาง
ปราสาทปราก – กรุ งบราติสลาว่ า
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ า เข้ า ชมปราสาทแห่ ง ปราก (Prague Castle) ที่ สร้ างขึน้ อยู่บนเนิน เขาตัง้ แต่สมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้ าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทําเนียบ
ประธานาธิบดีมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์ วิตุส (St.Vitus Cathedral) อัน
งามสง่าด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่
ใหญ่ที่สดุ ในกรุงปร๊ าก ซึง่ พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 โปรดให้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บ

ระยะทาง 314 กม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ
4 ช.ม.

ระยะทาง 170 กม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชม.

พระศพของกษัตริ ย์สําคัญในอดีต เช่น พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4, พระเจ้ าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1 และ พระ
เจ้ าแมกซิมิเลีย่ นที่ 2 เป็ นต้ น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ ได้ รับอณุญาตให้ เข้ าชม)
แล้ วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึง่ ในส่วนที่เก่าแก่ที่สดุ ของปราสาท ใช้ เป็ นที่
ประทับของเจ้ าชายโบฮีเมียนทังหลาย
้
แล้ วเดินชมย่ านช่ างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ง
ปั จจุบนั มีร้านขายของที่ระลึก วางจําหน่ายอยู่มากมาย จากนัน้ นําท่ านเดินเล่ นบนสะพาน
ชาร์ ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่นํ ้าวัลตาวา สไตล์โกธิ คที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ กลาง
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 ชมรู ปปั น้ โลหะของเหล่านักบุญที่ตงอยู
ั ้ ่สองข้ างราว
สะพานกว่า 30 องค์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนันนํ
้ าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่ า ระยะทาง 330 กม.ใช้
การเมืองหลังเก่ า (Old Town Hall) ที่สร้ างมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดารา เวลาเดินทางประมาณ
ศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชัว่ โมง ให้ เวลาท่านเดินอิสระ 4.30ช.ม.
เดิ น เล่น ย่ า นเมื อ งเก่ า สมควรแก่ เ วลานํ า ท่ า นเดิ น ทางโดยรถโค้ ช สู่ กรุ ง บราติ ส ลาว่ า
(Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสโลวัค ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้าดานูบที่
บริ เวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรี ย และฮังการี และใกล้ กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่ า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง บราติสลาว่ า – Outlet – กรุ งบูดาเปสต์ – ล่ องเรือแม่ นํา้ ดานูบ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้
ระยะทาง 41 กม.
อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON,
ใช้ เวลาเดินทาง
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, ประมาณ 45 นาที
DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
*** เนื่องจาก OUTLET จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ ถ้ าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ ใน
วันนัน้ ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่ าย
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest)
เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้ วย
ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติที่มี อารยธรรม รุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้ รับ
การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่นํ ้าดานูบ” ชมเมืองที่ได้ ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้ วย
ทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่นํ ้าดานูบ นําท่ านล่ องเรือแม่ นํา้ ดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของ
ทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ในช่วง 600-800 ปี มาแล้ วที่ตงเรี
ั ้ ยงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชม
ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่ งดงามเป็ นที่ รํ่าลือ ด้ วยสถาปั ตยกรรม
แบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้ วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ้ท่านจะได้ ชม สะพานเชน
สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้ างข้ ามแม่นํ ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ ้นที่ใช้ ในการสร้ างได้ ถกู นํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

คํ่า

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (ซุปกูลาซหมู)
นําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม DANUBIUS FLAMENCO หรือเทียบเท่ า
วันที่แปดของการเดินทาง บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – เวียนนา – สนามบิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่ งเปสต์ ที่ตงของ
ั้
Millenary Monument อนุสาวรี ย์ที่
สร้ างขึ ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ นําท่ านชมบริ เวณ CASTLE HILL ซึ่ง
เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้ านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ
แล้ วชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้ เป็ นสถานที่จดั พิธีสวม
มงกุฎให้ กษัตริ ย์มาแล้ วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ย์แมทเธียส ซึ่งเป็ นกษัตริ ย์ที่
ทรงพระปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ย์ผ้ ทู รงสร้ างสิ่งก่อสร้ างที่งดงามในเมืองหลวง
ต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้ างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สดุ ใน
ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์ เป็ นอนุสาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้ า ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้ า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion)
จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทา่ นสามารถชมความงามของแม่นํ ้าดานูบได้ อย่างดีป้อมแห่งนี ้สร้ าง ระยะทาง 243 กม.ใช้
ขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรี ยน นําเดินทางข้ ามพรมแดน เช็ก – ออสเตรี ย สู่ เวลาเดินทางประมาณ
กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้ นทางธรรมชาติของทิวเขา
3 ช.ม.
สูง และพื ้นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้ แห่งออสเตรี ย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้ อมไปด้ วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่
ผ่ านชมโรงละครโอเปร่ า ที่สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ ถกู ทําลายไป
ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก มาตัง้ แต่
คริ สต์ ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้ นคริ สต์ ศตวรรษที่ 20 จากนัน้ นําชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ สเต
เฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา ซึ่งพระเจ้ าคาร์ ลที่ 6 โปรดให้
สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้ บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนันเชิ
้ ญช๊ อปปิ ง้
สินค้ าเครื่ องแก้ วสวาร็ อฟสกี ้ หรื อสินค้ านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้ านนาฬิกา
Bucherer ,สินค้ าเสื ้อแฟชัน่ วัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้ าของฝาก เช่น ช๊ อคโก
แลตโมสาร์ ท หรื อแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้ านเบเกอร์ รี่ในย่านถนนคาร์ นท์ เนอร์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
15.00 น.
นําเดินทางสูส่ นามบินชเวทชาท กรุ งเวียนนา เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
18.50 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR184
***คณะเดินทางวันที่ 28ต.ค.-5พ.ย. 60 ออกเดินทาง เวลา 18.00 น. และถึงโดฮา เวลา
01.05 น.***
วันที่เก้ าของการเดินทาง
โดฮา – กรุ งเทพฯ
01.00 น.
ถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง

02.20 น.

12.40 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์
เที่ยวบินที่ QR834
***คณะเดินทางวันที่ 16-24 ก.ย. 60 ออกเดินทาง เวลา 01.55 น.***
***คณะเดินทางวันที่ 28ต.ค.-5พ.ย. 60 ออกเดินทาง เวลา 02.20 น. และถึงกรุ งเทพฯ
เวลา 12.30 น.***
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีท่ เี มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ทา่ นจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

ฌฝรแกรม : EAST EUROPE ใรผเท่ธร์
ธธสเตรฟฬ เฬธรมนฟ เชก็ สฌลทัใ บันกำรฟ 9 ทัน 6 ใืน
ฌดฬสำฬกำรผพน กำตำร์ แธร์เทฬ์ (QR)
กำหนดทันเดพนทำน : ฝฟ 2560
กันฬำฬน : 30ก.ฬ.-8ต.ใ.
ตุลำใม : 7-15, 28ต.ใ.-5อ.ฬ.
ธัตรำใ่ำผรพกำร

รำใำ

ฯู ้ญหญ่ อักห้ธนใู่ (ห้ธนละ 2 ท่ำน) รำใำท่ำนละ

49,900.-

ฯู ้ญหญ่ อัก 3 ท่ำน 1 ห้ธน (กรุ ณำธ่ำนข้ธมู ลเอพม่ เตพมเรืธ่ นฌรนแรมทฟ่อกั )

49,900.-

อักห้ธนเดฟฬ่ ท เอพม่ ท่ำนละ

6,900.-

เดฎก (ธำฬุ โม่เกพน 12 ฝฟ ) 1 ท่ำน อักกัผฯู ้ญหญ่ 1 ท่ำน
เดฎก (ธำฬุ โม่เกพน 12 ฝฟ ) 1 ท่ำน อักกัผฯู ้ญหญ่ 2 ท่ำน
่ กั )
(กรุ ณำธ่ำนข้ธมู ลเอพม่ เตพมเรื่ธนฌรนแรมทฟอ
ญนกรณฟโม่ญช้ ตทั๋ เใรื่ธนผพน ลดท่ำนละ

49,900.49,900.16,000.-

โม่รทมใ่ำธรรมเนฟฬมทฟซ่ำเข้ำกลุม่ ฝระเทถเชนเก้น
(ฯู ฬ้ นื่ ทฟซ่ำต้ธนชำระเนพนตรนกัผถูนฬ์ฬนื่ ทฟซ่ำญนทันฬืน่ เฝ็นปำนทนเนพนฌดฬฝระมำณ 3,000 ผำท )
ชัน้ ธุ รกพปเอพม่ เนพนปำกรำใำทัทร์ เรพม่ ต้นทฟท่ ำ่ นละ
80,000.(รำใำสำมำรถฬืนฬันโด้กตฎ ธ่ เมืธ่ ทฟน่ นั่ confirm เท่ำนัน้ )
** ฌรนแรมญนฬุ ฌรฝ โม่ธนุญำตญห้เดฎกธำฬุ ตำ่ กท่ำ 7 ฝฟ เข้ำอักแผผโม่มฟเตฟฬนเสรพม **

กําหนดวันเดินทาง : ปี 2560
กันยายน : 16-24
ตุลาคม : 21-29

ธัตรำใ่ำผรพกำร

รำใำ

ฯู ้ญหญ่ อักห้ธนใู่ (ห้ธนละ 2 ท่ำน) รำใำท่ำนละ

52,900.-

ฯู ้ญหญ่ อัก 3 ท่ำน 1 ห้ธน (กรุ ณำธ่ำนข้ธมู ลเอพม่ เตพมเรืธ่ นฌรนแรมทฟ่อกั )

52,900.-

อักห้ธนเดฟฬ่ ท เอพม่ ท่ำนละ

6,900.-

เดฎก (ธำฬุ โม่เกพน 12 ฝฟ ) 1 ท่ำน อักกัผฯู ้ญหญ่ 1 ท่ำน
เดฎก (ธำฬุ โม่เกพน 12 ฝฟ ) 1 ท่ำน อักกัผฯู ้ญหญ่ 2 ท่ำน
่ กั )
(กรุ ณำธ่ำนข้ธมู ลเอพม่ เตพมเรื่ธนฌรนแรมทฟอ
ญนกรณฟโม่ญช้ ตทั๋ เใรื่ธนผพน ลดท่ำนละ

52,900.52,900.19,000.-

โม่รทมใ่ำธรรมเนฟฬมทฟซ่ำเข้ำกลุม่ ฝระเทถเชนเก้น
(ฯู ฬ้ นื่ ทฟซ่ำต้ธนชำระเนพนตรนกัผถูนฬ์ฬนื่ ทฟซ่ำญนทันฬืน่ เฝ็นปำนทนเนพนฌดฬฝระมำณ 3,000 ผำท )
ชัน้ ธุ รกพปเอพม่ เนพนปำกรำใำทัทร์ เรพม่ ต้นทฟท่ ำ่ นละ
80,000.(รำใำสำมำรถฬืนฬันโด้กตฎ ธ่ เมืธ่ ทฟน่ นั่ confirm เท่ำนัน้ )
** ฌรนแรมญนฬุ ฌรฝ โม่ธนุญำตญห้เดฎกธำฬุ ตำ่ กท่ำ 7 ฝฟ เข้ำอักแผผโม่มฟเตฟฬนเสรพม **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ
(ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่านํ ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนด ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3. ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
4. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
5. ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้ น
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ ย่ นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )
6. ค่ าทิปพนักงานขับรถ (17 ยูโร)
7. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน : 9x 3 = 27 ยูโร หรือประมาณ 900 บาท)
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้ วเท่ านัน้
2. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
9. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเห

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้ งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนัน้ ควรเตรี ยมเอกสารตามที่สถานทูต
แจ้ งเงื่อนไขมา หากท่ านเตรียมเอกสารไม่ ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่าได้ หรือถูก
ปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
2. การอนุมัติวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านัน้ อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูต
เป็ นผู้เรียกเก็บ หากท่ านโดนปฏิเสธการขออนุ มัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนียมในการยื่นวี
ซ่ า และมีสิทธิ์ไม่ แจ้ งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษัทได้ สาํ รองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัตวิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋
เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทกี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คนื ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,
ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะ
ไม่ ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3
ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็ นต้ องแยกห้ องพัก
เนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมใน
กรณีท่ อี าจมีการแยกห้ องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ ีอณ
ุ หภูมิตาํ่
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ ง
อาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (ออสเตรีย)
ใช้ เวลาทําการอนุมตั ิวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ ย่ นื วีซ่า VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ์ )
เอกสารกรุ ณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้ น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหว่ างยื่นวีซ่าเข้ าสถานทูตแล้ ว ไม่ สามารถดึงเล่ มออกมาก่ อนได้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสําหรับประทับวีซา่
อย่างน้ อย 2 หน้ า อายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
และหนังสือเดินทางจะต้ องไม่ชํารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการ
ยื่นวีซา่ ด้ วย)
2. รูปถ่ าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พื ้นหลังขาวเท่านัน้
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผ้ เู ดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัว
ของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนาย้ อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้ าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้ วค่อยปรับยอดเงิน
ในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนยื่นวีซา่ (ก่อนยื่นวีซา่ อาจจะขอให้ ทา่ นปรับอัพเดทอีกครัง้ )
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็ นเล่ มใหม่ ให้ ทา่ นถ่ายสําเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่
้
ม (ทังเล่
้ มเก่า –เล่มใหม่)
3.3 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง
3.3.1. ต้ องทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้ าของบัญชี (บุคคลที่
ออกค่าใช้ จ่าย) ต้ องสะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต และบุคคลที่เจ้ าของบัญชีออกค่าใช้ จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้ องสะกด
ชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้ า โดยใช้ เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ ยื่นได้ ไม่
เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้
3.3.2. ต้ องทําหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยที่มกี ารชี ้แจงความสัมพันธ์อีกหนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ
สําเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
- กิจการไม่ จดทะเบียน จดหมายชี ้แจงการทํางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้ าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริ ษัทฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต
ใช้ คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต)
ใช้ คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
5. เอกสารส่ วนตัว

6.
-

7.

- สําเนาทะเบียนบ้ าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ ามี)
- ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามีการเปลีย่ น)
กรณีเด็กอายุไม่ ถงึ 20 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตบิดามาด้ วย
หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทังบิ
้ ดาและมารดาจะต้ องคัดหนังสือระบุยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้ นสังกัด พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ต
บิดาและมารดา
กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู้มีอาํ นาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซา่ พร้ อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูตด้ วย
ทังสองท่
้
าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านัน)
้
ท่านไม่จําเป็ นต้ องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้ อง ให้ ทา่ นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคําร้ องขอวีซา่ เท่านัน้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม

แบบฟอร์ มสําหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศออสเตรีย
(กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบนั .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้ าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(่ หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอาํ นาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปั จจุบนั (หากค้ าขาย ให้ ระบุด้วยว่าค้ าขายอะไร เช่น ขายเสื ้อผ้ า ขายอาหาร เป็ น
ต้ น) ........................................................................................................
13. ชื่อบริ ษัทหรื อร้ านค้ า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรี ยน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………
14. วีซา่ เชงเกนที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่.......................................ถึงวันที่........................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ ้วมือเพือ่ การขอวีซา่ เชงเก้ นก่อนหน้ านี ้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข่ องผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซา่ เอง

มีผ้ อู ื่นออกให้ (ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ.................................................

สิง่ ที่ช่วยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิง่ ที่ช่วยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พกั ที่มีผ้ จู ดั หาให้

ชําระค่าที่พกั ล่วงหน้ าแล้ ว

ค่าใช้ จ่ายทังหมดระหว่
้
างพํานักมีผ้ อู อกให้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านัน้

