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 นาท่านเมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดท์(มรดกโลก) มาออสเตรียห้ามพลาด!
 นาท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านฮัลสตัดท์ UNSEEN ห้ามพลาด!
 นาท่านเข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์(มรดกโลก) มาออสเตรียห้ามพลาด!
 นาท่านสนุกสนานกับดนตรีหมู่บ้านกรีนซิ่ง ห้ามพลาด!
 นาท่านล่องเรือชมความสวยงามแม่นาดานูบ มาบูดาเปสต์ห้ามพลาด!
 นาท่านเดินชมเขตเมืองเก่าปราสาทปร๊าก มีไกด์บรรยาย มาปร๊ากห้ามพลาด!
 นาท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์วินทัส และหมู่บ้านช่างทอง(2จุดไฮไลท์)
 นาท่านเที่ยวเมืองคาร์โลวี วารี เมืองแสนสวยถูกขนานนามว่าเมืองแห่งสปา
 นาท่านเที่ยวชมเมืองเชสกีครุมลอฟ(มรดกโลก)มาสาธารณรัฐเช็คห้ามพลาด!
 ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท สินค้าในราคาพิเศษสุดๆที่คุณจะต้องชื่นชอบ
หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100% อาหารครบทุกมือ
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครื่อง หรูหรา มีระดับ
เดือนกันยายน
06-13 ก.ย./13-20 ก.ย./27 ก.ย.-04 ต.ค. 62
เดือนตุลาคม
04-11 ต.ค./18-25 ต.ค. 62
เดือนพฤศจิกายน
08-15 พ.ย./15-22 พ.ย./22-29 พ.ย. 62
เดือนธันวาคม
21-27 ธ.ค. 62
เทศกาลปีใหม่
27 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
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วันแรกของการเดินทาง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ เวียนนา(บินตรง)

20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
01.20 น. เหิ รฟ้าสู่ เวียนนา...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg936 (บินตรง)
***นาคณะบินตรง...ถึงกรุงเวียนนาเช้า...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง***

วันที่สองของการเดินทาง เวียนนา(ออสเตรีย)-พระราชวังเชิงบรุนน์-โบสถ์สตีเฟ่น-ถนนคาร์ท
เนอร์สตรีท-บูดาเปสต์(ฮังการี)
07.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุ งเวียนนา (ออสเตรี ย) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย และเป็ นชื่อเขตการ
ปกครองในออสเตรี ยด้วยเวียนนาเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดใน
ออสเตรี ย เป็ นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มี
ประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้ าดานู บไหลผ่าน
เวีย นนายัง เป็ นที่ ต้ งั ของหน่ ว ยงานในสหประชาชาติ
หลายแห่ ง เช่ น United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) และองค์ ก รระดั บ นานาชาติ
หลายแห่ ง เช่ น โอเปก (OPEC) หลัง ผ่า นพิ ธี ก ารด่ า น
ศุ ล กากรเรี ย บร้ อ ยแล้ว / น าคณ ะเข้ า ชมภายใน
พระราชวังเชินบรุนน์ (มรดกโลกUnesco) Schonbrunn Palace ซึ่ งอดีตเป็ นที่ประทับของ จักรพรรดิ แห่ ง
ราชวงศ์ฮบั ส์ บูร์ก ตั้งแต่ คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 18 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi

เที่ยง

เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็ นที่ต้ งั ของสวนสัตว์แห่ งแรก
ของโลก ปัจจุบันได้ รับการประกาศให้เป็ น”มรดกโลก”และเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากในกรุ ง
เวียนนา ในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิ มิเลียนที่ 2 แห่ งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ในการซื้ อที่ดินที่น้ าท่วมถึงริ มฝั่งแม่น้ าเวน ตั้งอยูร่ ะหว่างเขตเมดลิงกับเขตไฮต์ซิง ที่ซ่ ึ งเดิมประชาชนใช้ทามาหา
กิ น และในปี ค.ศ. 1548 ได้ มี ก ารสร้ า งพระที่ นั่ ง ที่ มี ชื่ อ ว่ า แคตเตอร์ เบิ ร์ ก ซึ่ งที่ ม าของชื่ อ พระราชวัง เชิ น บุ ร นน์
(Schönbrunn) แปลว่าน้ าพุอนั สวยงาม นาคณะเข้าชมห้องต่างๆกว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอ
รี่ , ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรู ม ห้องบอลลูม หรื อแสดงดนตรี ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย
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นาท่านนัง่ รถชมวิวบน ถนนวงแหวนรอบ กรุงเวียนนา โครงการถนนวงแหวนรอบกรุ งเวียนนา โดยขนาดของ
โครงการนี้จูงใจสถาปนิ กจากทัว่ ยุโรป มีการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
ของราชสานักและของรัฐ รวมไปถึ งที่ พกั อาศัยของชนชั้นสู งในยุค
ของริ ง สตราเซ่ การค้า ศิ ล ปะ ละครร้ อง กวีนิ พ นธ์ และภาพเขี ย น
ได้รับ ความสนใจจากประชาชน ท าให้ อาคารสถานที่ ต่ างๆ ที่ ราย
ล้อ มรอบดู โดดเด่ น เป็ นเอกลัก ษณ์ จ ัด วางได้อย่างลงตัว เริ่ ม ตั้ง แต่
พระราชวังฮอฟบรู ก์ กลุ่มอาคารพระราชวังของจักรพรรดิ อิมพิเรี ยลอพาร์ ตเมนท์ หอศิลป์ แห่ งชาติ และพิพิธภัณฑ์ประวัติ
ธรรมชาติ/ เดินชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิ ค ตั้งอยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของ
กรุ งเวียนนา ซึ่ งได้รับการออกเเบบมาในเเบบโกธิ คที่มีความสวยงามเเละน่ าเกรงขามอย่างมาก รวมทั้งมีผลงานในเเบบ
ศิลปะเชิ งศาสนาที่น่าสนใจอย่างมาก เเละมีตานานมากมายเกี่ยวกับมหาวิหารเเห่ งนี้ เเละมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานอย่าง
มาก/นาคณะเดินชมบรรยากาศพร้อม ช้อปปิ้ ง ณ ถนนคาร์ทเนอร์ kartner strasse ย่านถนนการค้าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ ง
เวียนนา มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย สามารถใช้เวลาเดิน
ชมสิ น ค้านานาชนิ ด เชิ ญ เลื อ กซื้ อ หาของฝากจากออสเตรี ย อาทิ เช่ น
เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึกต่างๆ นัง่ จิบกาแฟต้นตารับแท้
ชมชีวิตผูค้ นของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย หรื ออาจใช้เวลาว่างทดลองชิ ม
เวียนนาคอฟฟี่ และเค้กที่มีชื่อเสี ยง*ถนนคนเดินเดินที่สวยที่สุด
แห่ ง หนึ่ ง ในทวี ป ยุ โรป แบรนด์ หลุ ย ส์ , ชาเนล, แอร์
เมส, ปราด้า, กุซซีร
่ ิโมว่า,นาฬิกาแบรนด์ดังๆ...มีในถนนสายนี เดินทางสู่ บูดาเปสต์ (2 ชม. 40 นาที)
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

ค่า
พักที่ : PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง บูดาเปสต์-สะพานโซ่-คาสเซิ่ลฮิลล์-โบสถ์แมทเทียส-ป้อมฟิชเชอร์
แมน-ล่อเรือแม่น้าดานูบ-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท-บราติสลาวา
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาคณะเที่ยวชม กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันล้ าค่า
ริ มสองฝั่ งแม่น้ าดานู ป สมญานามว่า ราชิ นีแห่ งลุ่มน้ าดานู บ แม่น้ าสายโรแมนติกอย่างแม่น้ าดานู บที่แบ่งเมืองออกเป็ น 2
เมืองคือ เมืองบูดา และเมืองเปสต์ อันเป็ นที่มาของชื่อเมืองนี้ เป็ นเมืองหลวงของประเทศฮังการี และศูนย์กลางการปกครอง
อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม และการคมนาคมขนส่ ง มีประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคน
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นาคณะเดิ นทางขึ้นสู่ ยอดเขาโดยข้าม สะพานเชน หรื อสะพานโซ่ เป็ นอีกหนึ่ งสิ่ งก่ อสร้างที่เป็ นดัง่ สัญลักษณ์ ของบูดา
เปสท์ สะพานเชนแห่ งนี้ เป็ นสะพานถาวรแห่ งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ า
ดานูบ เหล็กทุกชิ้นล้วนนามาจากอังกฤษ เป็ นสะพานที่มีความสวยงาม
อย่างมาก มี รูปปั้ นแกะสลักสิ งห์ โตที่ สะพาน ยิ่งยามค่ าคืนสะพานจะ
สว่างไสวไปด้วยไฟราวที่ ถู ก ประดับ ประดาไว้ยิ่งสร้ างความงามตา
ให้กบั สะพานอย่างยิ่ง ระหว่างทางผ่านชุ มชนโรมันโบราณ/ นาคณะ
ชมคาสเซิ ล ฮิ ล ส์ ชมความสวยงามบริ เวณคฤหาสน์ข องกษัตริ ย ์
และโบราณสถาน ซึ่ งยังมีร่องรอย บ่งบอกถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต
ถ่ า ยภาพคู่ ก ับ โบสถ์แ มทเที ย ส มรดกโลก UNESCO ศาสนสถานที่
สาคัญของเมืองโบสถ์แห่ งนี้ ถูกสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ ที่
โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อนั วิจิตรงดงาม และเคยถูกใช้เป็ นที่จดั พิธีสวม
มงกุฎแด่กษัตริ ยฮ์ งั กาเรี ยนมาแล้วหลายพระองค์ พร้อมชม อนุ สาวรี ย ์
ของพระเจ้าสตีเฟ่ น ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกยาร์ นาคณะชม ป้อมปราการฟิ ชเชอร์แ มนบาสเตียน ซึ่ งเป็ น
สถานที่ซ่ ึ งสะท้อนประวัติศาสตร์ แห่ งการสร้ างชาติ ฮงั กาเรี ยน สร้ างขึ้ น
เพื่อระลึ กถึ งความกล้าหาญของชาวประมง ผูเ้ สี ยสละชี วิตเพื่ อปกป้ อ ง
บ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุ กรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ถัดลงมา
เป็ น ป้ อมซิ ตสเดลลา ที่ออสเตรี ยสร้างไว้เพื่อราลึกถึ งการรบที่ ได้รับชัย
ชนะเหนือชาวฮังการี ได้เห็นสัญลักษณ์แห่ งสันติภาพ เป็ นรู ปปั้ นเทพธิ ดา
กิ่งปาล์มไว้เหนื อศีรษะ*** นาคณะล่องเรือชมทิวทัศน์ที่สวยงาม2ฝั่งแม่นาดานูบ พร้อมจิบไวน์
หรือแชมเปญ เพื่อให้เข้าบรรยากาศ*** แม่น้ ายาวที่สุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็ นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป
มีตน้ กาเนิ ดที่แถบป่ าดาในเยอรมนี ถื อเป็ นแม่น้ าสายโรแมนติกสยหนึ่ งของยุโรปที่ไหลผ่านเมืองต่างๆ และมีความเชี่ยว
ของน้ าน้อยมาก ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ค เรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ า
เป็ นมนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่ อมคลาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

ค่า
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ช้ อ ปปิ้ ง แบรนด์ เนมจุ ใจที่ ”พาร์ น ดอร์ ฟ เอาท์ เล็ ท ” Designer Outlet Parndorf เอาท์ เลท
แห่งแรกของประเทศออสเตรีย กับแบรนด์ดังๆมากมาย ในราคาพิเศษสุดๆที่คุณจะต้องชื่น
ชอบ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ ตั้งอยู่กรุ งเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สิ นค้า
แบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้ อผ้า
เครื่ อ งประดับ ของตกแต่ ง บ้า น สิ น ค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Prada, Armani,
Bally, Gucci,Polo ,Ralph Lauren, Coach Fossil, Furla, Michael Kors, Nike Bally
,Diesel, Kalvin Klien jean,Guess,Mango,G-Star
Law,Vans,The body shop etc.(มาเที่ ย วยุโรปตะวันออก...
ต้องห้ามพลาด!!!กับสิ นค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษสุ ดๆ)
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร/ เดินทางสู่ บราติสลาวา (30 นาที)

นาคณะออกเดิ นทางสู่ กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกี ย
รวมทั้งเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง กรุ งบราติสลาวาตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าดานู บ ที่บริ เวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรี ยและฮังการี ใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก เป็ นนครที่สาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ
และทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็ นป้อมปราการสมัยโบราณ
พักที่ : HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

วันที่สขี่ องการเดินทาง บราติสลาวา-กรุงปราก(มรดกโลก)-ปราสาทปราก(มรดกโลก)มี
ไกด์บรรยาย-เข้าชมมหาวิหารเซนต์วินทัส-เข้าชมภายในหมู่บ้านช่างทอง-สะพานชาร์ลบริดจ์-รูป
ปั้นนักบุญ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั / ออกเดินทางสู่ กรุ งปราก (สาธารณรัฐเช็ค) (3 ชม. 20 นาที)
น าคณะออกเดิ น ทางสู่ กรุ ง ปราก (มรดกโลก) เมื องหลวงของสาธารณรัฐเช็ ค ซึ่ งตั้งอยู่ริม สองฟากฝั่ ง
แม่น้ าวัลตาวา ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของตัวเมืองปร๊ าก ที่เต็มไปด้วยสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ที่ยงั คง
เป็ นของแท้ดงั่ เดิมไม่ถูกทาลายไปเมื่อครั้งสงครามโลก เหมือนสิ่ งก่อสร้างอื่นๆในยุโรป จนได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโก้ UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดกโลก
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เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นาคณะเข้าชม ปราสาทปร๊าก (มรดกโลก) ทัวร์เรามีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ไม่ใช่ให้อิสระเดินชม
กันเองโดยไม่ได้รับความรู้ ปราสาทนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชายบริ โวจ ในสมัยกลางเคยเป็ นที่ประทับ
ของกษัตริ ยส์ มัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็ นปราการสาคัญ และเป็ นศูนย์กลางอานาจทางการเมืองของกรุ ง
ปร๊ ากมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบันนี้ได้ ถูกใช้ เป็ นทำเนียบรั ฐบำล และเป็ นที่พำนักของ ประธำนำธิบดีแห่ งสำธำรณรั ฐ
เช็ ค นาคณะเดินเท้าเข้าสู่ ภายในศูนย์กลางของปราสาทปร๊ ากที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ทัวร์
เรานาเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์วิตัส ST.VITUS ไม่ใช่แ ค่หยุดถ่ายภาพด้านหน้า มากรุง
ปร๊ากต้องเข้าชม โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิ กที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14 เป็ นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ของชาวเช็ ค ฯทุ ก คนเนื่ อ งจากใช้เป็ นที่ เ ก็ บ พระศพของ
กษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อี กทั้งยังเป็ นที่ เก็บ มงกุฎเพชรที่ ท า
ขึ้ น ในสมัยพระเจ้าชาร์ ล ส์ ที่ 4 กษัตริ ย ์ผูส้ ร้ างความเจริ ญ
สู งสุ ดที่ ท าให้ก รุ งปร๊ ากกลายเป็ /นเมื องหลวงอันยิ่งใหญ่
ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชม
หน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสี อนั งดงามเป็ นรู ปภาพของ
นักบุ ญองค์ต่างๆ และเรื่ องราวที่ เกี่ ยวกับศาสนาคริ สต์ ที่ ยงั คงความสวยงามอลังการคู่ ตวั ปราสาทปรากมาจนปั จจุบนั
ทัวร์เรานาท่านเดินภายในอดีต หมู่บ้านช่างทอง GOLDEN LANE ไม่ใช่แค่เดินผ่านแล้วชีมือ
ให้ชมโดยไม่ได้เข้าไปข้างในหมู่บ้าน ซึ่งเป็ นสถานที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ ซึ่งเป็ นถนนสายเล็กๆ ที่ต้ งั ตามชื่อย่านที่
ช่างทาทองเคยอาศัยในวริ เวณนี้ช่วงศตวรรษที่ 17 โดย 2 ข้างทาง
บนถนนเต็ม ไปด้วยร้ านขายของเล็ก ๆ สี สั นสดใส เริ่ ม แรกนั้น
ถนนสายนี้ สร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นที่พกั ของทหารรักษาพระราชวังใน
สมัยพระเจ้ารู ดอล์ฟ ที่ 2 จนกระทัง่ 100 ปี ถัดมา ช่ างท าทองได้
ย้า ยเข้า มาและเริ่ ม ดัด แปลงเป็ นร้ า นขายของและที่ พ ัก อาศัย
ในช่วงศตวรรษที่ 19
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นาคณะเดินเล่นเที่ยวชมบน สะพานชาร์ลส์ สะพานสัญลักษณ์ของกรุ งปร๊ าก ที่สร้างข้ามแม่น้ าวัลตาวาในช่วงศตวรรษ
ที่ 14 ด้ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหิ นทรายรู ปปั้ นของนักบุญต่างๆถึง30 รู ปและ
นักบุญองค์ที่สาคัญคือ นักบุญจอห์นเนโปมุก / เดิ นทางเข้าสู่
บริ เวณ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานที่นดั พบ
ของชาวเช็ค อาคารบริ เวณจตุรัสแห่ งนี้ ลว้ นเป็ นอาคารและ
วิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นในบริ เวณนี้ ยงั มีสถานที่ที่น่าสนใจ อาทิ อนุ สาวรี ยย์ านฮุส ซึ่ ง
เป็ นผูน้ าฝ่ ายปฏิรูปศาสนาซึ่ งถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวกนอกรี ต และถู กเผาทั้งเป็ น นาท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดิ นผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์
และบริ เวณใกล้เคียงยังเป็ นที่ต้ งั ของชุ มชนชาวยิวที่เก่าแก่...มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง พร้อมถ่ายภาพเมืองเก่า นัง่
จิบกาแฟชมบรรยากาศ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

ค่า
พักที่ : HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้ า

กรุงปราก-คาร์โลวี วารี-เชสกี ครุมลอฟ(มรดกโลก)-เชสเก บูเดอโจวิซ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ ัก ออกเดินทางสู่ คาร์ โลวี วารี (อยูท่ างตะวันตกของสาธารณรัฐเช็ค)
(1 ชม. 45 นาที) นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนาม

ว่าเป็ น "เมื องแห่ งสปา" หรื อ "เมื องแห่ งน้ าพุร้อน" ที่ใหญ่ ที่สุดของเช็ ก ตั้งอยู่ท่ามกลางเทื อกเขาที่ อุดมสมบู รณ์ และมี
แม่น้ าเทปลาเป็ นสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชี วิตของคนทั้งเมือง มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่าง ๆ
โดยใช้การบาบัดตามธรรมชาติควบคู่ไปกับการรักษาด้วยการแพทย์ สมัยใหม่ นอกจากนี้ยงั มีพิพิธภัณฑ์น้ าแร่ ธรรมชาติ ที่
สามารถทดลองดื่มได้ โดยต้องดื่ มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ ซเลนที่ มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ า อากาศก็
แสนบริ สุทธิ์ สดชื่นสัมผัสกลิ่นอายความยิง่ ใหญ่ของอดีตที่มีอยูท่ ุกหนแห่งอีกด้วย

เที่ยง

ค่า
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บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง/ เมนูพิเศษ! เป็ ดโบฮีเมียน) ออกเดินทางสู่ เชสกี้ ครุ มลอฟ (อยูท่ าง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของสาธารณรัฐเช็ค) (3 ชม. 30 นาที) นาคณะออกเดินทางสู่ เชสกีครุมลอฟ(เมืองมรดก
โลก) ซึ่งเป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ค มีชื่อเสี ยงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมือง

เก่า และปราสาทครุ มลอฟ ซึ่ งเขตเมืองเก่านี้ ได้รับการขึ้นทะเบีย นจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ด้วยทาเลที่ต้ งั ของตัวเมือง
ที่ มี น้ าล้อมรอบ ท าให้ก ลายเป็ นปราการที่ ส าคัญ ในการป้ องกันข้าศึ ก ในอดี ตเคยเป็ นศูน ย์ก ลางด้านการปกครอง การ
พิพากษาคดี และการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการอนุ รักษ์และภายหลังจากมี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคง
รักษารู ปแบบเดิ มไว้อย่างน่ าชื่ นชม จากประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นในการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรม
อัน ทรงคุ ณ ค่ าจนท าให้ องค์ ก ารยู เนสโก้ Unesco ได้ ขึ นทะเบี ย นเมื อ งครุ ม ลอฟให้ เป็ น เมื อ ง
มรดกโลก ค.ศ.1992 ...น าคณ ะเดิ น ชม
บริ เวณ “ปราสาทครุ ม ลอฟ” ซึ่ ง ถู กสร้ าง
ขึนเมื่อปี ค.ศ.1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็น
อันดั บ 2 รองจากปราสาทปร๊ าก อยู่บนเนิน
เขา อายุ เก่ าแก่ ก ว่ า 700 ปี ภายในปราสาท
แห่ ง นี ประกอบไปด้ ว ยห้ อ งต่ า งๆ ถึ ง 40
ห้อ ง ลานปราสาท 5 แห่ ง และอุ ท ยานอี ก 1
แ ห่ ง ที่ ตั ง อ ยู่ บ น เนิ น เข า ...น าค ณ ะช ม
ทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานปราสาทครุ
มลอฟ, บ้านเรือนหลังเล็กหลั งน้อยหลังคา
สีส้ มเรี ย งรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊ก ตาที่ส วยงามยิ่ง พร้อมนาค ณะเดินเที่ยวชม
เมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมือง ที่สวยงาม ซึง
่ เป็นที่ตังของศาลาว่าการเมือง
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ออกเดินทางสู่ เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ (อยูท่ างตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค) (30 นาที)

พักที่ : CESKE BUDEJOVICE หรือเทียบเท่า
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วันที่หกของการเดินทาง เชสกี บูดาโจวิซ-ฮัลสตัดท์(มรดกโลก)-นั่งรถรางFUNICULARจุดชมวิว SKYWALK ชมวิวทะเลสาบแบบพาโนรามา-ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัทท์-เวียนนาหมู่บา้ นกรีนซิ่ง
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั ออกเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัดท์ (ประเทศออสเตรีย) (3 ชม.)

นาคณะเที่ยวชมเมือง ฮัลล์สตัดท์ HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบแสนสวยงามระดับโลก...
นาคณะเดินเที่ยวชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตังอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สวยจนได้รับ
การขึนทะเบียนเป็น”มรดกโลก”unesco ภาพของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่
ด้านหลังที่งดงาม ราวกับภาพวาด คือภาพที่ได้ถูกเผยแพร่มากที่สุดของประเทศออสเตรีย
อยูใ่ นรัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย (UpperAustria)ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรี ย เป็ นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ต้ งั อยูท่ างฝั่ง
ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ (Lake Hallstatt) หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ซี (HallstatterSee) ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์ ค ัม เมอร์ กุ ท (Salzkammergut) ภู มิ ภาคทางประวัติ ศาสตร์ ที่ ส าคัญ
มากแห่งหนึ่ งของประเทศออสเตรี ย สาหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น สิ่ ง
แรกที่นกั ท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็ นเมืองชนบทเล็กๆที่มีอากาศ
แสนบริ สุ ท ธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่ จะเดิ นทางมาพัก ผ่อนตากอากาศ และชม
ทัศนี ยภาพสวยๆของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขา
สู งตระหง่านเมืองฮัลล์สตัดท์ ก็ยงั เป็ นสถานที่ยอดนิ ยมที่คู่รักมักจะ
มาเดินทอดน่ อง จูงมือกันเพื่อดื่มด่ากับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก อากาศที่สดชื่นและปราศจากมลพิษ จึงทาให้เรา
นั้นอดไม่ได้ที่จะสู ดหายใจให้เต็มปอด ถึ งแม้ว่าฮัลล์ชตัทท์จะไม่มีอาคาร
สถาปั ตยกรรมเก่ าแก่ให้ได้ชื่นชม บ้านเรื อนมิ ได้ใหญ่โตหรู หรา แต่มนั ก็
ทดแทนด้วยความเรี ยบง่ายที่เกื อบจะสมบูรณ์ แบบ ประหนึ่ งดังหญิงงามที่
ไม่ตอ้ งการสิ่ งปรุ งแต่งใดๆ เพราะคุณค่าของมันนั้น อยูท่ ี่ความงดงามตามที่
ธรรมชาติรังสรรค์มาตั้งแต่เมื่อแรกเริ่ ม เสน่ ห์ของธรรมชาติที่ดึงดู ดให้นัก
เดิ นทางต้องดั้นด้นออกค้นหา เพื่อค้นพบความจริ งที่วา่ เมืองมรดกโลก ที่
เป็ นดัง่ สวรรค์บนดินนั้นไม่ได้อยูไ่ กลเกินฮัลล์สตัดท์
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เที่ยง

ค่า

***แถมพิเศษ!!! นาท่านนั่งรถรางชมวิวไต่ระดับ The funicular railway เพื่อขึนจุด
ชมวิ ว ที่ ส วยที่ สุ ด welterbeblick skywalk world heritage view จุ ด ชมวิ ว
แสนสวย ชมวิวทะเลสาบ และทิวทัศน์แบบพาโนรามาจากเบืองสูง สวยงามสุดจะบรรยาย ให้
ท่านได้ดื่มด่ าธรรมชาติ ชื่ นชมบรรยากาศ ถ่ายภาพมุ มสวยๆ ไม่ซาแบบใคร***มาเที่ยวฮัล ส
ตัดท์ต้องห้ามพลาด!!!***
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

***แถมพิ เศษ !!! นาท่านล่ อ งเรือ ในทะเลสาบฮัล ล์ ส ตัดท์ ชมวิวทิวทัศน์ ที่ล้ อมรอบด้วยภูเขา
เทือกเขาหิมะสูงตระหง่ านล้อมรอบทะเลสาบสีฟ้าใส ชมตัวเมืองเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมยุโรป
ยุคโบราณ โบสถ์ยอดแหลมแบบโกธิกพุ่งสู งขึนสู่ท้องฟ้า ทังหมดสะท้อนลงเป็นภาพเสมือน
จริ ง ในทะเลสาบนิ่ ง สงบอย่ างลงตั ว มี ป่ าสนแน่ น ขนั ด อยู่ ต ามลาดไหล่ เขาข้ า งๆ อี ก ทั ง
บรรยากาศก็สงบเงียบเหมือนได้มายืนอยู่ท่ามกลางเมืองในฝันจริงๆ***ช่ วงฤดูหนาว เรื ออาจมีการ
ปิ ดให้ บริการเนื่องจากลมแรง ทางบริษัทของดการแถมกิจกรรมล่องเรื อ เพื่อความปลอดภัย จึงเรียนมาเพื่อทราบ***
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (3 ชม. 25 นาที)
บริ การอาหารมื้อค่า ณ หมู่บ้านกรีนซิ่ง “GRINZING VILLAGE” เป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงในการผลิตไวน์ชื่อดัง
อันดับต้นๆของยุโรป เมนูพิเศษ! ขาหมู+ไส้ กรอก ในรสชาติสไตล์ เวียนนาต้ นตารับขนานแท้ พร้ อมไวน์ เลิศรส ดื่มด่าไป
กับบรรยากาศและดนตรีพืน้ เมืองทีแ่ สนสนุกสนาน เพลิดเพลิน

พักที่ : SENATOR HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง เวียนนา-กรุงเทพฯ
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั /ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา
นำคณะเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อเช็คอิน และทำ TAX REFUND
14.25 น. เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg937(บินตรง)
เช้า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
**********************************************East Europe 8 Days***********************************************
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ยุโรปตะวันออก 8 วัน **ไม่รวมวีซ่าVISA** โปรแกรมแนะนา!
*กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-16สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า*
ช่วงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุ่มของวันแรก

เด็กอายุ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ
ต่ากว่า12ปี
ราคาท่านละ
ต่ากว่า12ปี
1เด็ก(มีเตียง)
พักห้องละ2ท่าน 1เด็ก+1ผู้ใหญ่
+2ผู้ใหญ่

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง
จ่ายเพิ่ม

เดือนกันยายน
06-13/13-20 ก.ย. 62
59,900
59,900
59,900
27 ก.ย.-04 ต.ค. 62
เดือนตุลาคม
59,900
59,900
59,900
04-11/18-25 ต.ค. 62
เดือนพฤศจิกายน
59,900
59,900
59,900
08-15/15-22 พ.ย. 62
22-29 พ.ย. 62
57,900
57,900
57,900
เดือนธันวาคม
62,900
62,900
62,900
คริสมาสต์ 21-28 ธ.ค. 62
เทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 63
72,900
72,900
72,900
▪ โดยชาระมัดจาเป็นเงินสด 30,000 บาท/ท่าน
**ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตได้ โดยไม่มีดอกเบีย0%นานถึง4เดือน
▪ หากสนใจรวมเดินทางกับเรา สายด่วน ติดต่อ คุณป๊อป ตอบคาถามได้เลยไม่ต้องรอ***
***Tel : 096-7878294 หรือ @ID LINE : POP2217 สอบถามได้ 24 ชม.

7,500
7,500
7,500
6,500
9,900
9,900

ทีมงานมีประสบการณ์การทาทัวรืมากว่า 20 ปี...ทัวร์เราจาทาเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น
บริษัทเราจัดทาร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK และธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ท่านสามารถ
ไว้ใจในในมาตรฐาน และการบริการได้อย่าง 100%
โรงแรมที่ใช้ในโปรแกรมทัวร์ เราเลือกใช้โรงแรมระดับมาตราฐาน
หัวหน่าทัวร์ของบริษัทฯ เราคัดสรรระดับมืออาชีพ มีความชานาญเส้นทางยุโรป และการดูแล
เป็นอย่างดียิ่ง ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี...ประทับใจแน่นอน
เที่ยวยุโรปทังที มีความสุขกันทังครอบครัว (ทัวร์เราจัดทาเส้นทางเอง ไม่ใช่ส่งจอย)
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยการบินไทย TG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
• ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
• ค่าที่พกั ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื องาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนที่พกั โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดสาหรับนาเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ารถนาเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่ งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ทาการจอง
• ค่าประกันชีวิตกรณี อุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม
้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี อบุ ตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษนอก
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
• ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 500-800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริ การ) /ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ 14 ยูโร
• ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง ***ไม่ รวมค่ าวีซ่า*** ประมาณ 3,000 บาท
• ค่าปรับสาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
เงื่อนไขการชาระเงิน

กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 30,000 บาท/ท่ าน ก่ อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์ สาเนาหน้ าหนังสื อเดินทาง Passport และค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่ อนวันยื่นวีซ่า หรื อไม่ น้อยกว่ า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทาง
•

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด
หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
• บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การ
ปฏิวตั ิ ทรัพย์สินสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
• เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
• ทางบริ ษท
ั เริ่ มต้น และจบการบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่าง
หนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่ งไปถึงท่านเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารสารองยานพาหนะได้
• ตัว๋ เครื่ องบินที่ ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรื อเลื่อนวันกลับ หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ กรณี ท่านจะกลับก่ อนหรื อเลื่อนวันเดินทางกลับ กรุ ณา
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะต้องซื้ อตัว๋ ใหม่เองในกรณี ไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้อจากทางบริ ษทั เนื่ องจากเป็ นคุณ
สมบัตรของตัว๋ ที่ออกมาจากทางสายการบิน
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได้
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
•
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o ทางบริ ษทั จะทาการยืน่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั จะต้อง
ใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้
คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยืน่ วี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถกู ต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั
ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวี
ซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยืน่ วีซ่า
กรณี วซี ่าที่ท่านยืน่ ไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าบริ การ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า ประมาณ10,000 บาท หากท่านไม่ผา่ นการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษท
ั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

***สาหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมสาหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากสารองที่นั่งแล้ว***
**********************************************East Europe 8 Days***********************************************

