GRAND UNSEEN EAST EUROPE 11 DAYS (OS)

เจาะลึกเส้นทางอันซีน

ออสเตรีย – เชก - ฮังการี – สโลวะเกีย
11 วัน 8 คืน / BY AUSTRIAN AIRLINE (OS) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เน้นเจาะลึก + อั นซีน เที่ยวสบายๆ มีเวลาเที่ยวเต็มที่
พัก 2 คืน ติดกัน 3 ครั้ง สบายๆ ไม่ตอ้ งย้ายโรงแรมบ่อยๆ
>> ขึ้ นขมวิวเหนือเมือง ฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามา
>> ขึ้ นชมพาโนรามาเมือง ซาลส์เบิรก์
>> ชมหมู่บา้ น HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
>> ชมเมือง CESKY KUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย
>> ชมเมือง KARLOVY VARY เมืองน้ าแร่ชื่อดังสุดสวยของยุโรป
>> ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
>> ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก
>> ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย
>> ชมกรุง BRATISLAVA เมืองหลวงสโลวะเกีย
>> ชมปราสาท KARLSTEJN CASTLE ปราสาทที่สวยที่สุดของประเทศเชก (Unseen)
>> ชมโบสถ์ KUTNA HORA โบสถ์โครงกระดูก มรดกโลก (Unseen)
>> ชมทะเลสาบ GOSAUSEE ทะเลสาบสุดสวย (Unseen)
>> ชมเมือง TELC เมืองสีลูกกวาด มรดกโลก (Unseen)
>> ชมเมือง SALZBURG บ้านเกิดโมสาร์ต
>> เข้าชม พระราชวังเชิรน์ บรุนน์
>> เข้าชม ปราสาทปราก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
>> ล่องเรือแม่น้ าดานูบ บูดาเปสก์
>> ช้ อปปิ้ งสุ ดมันกับ PARNDORF OUTLET

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พิเศษเมนู
เป็ ดโบฮีเมียน / ซี่โครงหมู / สเต็ก
ไวน์ / ดนตรีพื้นเมือง / อาหารไทย

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
GRAND UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (OS) ออสเตรี ย - เชก-สโลวัค –ฮังการี 11 วัน

2|Page

กาหนดการเดินทาง

วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
20.30 น.
23.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินAUSTRIAN
AIRLINE (OS) พบเจ้าหน้าที่บริษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026
(ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง (2) เวียนนา (ออสเตรีย) – ซาลส์ เบิร์ก - ขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา –
ชมเมือง - เซนต์ วูลฟ์ กัง
07.50 น.

เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรี ย จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์ เบิร์ก (SALZBURG)
(ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองแสนสวยที่ต้งั อยู่ริมฝั่งแม่น้ าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทา
ภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรก จนได้ชื่อว่าเป็ น
นครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่าน นัง่ รถไฟฟั่นเฟื่ องขึ้นชมวิวแบบพาโนรามาบนป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung Hohensalzburg)
ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ท่านมาเมืองซาลส์เบิร์กแล้วต้องห้ามพลาด !! อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจ จากนั้นได้เวลานาท่านกลับสู่ดา้ นล่าง
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นาท่านชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็ นสวนในพระราชวังเดิม จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้ าซาลลส์ซัค
ทีไ่ หลผ่านกลางตัวเมืองนาท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง
นาท่านไปถ่ายรู ปด้านหน้า บ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็ นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์ กัง อมาดิ
อุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 จากนั้นนาท่านสู่จตั ุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรู ปคู่กบั
อนุเสาวรี ยโ์ มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรื อ
ชมเมือง ตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์ วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)
เมืองรี สอร์ทเล็กๆริ มทะเลสาบเมือง รี สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์ กัง เมือง
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ท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรี ยที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่ง
หญ้าเขียวขจีเป็ นที่ประทับใจของนักท่องเทีย่ ว

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)
หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

วันที(่ 3)

ฮอลสตัท - ขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา - โกเซา - เซนต์ วลู ฟ์ กัง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

GRAND UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (OS) ออสเตรี ย - เชก-สโลวัค –ฮังการี 11 วัน

5|Page

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
นาท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบ ที่เรี ยกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ น
พื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้าง
อยู่บนหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสัน
สวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจาเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วย
น้ าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรื อนที่สวยงาม
นาท่านขึน้ รถรางขึน้ สู่ ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ทา่ นได้ชมวิวเมือง
ฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิ ดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น )
(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อมีการปิ ดปรับปรุ งหรื อทาง
รถรางไม่เปิ ด ให้ข้ นึ ชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ข้ นึ ชม โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์
อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บา้ นฮอลสตัท ถ่ายรู ปกับมุมต่าง หรื อเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกเซา (Gosausee) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในเทือกเขาเอล์ป เป็ นหนึงในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่ องความสวยงามของวิวทิวทัศน์
และสีของน้ าทะเลสาบมีสีเทอคอยซ์ ยิ่งทาให้ทะเลสาบแห่งนี้สวยงามมาก อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พัก

จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที.)
เมืองรี สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง เมืองเล็กริ มทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพ้ฮอลสตัท มี
บ้านเรื อนสวยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (4)

เซนต์ วูลฟ์ กัง - เชสกี้ คุมลอฟ (เชก)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้ รุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30
ชม.) ประเทศเชก เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง ว่ากันว่าหากมาประเทศเชกแล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุ
มลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่เมืองเชสกี้ครุ มลอฟ จากนั้นนาท่านเข้า ชมด้านใน ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับ
การเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยงั คง
ความงดงามของปราสาทที่ต้งั อยู่บนเนินเขาในคุง้ น้ าวัลตาวา นาท่านชมห้องภายในของปราสาท
หมายเหตุ : ด้านในของปราสาทคลุมลอฟเปิ ดให้ชมเฉพาะ ช่ วงระหว่างเดือน เม.ย. - ต.ค. เท่านั้น

นาท่านถ่ายรุ ปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี
เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาททีต่ ้งั อยู่บนเนินเขาในคุง้ น้ าวัลตาวา
นาท่านชมห้องภายในของปราสาท และให้ท่านเก็บวิวเมืองครุ มลอฟแบบพาโนรามาบนทีต่ ้งั ของปราสาท
ครุ มลอฟ
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จากนั้นนาท่านชมตัวเมืองเชสกี้คลุมลอฟให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามจุดสวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่ม
เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของ
อาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรี ยสุ ดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ
มลอฟก็เจริ ญขึ้นเรื่ อยๆ จากการทีอ่ ยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ในเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
OLD INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

วันที่ (5)

เชสกี้ คุมลอฟ – กรุงปราก - ปราสาทปราก – สะพานชาร์ ลส -เมืองเก่า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก (Prague) หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ "เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด" (ระยะทาง
170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.15 ชัว่ โมง ) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็ นที่เลื่องลือเรื่ องความสวยงามและโรแมนติค
มีผูค้ นเดิ น ทางไปชมเมือ งที่ มีป ระวัติ ศาสตร์ ย อ้ นหลัง ไปราว 2,000 ปี จึ งเต็ ม ไปด้ว ยสถาปั ต ยกรรมอัน
หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ น สถาปั ตยกรรมแบบโรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรู ปแบบ
ต่างๆ ทาให้กรุ งปรากเป็ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ
ยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุ งปรากเป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (Unesco)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ทตี่ ้งั ปราสาทปราก ปราสาทที่ได้รับการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนาท่านชม
ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่ งกรุงปราค (มีไกด์บรรยาย) (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเชก)
ทีต่ ้งั อยู่บนเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าวัลตาวา อดีตทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของ
คณะรัฐบาลนาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัว เมืองปราคที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ า ที่ท่านจะเห็น
ถึงชื่อทีม่ าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ทีท่ ่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอด
โบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยาน ทีส่ วยงาม
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ชมอาคารสาคัญๆมากมาย เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิค ทีป่ ระดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของ
ปราสาทอันสวยงาม

จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้ นเลน สถานทีเ่ คยเป็ นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็ นที่พกั ของ
องครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบนั เป็ นแกลเลอรี่ จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพาน

ชาร์ ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา สัญลักษณ์ทสี่ าคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ยช์ าร์ลสที่ 4
ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ
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ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด
รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่งโบฮีเมียคริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวัง
ต่างๆก็นิยมนาไปเป็ นเครื่ องประดับ หรื อช่อโคมระย้าทีง่ ดงาม จากนั้นนาท่านชม หอนาฬิ กาดาราศาสตร์
อายุกว่า 500 ปี ทีก่ ลไกยังคงทางานจนถึงปั จจุบนั นี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตวั ตุ๊กตาโบราณออกมาแสดง
ในทุกชัว่ โมง จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้ งหรื อถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )
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วันที่ (6)

กรุงปราก - ปราสาทคาร์ ลสไตน์ – คาร์ โลวี วารี่ - กรุงปราก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเมือง Karlstejn (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที ) นาท่านเข้าชม
ปราสาทคาร์ ลสไตน์ (Karlstejn Castle) ปราสาทบนเนินเขาสูงใกล้กรุ งปราก สมญานาม ปราสาทนอย
ชวานสไตน์แห่งประเทศเชค ก่อตั้งขึ้นในปี 1348 ออกแบบตามสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองส์ แต่เดิม
ถูกใช้เป็ นที่เก็บรักษาพระราชสมบัติของเหล่าจักรพรรดิและกษัตริ ยแ์ ห่งอาณาจักรโรมัน Charles IV และยัง
เป็ นที่เก็บของเอกสารของรัฐอีกด้วย ภายในปราสาทตกแต่งอย่างหรู หรา ศิลปะโบราณและจิตรกรรมฝาผนัง
วิจิตรสวยงาม เต็มไปด้วยเรื่ องราวประวัติศาสตร์มากมายนอกจากนั้น ภายในปราสาทมีจุดชมวิวบนหอคอย
ของปราสาททาให้เห็นทิวทัศน์มุมกว้างที่ปกคลุมไปด้วยป่ าสีเขียวและไร่ องุ่น ข้างถนนจะเต็มไปด้วย
โรงแรม คาเฟ่ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนม และร้านของทีร่ ะลึกมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง
คาร์ โลวี วารี่ ( Karlovy vary) เมืองที่ห้ามอีกเมืองเมื่อได้มาเยือนประเทศเชก (ระยะทาง 130 กิโลเมตร
ใช้เวลา 1.45 ชม.) เมืองทีข่ ้ นึ ชื่อเรื่ องบ่อน้ าแร่ ทีสามารถรักษาโรคได้ที่โด่งดังที่สุดในยุโรป โดยถูกค้นพบ
โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดารงตาแหน่งจักรพรรดิ์ของอาณาจักร์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู เป็ ดโบฮีเมียน
นาท่านเที่ยวชมเมืองคาร์โลวีวารี เมืองสวยอันดับต้นๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยู่ในหุบเขาโดยมีแม่น้ าเทป
ปาไหลผ่านเมือง บ้านเรื อนสไตน์เรอเนสซองสีสันสดใสสวยงาม นาท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
ชิมน้ าแร่ ฟรี
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ค่า
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (7)

กรุงปราก – โบสถ์ โคงกระดูกคุทนา โฮรา - โบสถ์ St.Barbara’s - เมือง Telc –
กรุงเวียนนา(ออสเตรีย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง คุทนา โฮรา (Kutna Hora) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชัว่ โมง )
เมืองที่ครั้งอดีตเป็ นเหมืองเงินที่สาคัญของโบฮีเมียน และเป็ นเมืองสาคัญอันสองรองจากปราก ในศตวรรษที่
14 แต่ปัจจุบนั เป็ นเมืองเล็กเท่านั้น แต่เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรสวยๆมากมาย จากนั้นนาท่านเข้าชม
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โบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) หรื อ Church of Bone โบสถ์แปลกตาที่ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เป็ นการนาโครงกระดูกของมนุษย์มากกว่า 40,000 โครงกระดูก มาออกแบบตามสไตล์บารอก โดยศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียงชาวอิตาลี นามว่าเจบี ซานตินี่ โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16 ที่ได้ออกแบบได้อย่างวิจิตร
บรรจง น่าทึ่งและมหัศจรรย์ยิ่งนัก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นนาท่านชม
โบสถ์ St.Barbara’s Church เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิคชั้นสูงตอนปลายที่ไม่เหมือนใคร เริ่ มก่อสร้างในศตวรรษ
ที่ 14 ปัจจุบนั เป็ นที่ต้งั ของหอศิลป์ ยุคเรอเนสซองซ์และโกธิคตอนปลาย อิสระถ่ายรู ปชมเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เต้วช์ ( Telc ) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชัว่ โมง ) เมือง
งดงามในโมราเวียตอนใต้ ของประเทศเชก เมืองถูกก่อตั้งในศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองสาคัญที่เชื่อม
การค้าขายกับออสเตรี ย โดยจุดด่นของเมืองอยู่ที่จตุรัสที่เป็ นลักษณะทางเดินยาว ขนาบข้างไปด้วย
บ้านเรื อสีสันพาสเทล สถาปั ตยกรรมแบบเรอเนสซองส์และบาโรกที่ตกแต่งอย่างสวยงามจนได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1992
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นาท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาสัย หรื อให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรี ย เมืองแห่งเสียงดนตรี คลาสสิกของโลก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ที่
นักท่องเที่ยวใฝ่ ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )

วันที่ (8)

กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุ นน์ - ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ( Schonbrunn palace) ตั้งอยู่ในกรุ งเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรี ย ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริ สศตวรรษที่ 13 – 20
โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดาริ ให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรู หรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ใน
ฝรั่งเศสเป็ นต้นแบบ ต่อมาในสมัยพระนางมาเรี ยเทเรซ่า ได้มกี ารปรับปรุ งทั้งภายในและภายนอก เครื่ อง
ตกแต่งพระราชวัง และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เป็ นแบบรอคโคโคทั้งหมด โดยมีสถาปนิกชื่อดัง คือ นิโคลาส
คาส เป็ นผูู้ออกแบบ ส่วนสวนดอกไม้ผอู ้ อกแบบ คือ เฟอร์ดินานด์แห่งโฮเฮนแบร์ก พระองค์ทรงปรับปรุ ง
ก่อสร้าง และ ต่อเติมเชินบรุ นขึ้นมากมายทั้งความอลังการ ความสวยงาม และ ความยิ่งใหญ่แบบที่ได้เห็นใน
ปัจจุบนั ล้วนเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ท้งั สิ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังเชินบรุ นน์ได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก จากการที่พนั ธมิตรได้บกุ ยึดเพื่อใช้เป็ นกองบัญชาการดังนั้นรัฐบาลออสเตรี ยจึงต้อง
ซ่อมแซมพระราชวังใหม่ให้งดงามดังเดิม พระราชวังเชินบรุ นน์ โด่งดังและเป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลก ว่ากันว่า
พระราชวังแห่งนี้อลังการสวยงามจับใจและเป็ นศูนย์รวมของผลงานด้านศิลปะชั้นเยี่ยม นาท่านชมด้านใน
ของพระรชวังเชินบรุ นน์ ซึ่งมีการตกแต่งไว้อย่างวิจิตรสวยงาม
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จากนั้นนาท่านชมสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลืองทองของพระราชวังเชินบรุ นน์อย่างลง
ตัว โดยชื่อของพระราชวังแห่งนี้ มีความหมายว่า เชินบรุ นน์ มีความหมายว่า น้ าพุอนั สวยงาม ด้วยแต่เดิมมี
การผุดขึ้นของน้ าบาดาลที่อยู่รายล้อมพระราชวังแห่งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่อโดยอิง
ความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็ นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่าน ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือน
ดินแดนอันแสนโรแมนติค นาท่านผ่านชมความงามของอาคารสาคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่ า
ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ผ่านชมแม่น้ าดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทาการ
ขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ต้งั สูงตระหง่านอยูร่ ิมฝั่งแม่น้ าดานูบ

จากนั้นนาท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด และยัง
เป็ นที่ต้งั ของ วิหารเซนต์สตีเฟ่ นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
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จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น
Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้ออาทิเช่น
ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรื อท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก
เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรื อจะซื้อเป็ นของฝากทางบ้าน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูซี่โครงหมูอบน้าผึง้ เมนูขึน้ ชื่อของเวียนนา

ที่พัก

AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (9)

กรุงเวียนนา – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศ ฮังการี สู่เมือง “บูดาเปสต์ ” Budapest (ระยะทาง 240
กิโลเมตร / ใช้เวลา 3 ชม.) เที่ยวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วย
ศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรี ยน เมืองที่มี
“แม่น้ าดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็ นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์
“บูดา” และฝั่งที่หรู หราล้าหน้าสมัยใหม่ดว้ ยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็ นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้
นาท่านชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ ทีแ่ บ่งเมืองเป็ น 2 ฝั่งคือ บูดาฝั่ง
เมืองเก่าที่ต้งั ของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทนั สมัยและหรู หรา จนได้ชื่อว่าปารี สตะวันออก นาท่านสู่
บริ เวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรื อ HERO SQUARE ทีน่ บั เป็ นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็ นอนุสรณ์
แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผรู ้ ่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่กรุ งเวียนนา
เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านขึ้นชม CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อม
ปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่
รุ กรานบูดาเปสต์ในช่วงปี ค.ศ.1241
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นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็ นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริ เวณ
รอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดงั เดิม

จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) เป็ นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่
สร้างข้ามแม่น้ าดานูบ (Danube River) ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) ถูก
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1839 โดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark เป็ นสะพานโซ่ขนาดใหญ่แห่งแรก
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ที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ ซึ่งเหล็กและวัสดุท้งั หมดได้นามาจากประเทศอังกฤษทั้งสิ้น ที่คอสะพาน
เชนมีรูปปั้นหินแกะสลักรู ปสิงห์โตนอนหมอบอยู่ท้งั สองข้าง

จากนั้นนาท่านชม วิหารเซนต์สตีเฟ่ นได้ชื่อว่าเป็ นวิหารที่ ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในเมืองบูดาเปสต์ ด้วยความ
สูงถึง 96 เมตร และยังมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 8,500 คน และตัวมหาวิหารก็มีความงดงาม
อย่างมากตามแบบของศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างนีโอคลาสสิก และนีโอเรอเนซองก์ ซึ่งเป็ นศิลปะที่มี
ความสวยงามตระการตาทั้งคู่ นอกจากตัวอาคาร ภายในวิหารเซนต์สตีเฟ่ นยังมีอีกหลายสิ่งให้ชื่นชม
โดยเฉพาะแท่นพิธีหลักซึ่งเป็ นที่ต้งั ของประติมากรรมของนักบุญสตีเฟ่ น และด้านบนมีอคั รเทวดากาเบรี ยล
ถือมงกุฎ ประดิษฐานอยู่ใจกลางของวิหาร รายล้อมด้วยภาพแกะสลักอันอ่อนช้อยสวยงาม และยังมีรูป
ประติมากรรมกับภาพวาดของนักบุญสตีเฟ่ นที่อยู่ใกล้กบั หน้าต่างกระจกสีของโบสถ์ที่ถือเป็ นหนึ่งในความ
งามที่คู่ควรแก่การมาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เพราะบริ เวณ
รอบๆวิหารเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งขึ้นชื่อของกรุ งบูดาเปสต์
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จากนั้นนาท่าน ล่องเรื อแม่น้ าดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา,
สะพานเชนบริ เวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
HILTON BUDAPEST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่ (10)
เช้ า

กรุงบูดาเปสต์ - กรุงบราติสลาวา (สโลวัค) – PARNDORF OUTLET – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านชมวิวเหนือกรุ งบูดาเปสต์ ณ The Citadel จะป้อมปราการที่ถกู สร้างขึ้นบนเนินเขา Gellert
โดยข้างในจะมีลานกว้างๆ ที่มี รู ปปั้น Liberty เพื่อแสดงความเป็ นอิสรภาพของฮังการี จากการปกครองของ
นาซีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

จุดนี้ท่านจะสามารถชมวิวกรุ งบูดาเปสต์ได้สุดสายตาเลยทีเดียว
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จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2.30
ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวะเกีย เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็ นที่ต้งั ของ
รัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่
นาท่าน ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไป
ด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ าดานู๊บ
ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรื อของ
ที่ระลึก

จากนาท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้งั ของทาเนียบประธานาธิบดี
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Designer Parndorf Outlet (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
40 นาที) เมืองให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI,
BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลา พอสมควร** อิสระอาหารค่า ณ แหล่งช้อปปิ้ ง เพื่อความสะดวก **
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23.20 น.

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025

วันที่ (11) สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ
05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

17 – 27 ตุลาคม 2565

149,900

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

135,900

30,000

149,900 140,900

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้ังแต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิด ชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** *
หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้วง/ ปิ ดถนน/ การล่าช้ าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีน้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่งหรือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทาได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่ วนนั้นแก่ลกู ค้าเพราะทาง
บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้ าก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกัน อุบัติ เหตุ ในการเดิ น ทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารัก ษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
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9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้ า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธืในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไป
แทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
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ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวย
ความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่ าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
เงินค่าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy
Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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