ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ บินตรงสู่เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ ฮัลล์สตัทท์ ปราสาทบราติสลาวา ล่องเรือแม่น้ําดานูบ
จัตุรัสฮีโร่ โบสถ์สตีเฟ่น ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแห่งปราก
พร้อมชิมอาหารขึ้นชื่อ สแกลลอป - กูลาชซุป
อัตรานีร้ วมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
กําหนดการเดินทางวันที่ 9-16 ก.พ. // 23-30 มี.ค. // 27เม.ย.-4พ.ค. // 18-25 พ.ค. / 25พ.ค.-1มิ.ย. 60 ราคา 55,900.13-20 เม.ย. 60
ราคา 59,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บวร์ก
วันที่3 ชาลซ์บูร์ก - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
วันที่4 กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่าPowder
Gate - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
วันที่5 กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ
วันที่6 บูดาเปสต์ - Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ล่องเรือแม่น้ําดานูบ - กรุงเวียนนา
วันที่7 ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินกรุงเวียนนา
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
23.50 น.
วันที่สอง
03.30 น.
09.40 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIRS เพื่อเตรียมตัว
เดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR061
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินตรงประมาณ 12 ชั่วโมง)
ถึง สนามบินเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6ชั่วโมง) นําท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับ
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สบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่
อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความ
โอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิ จิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์
ซายส์ของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 355 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.00 ชม.) ประเทศ
ออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก เมืองซาลส์
บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําซัลซาค เมืองซาลส์บวร์ก
เคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของ
บรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบนถนน Getreidegasse ของ
เมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีร้านค้าสินค้าแฟชั่นมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า
ชาลซ์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี
ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 209 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชม.) นําชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําวอล
ตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ํา ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่า
กลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992
กับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก MLYN HOTEL CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
**เนื่องจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจํานวนจํากัดและแต่ละโรงแรมจะมีห้องพักไม่เยอะอาจไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณนักท่องเที่ยว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองเชสกี้ บูเดโจวิช หรือเมืองใกล้เคียง
แทน**
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เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาร์ล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ง
ปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918
ชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14
นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สําคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระ
เจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของ
ปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
แล้วเดินชม ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจําหน่ายอยู่มากมาย
จากนั้นนําท่านเดินเล่นบน สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ําวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้าง
ขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราว
สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน
จากนั้นนําท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
(Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของ
ฝากที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนํา อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry,
Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL YASMIN หรือเทียบเท่า
ปราก - บราติสลาวา - บูดาเปสต์
บริการอาหารเ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 334 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30
ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของ
สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา
ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก ชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์
ต่างๆ โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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นําเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ บูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชม.) นําชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และ
สวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนาน
นามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ําดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอัน ดับโลก ด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ํา
ดานูบ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้น
ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ)
นําคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ - CASTLE HILL - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ําดานูบ - เวียนนา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า
ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่ง
เคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็น
กษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมื องหลวงต่างๆ อีก
มากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็น
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า
ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ําดานูบ
ได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
นําท่าน ล่องเรือแม่น้ําดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว
ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ง
งดงามเป็นที่ร่ําลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่าน
จะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้ น นํ าเดิน ทางโดยรถโค้ช สู่ กรุ งเวี ยนนา (Vienna) เมือ งหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่ านชมเส้ นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูสแกลลอป)
นําคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE VIENNA หรือเทียบเท่า
เวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ - สนามบินเวียนนา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคาร
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869
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เที่ยง

16.00 น.
19.35 น.
วันที่แปด
11.00 น.

พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําชมบริเวณรอบนอก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา
ซึ่งพระเจ้ าคาร์ ลที่ 6 โปรดให้ส ร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของปรถะชาชน
จากนั้นเชิญช้อปปิ้งสินค้าในย่าน ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด
อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย
เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL
ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อคโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786
นําเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
ซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR062
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินตรงประมาณ 12 ชั่วโมง)
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่รวม
ตั๋ว

9-16 ก.พ. // 23-30 มี.ค. 60
27เม.ย.-4พ.ค. // 18-25 พ.ค. 60
25พ.ค.-1มิ.ย. 60
13-20 เม.ย. 60

55,900

55,900

54,900

8,500

30,900

59,900

59,900

58,900

9,500

34,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่ อ งจากการวางแปลนห้ อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจทํ า ให้ ห้ อ งพั ก แบบห้ อ งเดี่ ย ว (Single), ห้ อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS111016

www.etravelway.com/+

Page 5 of 12



และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมี
ความจําเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่
อาจมีการแยกห้องพัก
2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีมีวีซ่าลดให้ 3,000บาท)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์เพื่อสํารองที่นั่ง พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญ ชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทําการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.2ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทําการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว
2.3ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วันทําการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่ น
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3.การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสํา หรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
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7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลั กษณะคล้ ายกับ อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ออสเตรีย
1.
หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่ํากว่า 2 หน้า
2.
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น
3.
หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
/ ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรอง
การทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้องออกจาก
องค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้อง
สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.
หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกด
ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจาก
วันที่นัดยื่นวีซ่า
สํ า เนาจากสมุ ด บั ญ ชี ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น อั พ เดทเป็ น วั น ที่ ล่ า สุ ด ไม่ เ กิ น 15 วั น สามารถใช้ แ ทน BANK
STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
5.
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน
6.
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7.
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
8.
สําเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
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 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้อง
ระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจาก
วันที่นัดยื่นวีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน BANK
STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
หมายเหตุ:
 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทําการ
 หลังจากที่ผู้สมัครได้ทําการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทําการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจําเป็นในการใช้
เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร
ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
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แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคําร้องขอวีซ่า
สถานที่ยื่นคําร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ที่ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม
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ใบกรอกข้อมูลคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น ออสเตรีย
!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปีเกิด............................................................................................... ............................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบัน................................สัญชาติโดยกําเนิด(หากต่างปัจจุบัน)...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก................................. .....
11. ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ
...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รับ ประเทศ.........................ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่......................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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