#15814 ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี
ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน จัตุรัสมาเรียนพลาสท ลองเรือแมนํ้า
ดานูบ บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย ปราสาทครุ
มลอฟ สะพานชารล ประตูเมืองเกา ปราสาทบราติสลาวา ถนนสายวงแหวน

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1
2

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

ทา อากาศยานมิวนิค - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค







Clarion Congress Cesky
Budajovice หรือเทียบเทา

3

ปราก - สะพานชารล - ประตูเมืองเกา - ศาลาวา การเมืองหลังเกา ปราก หอนาฬิ กาดาราศาสตร







International Prague หรือ
เทียบเทา

4

บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต - ลองเรือแมนํ้า ดานูบ สะพานเชน







Park Inn Budapest หรือ
เทียบเทา

5
6
7

พารนดอรฟเอาทเลต - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรา
กรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิรก







Senator หรือเทียบเทา

ทา อากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 ม.ค. 65 - 22 ม.ค. 65

฿42,900

฿42,900

฿42,900

฿3,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบินไทย ประตู 4
เคาน เตอร D สายการบินไทย พบเจาหน าที่คอยอํานวยความสะดวก



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานมิวนิค - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เชสกี้ ครุ
มลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
เชา
00.50 น. ออกเดินทางสู กรุงมิวนิ ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 21 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 00.50 น. และไปถึงมิวนิ คเวลา 07.05 น. ***
06.45 น. ถึง สนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงใน
วันที่ 31 มีนาคม 2563) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
นํ าทานสู เมืองมิวนิ ค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็ นเมืองที่ใหญเป็ น
อันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเป็ นหนึ่ งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป
นํ าทานชม จัต ุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเป็ นจุดเริ่มตนของประวัต ิศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิ ค บริเวณนี้
เป็ นที่ต ั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลา
สรางถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา
11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
นํ าทานเดินทางสู เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นํ าชมเมืองที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นเพชรนํ้ างามแหงโบฮีเมีย
เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ ต ั้งอยูริมสองฝั่ งของ
้

่

้

้

แมนํ้าวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต ั้งแตยุคกลางกวา 300 ปี หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเป็ น
สถานที่สําคัญแหงหนึ่ งของโลก
นํ าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญเป็ นอันดับ
สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ปี ซึ่งตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บริเวณคุงนํ้ า ฝั่ งตรงขามเป็ นยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง
จากนั ้นเดินทางตอสู เมืองเชสกี้ บูดาโจวิช (Cesky Budajovice)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
พักที่ Clarion Congress Cesky Budajovice หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานมิวนิค
หรือชื่ออยางเป็ นทางการวา "ทาอากาศยานมิวนิ กฟรานซโยเซฟชเทราซ" ทาอากาศยาน
แหงนี้ ต ั้งอยูที่มิวนิ ก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิ กเป็ นทาอากาศที่ใหญเป็ นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิ รต และเป็ นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

มิวนิค
เป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดช่ อ
ื วาเป็ นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็ น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็ นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอื่นๆ
ในยุโรป

จัตุรัสมาเรียน
ที่นี่เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนั ดพบในนครมิวนิ ค มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม
เป็ นศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ มาเรียนพลาตซ มีสิ่งที่นาชมมากมาย
อาทิ Mariensaule รูปปั้ นพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการเมืองใหม ที่มีจุดเดนอยู
ตรงที่ หอระฆัง Glockenspiel ที่มีต ุกตาออกมาเตนระบํา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

เชสกี้ ครุมลอฟ
ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นหยดนํ้ าแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย มีจุดเดนคือมีลําธารตัดผานเล็กๆ ที่คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศน ต ัว
เมืองดูเหมือนหยดนํ้ าที่นี่ ไดรับยกยองใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ปราสาทครุมลอฟ
เป็ นปราสาทที่เป็ นแลนมารคของเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เป็ นปราสาทที่ใหญเป็ นอันดับสอง
ของเช็ก รองจากปราสาทปราก ที่นี่มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700
ปี ในอดีต เป็ นคฤหาสน สวนตัวของชนชั้นสูง จนปั จจุบันเป็ นสมบัต ิของรัฐและเป็ นสถาน
ที่ทองเที่ยวประจําเมืองไป

เชสกี้ บูดาโจวิค
เมืองใหญที่สุดในเขตโบฮีเมียใตนี้เป็ นแหลงกําเนิ ดเบียร Budweiser ขึ้นชื่อในเรื่องของ
โรงเบียร สถาปั ต ยกรรมยุคกลาง และพิพิธภัณฑ จัต ุรัสที่มีสถาปั ต ยกรรมน าทึ่ง โรงงาน
เบียร พิพิธภัณฑ และคาเฟ ริมทางตางรอตอนรับนั กทองเที่ยวอยูในเชสเกบุดเยยอวีต เซ
คือเมืองใหญที่สุดของแควน Jihočeský kraj และเป็ นเมืองศูนยกลางการเมืองการ
ปกครอง รวมทั้งการคาทางภาคใตทั้งหมด เบียรดังอยาง Budweiser ก็มีต นกําเนิ ดที่
เมืองนี้



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 Clarion Congress Cesky Budajovice หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 21 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 00.50 น. และไปถึงมิวนิ คเวลา 07.05 น. ***
เวลาทองถิ่นประเทศเยอรมนี ชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ปราก - สะพานชารล - ประตูเมืองเกา - ศาลาวาการเมืองหลัง
เกาปราก - หอนาฬิกาดาราศาสตร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าคณะเดินทางสู กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา
เกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารพื้นเมือง
นํ าทานเดินเลนบน สะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมนํ้าวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้งแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปั้ นโลหะของเหลานั กบุญที่ต ั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค
จากนั ้นเดินสู ประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town
Hall) ที่สรางมาตั้งแตปี ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลา
ทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ International Prague หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราก
เป็ นเมืองหลวงเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยูบนแมนํ้า Vltava เมืองนี้ มีภูมิ
อากาศแบบมหาสมุทรที่คอนขางอบอุนในฤดูรอนและฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น ปราก
เป็ นศูนยกลางทางการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของยุโรปกลางพรอมประวัต ิศาสตร
อันยาวนาน ในปี 2017 ปรากไดรับการจัดอันดับใหเป็ นเมืองในยุโรปที่มีนักทอเที่ยวมาก
เป็ นอันดับหา รองจากลอนดอน ปารีส โรม และอิสตันบูล



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

สะพานชารล
สะพานเกาแกที่เป็ นสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ สรางในสไตลโกธิกที่
เชื่อมระหวาง Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มี
ตอมอคํ้ายัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานนี้ ก็คือรูปปั้ นโลหะของเหลานั กบุญสไตลบารอกที่
ตั้งอยูสองขางสะพานราว 30 องค

ประตูเมืองเกา
ประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา
(Old Town Hall) ที่สรางมาตั้งแตปี ค.ศ.1338หาซื้องานศิลปะจากศิลปิ นอิสระ แลวเชิญ
ทานชอปปิ้ งเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลที่มีช่ อ
ื เสียงของสาธารณะรัฐเชค

ศาลาวาการเมืองหลังเกาปราก
เป็ นศาลาวาการเมืองหลังเกาที่ต ั้งอยูในคอมเพล็กซของปราสาทแหงกรุงปรากตรงบริเวณ
จัต ุรัสเมืองเกา มีลักษณะเป็ นอาคารสูงที่มีหอนาฬิกาอยูดานบน

หอนาฬิกาดาราศาสตร
หอนาฬิกาดาราศาสตรนี้ต ั้งอยูบริเวณจัต ุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก นาฬิกาโบราณคูบาน
คูเมืองของกรุงปราก เป็ นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทางดาราศาสตรต าง ๆ เชน
ตําแหน งการโคจรของดวงอาทิต ย ดวงจันทร ดาวเคราะห หรือกลุมดาวจักรราศี



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4

 International Prague หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต - ลองเรือแม
นํ้าดานูบ - สะพานเชน



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าเดินทางสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค(Slovak) ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้า
ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นํ าทานชมบรรยากาศของกรุง
บราติสลาวา ซึ่งเป็ นที่ต ั้งของรัฐสภาแหงสโลวัก
นํ าทานถายรูปคูกับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึ่งเป็ นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนิ นเขา ริมฝั่ งแม
นํ้ าดานูบ ทานสามารถชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงนี้
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
นํ าทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี
(Hungary) ซึ่งไดช่ อ
ื วาเป็ นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี อารยธรรม รุงเรืองมานาน
กวาพันปี ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็ น “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ” ชมเมืองที่ไดช่ อ
ื วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนี ยภาพบน
สองฝั่ งแมนํ้าดานูบ
นํ าทาน ลองเรือแมนํ้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน และอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปี มาแลวที่ต ั้งเรียง
รายกันอยู 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็ นที่รํ่าลือ ดวยสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิค
บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด
นอกจากนี้ ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK
วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถ ูกนํ ามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดย
เฉพาะในชวงฤดุหนาว นํ้ าในแมนํ้าอาจกลายเป็ นนํ้ าแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 5 ยูโรตอทาน)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ)
พักที่ Park Inn Budapest หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บราติสลาวา
เป็ นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูต ิดชายแดน
ไมใชแคนั้น เป็ นเมืองที่อยูต ิดชายแดนที่ต ิดสองประเทศเพื่อนบาน ณ สามเหลี่ยน
ชายแดนฮังการี ออสเตรีย และประเทศตัวเองอยางสโลวาเกียดวย

ปราสาทบราติสลาวา
เป็ นปราสาทเกาแกประจําเมืองที่ต ั้งอยูเหนื อแมนํ้าดานูบบนเนิ นเขาร็อกกี้ฮิลล ซึ่งเป็ นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา เป็ นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีหอคอยสูง 80 เมตร อยูทั้ง 4
ดาน ดานบนปราสาทเป็ นจุดชมทัศนี ยภาพของเมืองที่สวยงามมาก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

บูดาเปสต
กรุงบูดาเปสต เป็ นเมืองหลวงของประเทศฮังการี และเป็ นศูนยกลางการปกครอง
อุต สาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนสงของประเทศ เป็ นเมืองเดี่ยวที่มี
อาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่ งของแมนํ้าดานูบ และใหญที่สุดเป็ นอันดับ 6 ของยุโรป

ลองเรือแมนํ้าดานูบ
ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ แมนํ้าที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็ นอันดับสองของทวีป
ยุโรป (รองจากแมนํ้าโวลกา) มีต นกําเนิ ดที่แถบป าดํา ในประเทศเยอรมนี เกิดจากแมนํ้า
เล็กๆ สองสาย คือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกันเป็ นแมนํ้าดานูบที่เมือง
Donaueschingen

สะพานเชน
เป็ นสะพานแขวนในเมืองบูดาเปสต เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่ทอดขามสะพานดานู
บเพื่อเชื่อมตอตัวเมืองระหวางฝั่ งตะวันตกกับตะวันออกไวดวยกัน สะพานนี้ ออกแบบโดย
วิศวกรชาวอังกฤษ William Tierney Clark และสรางโดย Adam Clark วิศวกรชาว
สก็อตซึ่งเป็ นสะพานถาวรแหงแรกที่ขามแมนํ้าดานูบในฮังการีโดยเปิ ดใชงานครั้งแรกในปี
1849 และถูกใชานมาจนถึงปั จจุบัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ซุปกุลาซ
 Park Inn Budapest หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว นํ้ าในแมนํ้าอาจกลายเป็ นนํ้ าแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทาง
บริษัทขอคืนเงินจํานวน 5 ยูโรตอทาน

พารนดอรฟเอาทเลต - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละคร
โอเปรากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิรก
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ เพื่อนํ าทานสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระ
ชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
*** เนื่ องจาก OUTLET จะปิ ดทําการในวันอาทิต ย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิต ยในวันนั ้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรม
ไปในวันอื่นไปแทน***
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางตอสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และ
พื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย
นํ าทานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปั ต ยกรรมเกาแก

้

่

้

จากนั ้นผานชม โรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปี ค.ศ.1863-1869 แตต ัวอาคารไดถ ูกทําลายไปในระหวางสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และเปิ ดใหมอีกครั้งในปี ค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุมอาคารที่เคยเป็ นที่
ประทับของราชสํานั กฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 2
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
พักที่ Senator หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พารนดอรฟเอาทเลต
เป็ นเอาทเลตภายใตยี่หอ MacArthurGlen Group ซึ่งเริ่มในอเมริกาเหนื อ ถนั ดเรื่อง
การเปิ ดเอาทเลตซึ่งขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
นี้ จะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นั บรอยแบรนดที่ขายในราคาพิเศษ



บาย

เวียนนา
เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็ นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็ นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย เป็ นศูนยกลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนสายวงแหวน
เป็ นถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็ น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก กลุมอาคารพระราชวังของ
จักรพรรดิ อิมพิเรียลอพารต เมนท หอศิลป แหงชาติ และพิพิธภัณฑประวัต ิธรรมชาติ

โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา
เป็ นโรงละครโอเปราที่สรางขึ้นในระหวางปี 1863-1869 แตต ัวอาคารไดถ ูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิ ดใหมอีกครั้งในปี 1955

พระราชวังฮอฟเบิรก
เป็ นพระราชวังอันยิ่งใหญของกรุงเวียนนา ปั จจุบันเป็ นที่ทําการของรัฐ เป็ นตําหนั กที่เคย
ใชเป็ นสถานที่พักของราชวงศต างๆ มากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็ น
ที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆ มากมายในออสเตรียมากอน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Senator หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf เนื่ องจาก OUTLET จะปิ ดทําการในวันอาทิต ย ถาหากคณะใดตรงกับวัน
อาทิต ยในวันนั ้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอื่นไปแทน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

วันที่ 6


กิจกรรม

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าเดินทางสู สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
บาย
13.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตวันที่ 24 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 14.35 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.***



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
เป็ นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉี ยงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ที่นี่เป็ นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเที่ยวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนื อ และแอฟริกา



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตวันที่ 24 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 14.35 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
05.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
่

่

่

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
การยื่นวีซาในแตละสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหน าที่
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็ น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่) คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5
ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดิน
ทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนี ยมวีซาประเทศเชก (ผูเดินทางชําระหน างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
6. คาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (12 ยูโร)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูต งายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรต เดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหน าเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัต ิวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูต างประเทศ จะตองดําเนิ นเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ต นพํานั กหรือศึกษา
อยูเทานั ้น
4. หนั งสือเดินทางตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน โดยนั บวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปยื่นคํารองขอทําหนั งสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่ องจากประวัต ิการ
เดินทางของทานจะเป็ นประโยชน อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหน าหนั งสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ํ่า
กวา 3 หน า
5. ทานที่ใสปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนั งสือเดินทางนั ้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็ นหนั งสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉี กขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
การขอวีซาเชงเกน (เชก)
ใชเวลาทําการอนุมัต ิวีซาประมาณ 10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ น
ื วีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูต แลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหน าที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขามา เพื่อทําการแกไข
ในการขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั ้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งนี้ **
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูต มีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต แจงขอเพิ่มเติม
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหน าที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขามา เพื่อทําการแกไข
ในการขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั ้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งนี้ **
การอนุมัต ิวีซาเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั ้น
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก)
1. หนั งสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ตองมีหน าเหลือสําหรับประทับวีซาอยางน อย 2 หน า
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนั งสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํ ามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
**ในกรณีที่ถ ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานั กอยูต างประเทศ, ทํางานอยูต างประเทศ หรือนั กเรียน นั กศึกษาศึกษาอยูต าง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหน าที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูต ตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูต อาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้ รวมไปถึงผูเดินทางที่ถ ือพาสปอรต ตางชาติดวย**
***ในกรณีเด็กที่อายุต ํ่ากวา 18 ปี หากรูปในหน าแรกของพาสปอรต ไมต รงกับในปั จจุบัน รบกวนทําพาสปอรต ใหม ทางสถานทูต
จะไมรับยื่น หากเลมไมไดรับการอัปเดทรูปใหเป็ นปั จจุบัน***
2. รูปถาย รูปถายสีหน าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั ้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปี ขึ้นไปตองออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคา
ทัวรได)
3.1.1 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็ น
Statement เทานั ้น)
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็ น พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เทานั ้น)

3.2.1. ตองทําเป็ นหนั งสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูต ิบัต ร
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็ นตน
3.2.2 ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
**สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีต ิดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัต ร ตราสารหนี้ กองทุน
และสลากออมสิน ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยต างๆ**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) ที่มีช่ อ
ื ของผูเดินทางเป็ นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตัน
- เป็ นพนั กงาน หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุต ําแหน ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1
เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต ที่ย่ น
ื )
- นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใชหนั งสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อสกุลตองตรงตามหน าพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูต ที่ย่ น
ื )
5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- สูต ิบัต ร (กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัต ร (ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไมถ ึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุให
บุต รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต มารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุใหบุต ร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนั งสือระบุยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็ นผูมีอํานาจปกครองบุต ร
แตเพียงผูเดียว
- กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุต รที่สถานทูต ดวย ทั้ง
สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั ้น)
7. ทานไมจําเป็ นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั ้น

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
3. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ า
หนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
่

่

่

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกน อยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยม
วีซาตามที่ สถานทูต ฯ เรียกเก็บ
7. กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

