(TCEUR003)

เส้ นทางยุโรปตะวันออก สุ ดคลาสสิ ค!!!
รวมสุ ดยอดเมืองไฮไลท์ ของยุโรปตะวันออก !!!

บินตรง !!! สู่ กรุงเวียนนา ไม่ ต้องแวะเปลีย่ นเครื่อง
โดยสายการบิน Austrian Airlines (OS)
สะสมไมล์การบินไทยได้ ** (STAR ALLIANCE )
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
** อาหารไทย , ขาหมูเยอรมัน + เบียร์ , อาหารพืน้ เมือง พิเศษ กูล๊าซปาร์ ตี้ +
อาหารพืน้ เมืองหมู่บ้านกรีนซิ่ ง**
** รวมทิปคนขับรถในยุโรปและไกด์ท้องถิ่นเรียบร้ อยแล้ ว **
แจกนํา้ ดืม่ ทุกวัน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) กรุงเทพฯ –เวียนนา (ออสเตรีย)
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ ส เคาน์ เตอร์ G14-19
23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ ส เทีย่ วบินที่ OS26
วันที่สอง (2) เวียนนา (ออสเตรีย) – ฮอลสตัท – มิวนิค
05.35 น. เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรี ย จากนั้นนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับ สัมภาระนําท่ านรับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ ฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 289 กม.) เมืองมรดกโลกที่เก่ าแก่
ย้ อนหลังกลับไปกว่ า 4,000 ปี ช่วงที่เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปี
ก่อนคริ สตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่หลงใหลของนักเดินทาง
มากมาย จากนั้นนําท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรี ยกว่า
“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบ
เองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยูร่ ะดับพื้นดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผาลดหลัน่
กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของ ถนนซี
สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํ้าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรื อน
ที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรื อเดินเที่ยวชมเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค”(เยอรมนี) (ระยะทาง209กม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ยและยังได้ชื่อว่าเป็ น
เมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน มิวนิคเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ เป็ นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง
ที่สุดในประเทศเยอรมนี นาํ ท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรี ยที่ยงิ่ ใหญ่ ผ่านชมบริ เวณ
สนามกีฬาโอลิมปิ ค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็ น เจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LEONADO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรื อระดับเทียบเท่า
วันที่สาม (3) ปราสาทนอยชไวน์ สไตน์ –มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – โบสถ์ หัวหอม – ศาลาว่ ากลางเก่า- ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านขึ้นสู่ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึ่ งเป็ นปราสาทตั้งอยู่
ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 184586 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นบน
หินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ าํ พอลลัท เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ ลาง
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ป่ าเขาลําเนาไพร ที่ซ่ ึงมีสีสนั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า
“นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ
อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่ าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง
“วอล์ทดิ สนี ย”์ ยังได้จ าํ ลองแบบปราสาทแห่ งนี้ ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อ นสัญลักษณ์
ของดิสนียแ์ ลนด์
(หมายเหตุ: เนื่ องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังอยู่บนเขา ซึ่ งในหน้ าหนาวทําให้ มีหิมะปกคลุม อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนรายการการขึ้น -ลง หรื อการเข้ าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรื อวันหยุดสํ าคัญต่ าง ทั้งนี้
หากปราสาทปิ ดทางบริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็ นการเข้ าปราสาทอื่นแทน อาทิ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค” (ระยะทาง 127 กม.) นําท่านผ่านชมบริ เวณสนามกีฬาโอลิมปิ ค ที่มิวนิ
คได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิ เด้นท์
ฯลฯ นําท่านสู่บริ เวณ “จัตุรัสมาเรียน” ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของมิวนิคเซ่น
ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้
อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง ลิม้ รสอาหารขึน้ ชื่อ ขาหมูเยอรมัน + เบียร์ เยอรมัน ท่ านละ 1 แก้ ว
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั LEONADO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรื อระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ (4) มิวนิค – ซาลสเบิร์ก-สวนมิราเบล- เชสกีค้ ลุมลอฟ (เชค)
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทาง สู่เมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg)(ออสเตรีย) เมืองแห่งศิลปิ นเพลง
เมืองซึ่งเป็ นสถานที่ของเด็กอัจฉริ ยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006
ที่ผา่ นมา นําท่านชมสวนมิราเบลที่งดงามซึ่งเดิมเป็ นสวนในพระราชวังเดิม สวนมิรา
เบล เป็ นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในเมืองซาลลสเบิร์ก ซึ่งเดิมทีเป็ นสวนในพระราชวัง
เดิมถูกออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach สวนสร้างในรู ปแบบ
เรขาคณิ ต ถูกตกแต่งด้วยพันธุไ์ ม้หลากสี มีรูปปั้ นเทพเจ้าและนํ้าพุ เป็ น “สวนแบบบารอค” ที่สวยงาม เปิ ดให้
บุคคลทัว่ ไปเข้าชมความงามของสวนในปี 1858 โดยพระเจ้า Franz Joseph และยังเป็ นสถานที่ที่ถ่ายทําภาพยนตร์
เพลงอมตะ “มนต์ รักเพลงสวรรค์” The sound of music บนถนนฝั่งขวาจะเป็ นบ้านอีกหลังของคีตกวีชื่อดังก้อง
โลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นาํ รถบัส นํานักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริ เวณเมืองเก่า) เดินข้าม แม่ นํ้าซาลสอัคช์
เพือ่ เดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก สู่จตั ุรัสกลางเมืองเพือ่ ถ่ายรู ปคู่กบั อนุเสาวรี ยโ์ มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่
กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่ านช้ อปปิ้ งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ ต ที่เพิง่ ฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี
2006 ตั้งอยูบ่ นถนนเส้นนี้ดว้ ยและ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรื อชมเมือง ตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”(ระยะทาง 204 กม.)
เป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสี ยงจาก
สถาปั ตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ มลอฟ ซึ่งเขตเมือง
เก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ด้วยทําเลที่ต้งั ของ
ตัวเมืองที่มีน้ าํ ล้อมรอบ ทําให้กลายเป็ นปราการทีส่ าํ คัญในการป้ องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการ
ปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการ
อนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะ
อาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มี
ความสําคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโก้ได้ข้ นึ ทะเบียนเมือง
คลุมมลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
คํา่
รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL THE OLD INN หรื อระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า (5) เชสกีค้ ลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – กรุงปราก – ปราสาทปราก – เขตเมืองเก่ า – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้
อยูจ่ นกระทัง่ ปั จจุบนั ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของ “ปราสาทคลุมลอฟ” ซึ่งเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปรากมีหอ้ งต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่ง
ที่ต้งั ตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน
ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรื อนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีสม้ เรี ยงรายกันเป็ น
กระจุกๆ เหมือนบ้านตุก๊ ตาที่สวยงามยิง่ นัก ได้เวลาอันสมควรนําคณะเดินทาง
สู่ กรุงปราก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่ง
ดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ าม และหมู่บา้ นชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทัง่ เข้าสู่ “กรุ งปราก”
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุ งปราก นําคณะเข้าชมความยิง่ ใหญ่ของ “ ปราสาทปราก ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885
โดยเจ้าชายบริ โวจเดิม ในสมัยกลางเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่างๆ ใน
จักรวรรดิ โบฮี เมี ย ปั จจุบ ันนี้ ไ ด้ถูกใช้เป็ นทําเนี ยบรั ฐบาลและเป็ นที่พาํ นักของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นําคณะเดินทางเข้าสู่ ศูนย์กลางของปราสาทที่
แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี นําท่านเข้าชมความใหญ่โตโอ่
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อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์ วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหาวิหารอันศักดิ์สิ ทธิ์ที่มี
คุณค่าอย่างยิง่ ของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่ อ งจากใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บ
มงกุฎเพชรที่ทาํ ขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 จากนั้นเดินชมอดีต “ หมู่บ้านช่ างทอง ” เป็ นสถานที่น่าสนใจเป็ น
อย่างยิง่ ภายในหมู่บา้ นแห่ งนี้ หน้าบ้านแต่ละหลังไม่มีบา้ นเลขที่บา้ น หากแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนเลขที่บา้ น
นับว่าเป็ นเรื่ องที่น่าประหลาดใจเป็ นอย่างยิง่ เดินทางข้าม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้าง
ข้ามแม่น้ าํ วัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิ นทราย
รู ปปั้ นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รู ปซึ่ งมีความงดงามและไม่ซ้ าํ แบบ สัมผัสเหล่าศิลปิ นที่นาํ ผลงานมาแสดงอยูร่ ิ ม
สองข้างสะพาน นําท่านเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเก่ าสตาเรเมสโต” สถานที่นดั พบของชาวปราก บริ เวณโดยรอบล้วน
เป็ นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรี ย์ยานฮุส” ผูน้ าํ ฝ่ ายปฏิรูป
ศาสนาซึ่ งถู กกล่าวหาว่าเป็ นพวกนอกรี ต ถูกเผาทั้งเป็ นโดย ผูป้ กครองของฝ่ ายคริ สต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิ ค
และ “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมี ตุ๊กตาสาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดิ นผ่าน
หน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริ เวณใกล้เคียงกันนี้ยงั เป็ นที่ต้งั ของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดใน
ยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่ องแก้วสี
ต่างๆ ,ตุก๊ ตาหุ่นกระบอก ,งานผ้าปั กรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรู ปแบบ ฯลฯ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่ า
วันที่หก (6) ปราก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา– บูดาเปสต์ (ฮังการี)
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
เดิ นทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 329 กม.)นครหลวงแห่ ง
สาธารณรัฐสโลวาเกีย เมืองบราติสลาวาเป็ นเมือ งหลวงที่มีอาณาเขตติดต่อ กับ2
ประเทศ คือออสเตรี ยและฮังการี เป็ นเมือ ง เป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย,
พิพธิ ภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นําท่านชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของทําเนี ยบประธานาธิบดี นําท่ านชมภายนอก ปราสาท
แห่ งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์
และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ าํ ดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกล
สุ ด สายตา นํา คณะเดิ น ทางโดยรถโค้ช ปรั บ อากาศเดิ น ทางข้า มพรมแดนสู่ ป ระเทศฮัง การี “บู ด าเปสต์ ”
(Budapest)(ระยะทาง 200 กม.) เป็ นนครหลวงของประเทศฮังการี ที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง "บูดา"
กับเมือง "เปสต์" รวมกันเมื่อปี 1873 บูดาเปสต์น้ นั ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับ
สมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่ งแม่ น้ าํ ดานู บ” ด้วยเพราะทัศนี ยภาพบนสองฝั่ งแม่ น้ าํ ดานู บหรื อ ที่คนฮัง
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กาเรี ยนเรี ยกขานว่า ดูนา (Duna) เป็ นแม่น้ าํ สายสําคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าํ ดานู บ มีภูมิ
ประเทศเป็ นเนิ นเขาสลับ ซับซ้อ นเรี ยกว่า ฝั่ งบูด า (Buda) เต็มไปด้วยสิ่ งก่ อ สร้างสถาปั ตยกรรมโบราณและ
ศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่งเปสต์ มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นพืน้ ราบ เป็ นย่านธุรกิจการค้าที่สาํ คัญของเมือง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น บริการอาหาร มือ้ พิเศษ! “กูลาชปาร์ ตี”้
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
วันที่เจ็ด (7) บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – อนุสาวรีย์แห่ งสหัสวรรษ คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน –
ล่ องเรือแม่ นํ้าดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําคณะเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยัง “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” Castle Hill ถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึ กกับคฤหาสน์ของกษัตริ ย ์ และโบราณสถาน ซึ่ งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึ ง
ความเจริ ญรุ่ งเรื อ งในอดี ตชม “ป้ อมปราการฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สะท้อ น
ประวัติศ าสตร์ การสร้างชาติฮังกาเรี ยน สร้างขึ้ นเพื่อ ระลึ กถึ งความกล้า หาญของ
ชาวประมงผูเ้ สี ยสละชี วิตปกป้ องบ้านเมือ งในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุ กรานในปี
ค.ศ. 1241-1242 และบริ เวณนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ “โบสถ์ แมทเทียส” เป็ นโบสถ์สําคัญของเมื อ งที่ไ ด้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ น “มรดกโลก” สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อนั งดงาม เคยใช้เป็ นที่จดั
พิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์นาํ คณะชม “อนุสาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ น” ปฐมกษัตริ ย์ของชาว
แมกยาร์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ “จัตุรัสวีรบุรุษ” สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง วีรบุรุษผูก้ อบกูช้ าติ และยังใช้ในพิธี
สวนสนามของทหารฮังการี จากนั้นให้คณะถ่ ายรู ปด้ านนอกของ “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น” นําคณะลงเรื อ “ล่ อง
แม่ นํ้าดานูบ” แม่น้ าํ สายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการี ท้ งั ประเทศแล้ว ยัง
ได้แบ่งนครหลวงแห่ งนี้ อ อกเป็ น 2 ซี กด้วย ภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่
สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่ น้ าํ ดานู บเชื่ อ มติดต่อ ระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่ งเป็ น
จํานวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตั้งอยูใ่ นบริ เวณย่านภูเขาที่เป็ นฉากธรรมชาติประดับ
ตัวนครให้เป็ นภาพอันน่าประทับใจ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรื อแล่น
ผ่าน “อาคารรั ฐสภา” เป็ นอาคารแบบนี โอโกธิคที่โดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ
และได้รับการยกย่องว่าเป็ นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรป ตลอดจนอาคารบ้านเรื อนและความเป็ นอยูข่ อง
ผูค้ นสองฟากฝั่งแม่น้ าํ ดานูบในยามเช้าของ กรุ งบูดาเปสต์ยามบ่าย... จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าใน
ย่านถนนคนเดิน ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและสิ นค้าแบรนด์เนม ต่างๆมากมายและมีเวลาให้คณะได้ชอ้ ปปิ้ ง
สินค้าที่ระลึกพื้นเมืองฮังกาเรี ยน อาทิเช่น ผ้าลูกไม้, ผ้าปั ก, เครื่ องแก้ว, ไข่ระบายสี ฯลฯ
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านผ่านชม “กรุงเวียนนา” (ระยะทาง243กม.) เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย เวียนนาเป็ นเมืองใหญ่
ที่สุดในออสเตรี ยเป็ นศูนย์กลางทั้ง เศรษฐกิจและการปกครอง มีแม่น้ าํ ดานูบไหลผ่าน เป็ นเมืองประวัติศาสตร์ซ่ ึง
ราชวงศ์ฮบั ส์บวร์ก เป็ น ราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ เวียนนาเป็ นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็ น
เมืองที่มงั่ คัง่ ด้วยศิลปะและการดนตรี ระดับโลกชื่อเสียงนี้เป็ นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่ได้
ใช้ช่วงชีวติ ที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่ น
เริ่ มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่ าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคาร
รัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการเดินเล่นใน
“สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่ มรื่ นใจกลางเมือง เป็ นที่ต้งั ของ “อนุสาวรี ย ์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ”
Johann Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube นําท่านเดินทางสู่
หมู่บา้ นกรี นซิ่ง หมู่บา้ นพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการทําไวน์สด
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง ณ หมู่บ้านบ้ านกรีนซิ่ง พร้ อมลิม้ รสไวน์ พนื้ เมือง
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั ARION CITY HOTEL VIENNA หรือระดับเทียบเท่ า
วันที่แปด (8) เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน - ช้ อปปิ้ งย่ านถนนคาร์ ทเนอร์ – สนามบิน
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์ ” พระราชวังฤดูร้อน
อันยิง่ ใหญ่ของราชวงศ์ฮปั สบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระ
ประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่ า ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ต้งั พระ
ไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ใน
กรุ งปารี ส ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็ นที่ล่าสัตว์ปัจจุบนั ได้ตกแต่งเป็ นสวน และ นํ้าพุอย่างสวยงาม
อันเป็ นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุ นน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ
พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมา บรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยูก่ บั พระราช
โอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้อง
แกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรู ม ห้องบอลลูม ใช้จดั งานเต้นรํา หรื อแสดงดนตรี ปั จจุบนั ยังมีการใช้งานอยูเ่ ป็ น
ครั้งคราวฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนั้นนําคณะเดิน ทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่านถนนการค้าที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมือง มีหา้ งสรรพสินค้าและ
ร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่
ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์
เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บา้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย ส่ วนที่โดด
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เด่นที่สุดของโบสถ์น้ ีคือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี และสร้างเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1433 วิวจากยอดหอคอยแห่งนี้สามารถมองเห็นเวียนนาได้รอบด้าน
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบิน
20.15 น. ออกเดินทางจากกรุ งเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 015
วันที่แปด (9) กรุงเทพฯ (-/-/-)
11.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*************************
หมายเหตุ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ
อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กตํ่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตํ่ากว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กตํ่ากว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

15 – 23 ต.ค.59

77,900

77,900

74,900

72,900

9,900

** เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่ า 7ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม**
**ราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาตั้งแต่ ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน้ ไป หากกรุ๊ปตํ่ากว่า 20 ท่ าน ต้ องมีการเรียกเก็บค่าทัวร์ เพิ่ม**
**บางโรงแรมเท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่ า**
** ราคาอาจมีปรับขึน้ ตามราคานํ้ามันทีป่ รับขึน้ แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศ และที่มีเอกสารยืนยัน
เท่ านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ทุกกรณี**
กรณีที่ท่านจะต้ องออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทําการออกตั๋ว
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารทีร่ ะบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
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6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen
(เมื่อทําการยื่นวีซ่าแล้ วทางสถานทูตจะไม่ มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรือไม่ ผ่าน)
7. ค่าประกันอุ บตั ิเหตุในการเดิ นทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่า รักษาพยาบาล ตามเงื่อ นไขแห่ งกรมธรรม์ประกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 100,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
9. ทิปไกด์ ท้องถิ่น
10. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่ เกิน 23 กก. **ชั้นทัศนาจร กระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่องได้ แค่ 1 ใบ 23 กก.
11. นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด / ท่ าน
อัตรานี้ไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
5. ทิปหัวหน้ าทัวร์ ที่ดูแลตอลดการเดินทาง
การจองและการชําระ
a. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน
b. จากวันจองและชําระส่ วนที่เหลือก่ อนเดินทาง 15 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ ทราบผลก่ อนเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯต้ องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ังหมดก่ อนตามกําหนด
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่ หากวีซ่าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่ านั้น
*** หากท่ านจองและส่ งเอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศล่ าช้ า ไม่ ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่ เก็บค่าใช้ จ่าย
- ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน ยึดมัดจํา 20,000 บาท
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-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ยึดมัดจําทั้งหมด 30,000 บาท
- ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15-25 วัน คิดค่าใช้ จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ท้ังหมด
- ยกเลิกก่ อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน เก็บค่ าใช้ ใช้ จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ ท้ังหมด
- ผู้เดินทางไม่ สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที หักค่าใช้ จ่าย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่ านได้ ชําระค่าทัวร์ หรือมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้ จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หรือได้ ชําระค่าบริการในส่ วนของทางเมืองนอก เช่ น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ ว ทางบริษัท
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ แล้ วกับท่ านเป็ นกรณีไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกๆ กรณี *****
ข้ อมูลเพิ่มเติมสํ าหรับวีซ่า
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่
ผ่ าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะ
ไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์
ไม่ คนื เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่าน
สามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อ ได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้อ งเดินทางไป-กลับพร้อ มกรุ๊ ป หากต้อ งการเลื อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน กรณียกเลิกการเดินทาง และได้ทาํ การออกตัว๋
เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิ กการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่ สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อ ย 15 ท่าน (
ผูใ้ หญ่ ) และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
ทัวร์ยโุ รป_TC6.1 เยอรมัน-เชค-สโลวัค-ฮังการี -ออสเตรี ย 9D6N(OS)15-23OCT_EVE / http://www.countertour.com/

10

(TCEUR003)

 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อให้อยูใ่ น ดุลพินิจ
ของสถานทูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อ
ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของเอกสารวีซ่า
 ในกรณี ที่มีการยืน่ วีซ่าแล้วไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
 ใน 1 วัน คนขับจะทํางานและพักผ่ อนระหว่ างขับรถรถรวมแล้ วไม่ เกิน 12 ชม. เช่ น เริ่มเงิน 08.00น. ต้ องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่ างวัน โปรแกรมอาจต้ องแก้ ไขปรับเปลี่ยน
 ในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษัทฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบ หาก
ท่ านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติเราใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสี
เลือดหมู)
 ท่ านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่ น จากเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่ น ฯลฯ โปรดแจ้ งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคํายืนยันว่ าทัวร์
นั้นๆยืนยันการเดินทาง หากท่ านออกตั๋วโดยไม่ ได้ รับการยืนยันจากพนักงานแล้ วทัวร์ น้ันยกเลิก บริ ษัทฯ ไม่ สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายนั้นได้
**เมื่อท่ านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น **
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พกั
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า
ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
ข้ อมูลเพิ่มเติมสํ าหรับวีซ่า
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่
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ผ่ าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะ
ไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์ในการ
ไม่ คนื เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่าน
สามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ใบกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่ายุโรปวีซ่าไบโอเมตริกซ์
ชื่อ…………………………………………. นามสกุล………………. โทรศัพท์…………………………………..
สถานภาพ ( ) โสด ( ) แต่งงาน ( ) ม่าย ( ) หย่า
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้………………………………. ..……………………………………………………………
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน……………………………………
ชื่อสถานที่ทาํ งาน ……………………………………… ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน …………………………………………
รายชื่อผูท้ ี่ร่วมเดินทางด้วย 1..…………………………………….. ความสัมพันธ์ ………………………………
2……………………………………… ความสัมพันธ์...............................................
ภายใน 3ปี ที่ผา่ นมาท่านเคยเดินทางเข้าเขตประเทศในเครื อเชงเก้นหรื อไม่ เคย .................... ไม่........................
หากเคยเดินทางกรุ ณากรอกวันเดินทางที่เข้า – ออก ประเทศในเครื อเชงเก้น
วันที่เดินทางเข้า (วัน – เดือน – ปี ) ……………………………
วันที่เดินทางออก (วัน – เดือน – ปี ) ……………………………
ขนาดรู ปถ่ ายวีซ่าไบโอเมตริกซ์

ขนาดรู ปด้ านสู ง 45 mm

ขนาดหน้ า 32-36 mm.

ขนาดรู ปด้ านกว้ าง 35 mm.
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ลําดับ

รายการเอกสารสําคัญประกอบการยื่นขอวีซ่า

1

หนังสื อเดินทาง(เล่ มจริง) มีอายุการใช้ งานมากกว่ า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางและมีหน้ าว่างอย่ างน้ อย 4 หน้ า
*** ก่ อนส่ งให้ บริษัทฯ กรุณาถอดปกเล่ มพาสปอร์ ตออกก่ อน
เพราะทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบปกพาสปอร์ ตทีท่ ่ านใส่ มา ซึ่ง
อาจจะสู ญหายหรือเสียหายระหว่ างดําเนินการอยู่ในสถานทูต***
รู ปถ่ ายหน้ าตรงไม่ สวมแว่ นตาดํา/หมวก ไม่ ยมิ้ (ขนาดรู ปตามรูป
ด้ านบน)จํานวน 2 รู ป ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือนพืน้ หลังขาว ไม่ มี
ลวดลาย, ไม่ ใช้ รูปสติกเกอร์ , โพลาลอยซ์ ,ไม่ ใช้ รูปตัดต่ อ, ไม่ ใช้
รู ปสแกน กรณีถ้าท่ านถ่ ายรู ปไม่ใช่ ตามขนาดที่ระบุ ทางบริษัทขอ
เก็บค่าใช้ จ่ายในกรณี ที่ต้องทํารู ปใหม่
สํ าเนาทะเบียนสมรส / หย่ า (ถ้ ามี )

2

3
4
5
6
7

8

9

รับแล้ ว ตัว
จริง

สํ าเนา จํานวน

หมายเหตุ

สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาบัตรประชาชน
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน(หน้ าแรกและหน้ าทีม่ ีชื่อตนเอง)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีออมทรัพย์
หนังสื อรับรองจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ อายุไม่ เกิน 15 วัน
(ปรับสมุดบัญชีหรือปรับสมุดธนาคารล่ าสุด ไม่ เกิน 1 อาทิตย์ นับ
จากวันยื่นเอกสาร กรุณาระบุชื่อให้ ตรงตามหน้ าหนังสื อเดินทาง)
หลักฐานการงาน
8.1 พนักงานบริษัท หนังสื อรับรองการทํางาน (ระบุวันที่เริ่มงาน
, ตําแหน่ ง,อัตราเงินที่ได้ รับ เป็ นภาษาอังกฤษ ) อายุไม่ เกิน 1เดือน
8.2 เจ้ าของกิจการ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ของบริษัท
สํ าเนาทะเบียนการค้า หนังสื อรับรองบริษัท (อายุไม่ เกิน 1เดือน )
8.3 นักศึกษา ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (อายุไม่ เกิน 1 เดือน)
(กรุณาระบุชื่อให้ ตรงตามหน้ าหนังสื อเดินทาง)
กรณีอายุตํ่ากว่า 20ปี ไม่ ได้ เดินทางกับ บิดา – มารดา
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9.1 หนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศโดยหนังสื อ
สามารถไปขอได้ ที่สํานักงานเขต
* เว้ นแต่ สถานฑูตอิตาลี เด็กต้ องเดินทางร่ วมกับ ท่ านใดท่ านหนึ่ง
9.2 สํ าเนาสู ติบัตร
เซ็นรับรองสํ าเนาเอกสารที่เป็ นสํ าเนาทุกฉบับ / กรอกข้ อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่ อได้ จริง เพราะสถานทูตจะติดต่ อเช็ค
ข้ อมูลกับท่ านโดยตรง
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ กรณีผู้เดินทางเป็ นเด็ก หรือเดินทางตามลําพัง
1. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย จาก พ่อ , แม่ ผูป้ กครอง พร้อมเอกสารของผูร้ ับรอง (เสมือนว่าเดินทางด้วย )
2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี ผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ปี
กรณีผู้เดินทางมีบุคคลออกค่าใช้ จ่ายให้
1. ญาติ เอกสารที่สามารถระบุความสัมพันธ์เป็ นญาติ และเอกสารของผูร้ ับรอง
2. บุคคลอื่น หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมระบุความสัมพันธ์ และเอกสารของผูร้ ับรอง
3. บริ ษทั หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริ ษทั ไม่เกิน 1 เดือน
1.เนื่องจากทางสถานทูตเน้ นการพิจารณาหลักฐานการเงินประเภทออมทรัพย์ เป็ นหลัก กรุณาเตรียมเอกสารให้ ตรงตามกับ
ความต้ องการของสถานทูตเท่ านั้น ***
2.ในกรณีที่ท่านยื่นบัญชี เงินฝากไม่ ว่าจะกี่บัญชี ก็ตาม ท่ านจะต้ องขอหนังสื อรั บรองการเงินจากทางธนาคารทุกบัญชี ท่านมี
ความจํานงในการยื่นวีซ่า ***
***กรณีมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับเอกสารกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ที่ท่านจองทัวร์ ***
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