ทัวร์ย ุโรปตะวันออก 8 วัน
ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี
โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES (OS)
ยุโรปตะวันออก ประเทศทีเ่ คยมีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันกลายเป็ นเมืองท่ องเทีย่ วยอดนิยมจากทีผ่ ้คู นอยากมา
เยือน ชม "เมืองบูดาเปสท์ " นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่นา้ ดานูบ "บราติสลาวา" นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค "ปราก" นครหลวงอดีตทีย่ งิ่ ใหญ่
ของอาณาจักรโบฮีเมีย "เมืองครุมลอฟ" เมืองมรดกโลกแห่ งสาธารณรัฐเชค เทีย่ วเมืองมรดกโลก " ฮอลสตัท"" เมืองสวยแห่ งออสเตรีย และ
"กรุงเวียนนา" นครหลวงแห่ งเสียงเพลง เมืองทีส่ ุ ดแสนโรแมนติค

โปรแกรมการเดินทาง 6 – 13 พฤษภาคม 2559

วันแรก (6 พ.ค. 59)
21.00 น.
23.55 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์
บินตรงสู่ กรุ งเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026

วันที่สอง (7 พ.ค. 59)
05.35 น.

เที่ยง
บ่าย

กร ุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)

เวียนนา –เซ็นต์เทนเดอร์ - บูดาเปสท์ (ฮังการี)

เดินทางถึงกรุ งเวียนนา นครหลวงออสเตรี ย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนา
ท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศฮังการี ไปกันที่ เมืองเซ็นต์ เทนเดอร์ (Szentendre) ระยะทาง 265 กิโลเมตร เมืองที่
ตั้งอยูใ่ กล้กบั เมืองโอปูดาริ มฝั่งแม่น้ าดานูบ ชม อาคารบ้านเรื อนและโบสถ์
สไตล์กรี กออโทดอกซ์ อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
เช่น ผ้าปั ก,เครื่ องแก้ว,เครื่ องกระเบื้อง,ไม้แกะสลัก,เหล้าไวน์, จากนั้นเดิน
ทางสู่ กรุ งบูดาเปสท์ (BUDAPEST) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮังการี
(ระยะทาง 22 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม นครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็ น
2 ฝั่ง คือ บูดา ฝั่งเมืองเก่าที่ต้ งั ของ คาสเซิลฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทนั สมัยและหรู หราจน

ค่า

ได้ชื่อว่าปารี สตะวันออก ชม FISHERMAN'S BASTION" ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์การสู้รบของ
ชาวประมง และมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัยที่ถูกดัดแปลงให้เป็ นมัสยิด เมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก
นาท่านสู่ จตุรัสวีรบุรุษ หรื อ HERO SQUARE สัญลักษณ์ตวั เมืองสร้างขึ้น
เป็ นอนุสรณ์แก่ วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ ผูร้ ่ วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี
จากนั้นนาท่านสู่ ท่าเรื อล่ องแม่ นา้ ดานูบ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
และความสวยงามของอาคารบ้านเรื อนริ มฝั่งเมื่อไปอยูบ่ นเรื อได้อย่างมาก
มายอาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชน, บริ เวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาเข้าที่พกั โรงแรม Zara Continental * 4 ดาว หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม (8 พ.ค. 59)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บราติสลาวา (สโลวัค)- ปราก (เชค)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
แล้วเดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) ระยะทาง 200 กิโลเมตร นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็ น
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภา, มหา
วิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ นาชม ปราสาทแห่ งกรุ งบราติสลาวา ที่มีหอคอย
สู ง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน เป็ นศิลปะแบบกอธิค,เรเนซองส์ และบาร็ อค
ตั้งอยูบ่ นเนินเขาคาร์ เบเธี ยน เหนือลุ่มแม่น้ าดานูบ ที่สามารถชมวิ วข
องตัวเมืองได้กว้างสุ ดสายตา นาท่านชมกรุ งบราติสลาวาซึ่ งเป็ นเมือง
หลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ นัน่ คือ ประเทศออสเตรี ยและประเทศฮังการี นาท่าน
ไปถ่ายภาพคู่กบั ปราสาท บราติสลาวา ที่ต้ งั อยูเ่ หนือแม่น้ าดานูบ และอาคารศาลากลางเก่า เป็ นศาลากลางที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปอย่างเต็มอิ่ม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ กรุ งปราก (PRAGUE) ระยะทาง 330 กิโลเมตร นครหลวงแห่ง
สาธารณรัฐเชค ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรื อน
ต่างๆ จนได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด ชม สะพานชาร์ล
(CHARLE'S BRIDGE) ที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา สัญลักษณ์อีกอย่าง
หนึ่งของกรุ งปรากจากนั้นชมอาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่มี
สถาปัตยกรรมที่งดงามของวิหารตินส์ และหอนาฬิกาดาราศาสตร์
โบราณ อายุกว่า 600 ปี ซึ่ งจะมีหุ่นออกมาเริ งระบา เมื่อตีบอกเวลาทุกชัว่ โมง ชมศาลาว่าการเมือง,และ
หอคอยดินปื นที่ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีเยีย่ มพร้อมให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ต่างๆ อาทิเครื่ องแก้วเจียระไนโบฮีเมีย ผ้าลูกไม้โคมไฟ แก้วไวน์ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาเข้าที่พกั โรงแรม INTERNATIONAL หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

(9 พ.ค. 59)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ท่านสู่ ปราสาทแห่ งกรุ งปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ต้ งั อยูเ่ นินเขาสู งริ มฝั่งแม่น้ าวัลตาวา อดีตเป็ นที่ต้ งั ของ
พระราชวังหลวง ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล ชมบริ เวณจตุรัสหน้าปราสาทที่เป็ นที่ต้ งั ของคฤหาสน์
ต่างๆ ที่ประทับแห่งอาร์ คบิชอฟ เข้าชมวิหารเซนต์ วทิ สั วิหารประจาเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดิน
ผ่าน THE GOLDEN LANE ถนนที่น่ารักและเล็กที่สุดของกรุ งปรากสร้าง
ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 15โดย จักรพรรดิรูดอล์ฟที่สอง พระราชทานพื้นที่น้ ี
ให้แก่ช่างทองได้สร้างบ้านเรื อนเพื่ออยูอ่ าศัย แต่เนื่องจากจานวนของ
ช่างทองมีถึง 24 นาย ในขณะที่พ้ืนที่ก็มีไม่มาก ดังนั้นพวกเขาเลยสร้างบ้าน
ให้มีขนาดเล็กมากเพื่ออยูอ่ าศัยกับครอบครัว โดยบ้านเรื อนเหล่านี้ถูกสร้าง
ขึ้นด้วย หิ น โคลนและไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เชสกี้ ครุ มลอฟ (CESKE KRUMLOV) ระยะทาง 172 กิโลเมตร เมืองสวยริ มแม่น้ าวัลตาวา เมือง
เชสกี้ ครุ มลอฟ ขึ้นทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกปี จากยูเนสโก นาท่านชมตัวเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นคุง้
น้ าของแม่น้ าวัลตาวา อันเป็ นเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริ ญ
ต่อเนื่องมาอีกร่ วม 300 ปี นาท่านชมปราสาทครุ มลอฟ ที่งดงามด้วย
ศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งศิลปะเครื่ อง
เรื อน นับเป็ นอีกหนึ่งปราสาทที่น่าชม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม ZLATY ANDEL หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หา้ (10 พ.ค. 59)
เช้า

ปราค (เชค) - เชสกี้ คร ุมลอฟ

เชสกี้ คร ุมลอฟ – ฮอลสตัท -ซาลส์เบิรก์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT)ระยะทาง 197 ก.ม.
เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริ สตกาล และ
ยังมีทิวทัศน์ที่สวย งามเป็ นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
จากนั้นนาท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรี ยกว่า "ซี สตราซ" (SEE STRASS) ประมาณ 300 เมตร มีร้านขายของที่ระลึกที่ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเอง
เป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์แอลไพน์ ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยูร่ ะดับพื้นดิน บ้างก็อยูบ่ นหน้าผาลด
หลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสี สันสวยงามปลายสุ ดของ
ถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรัสประจาเมืองซึ่ งเป็ นลานหิ นขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลาน และอาคาร
บ้านเรื อนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรื อเดินเที่ยวชมเมือง

เที่ยง
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์ เบิร์ก (SALZBURG) ระยะทาง 72 ก.ม. เมืองที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME
OF THE NORTH ถือว่าเป็ นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เป็ นเมืองที่
เพรี ยบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาร็ อค เป็ นเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง"
วูลฟ์ กัง อมาดิอุส โมสาร์ ท" และยังเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์
อมตะเรื่ อง "THE SOUND OF MUSIC" หรื อมนต์รักเพลงสวรรค์
ชมสวนมิลาเบล (MIRABELL) สวนสวยของเมือง บนเนินเขาได้
อย่างชัดเจน นาท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่ง
เป็ นย่านช้อปปิ้ งของเมือง นาท่านถ่ายภาพคู่กบั อนุสาวรี ยข์ องโมสาร์ ทซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองเก่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั โรงแรม A.T.H. MITTE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก (11 พ.ค. 59)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ซาลส์บรู ก์ – เวียนนา (ประเทศออสเตรีย)

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง 295 กิโลเมตร) นครหลวงแห่งออสเตรี ย ที่มี
อายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอานวยการ ของจักรวรรดิออสโตฮังกาเรี ยน ระหว่างทางให้ท่านได้
ชมวิถีชีวติ ของชาวเมืองที่อดีตเต็มไปด้วยเสี ยงแห่งดนตรี และแสนจะโรแมนติก จากนั้นนาท่าน
ชม สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ก (Stadtpark) สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ประจาเมืองเวียนนา ออก แบบโดยผู ้ เชี่ยวชาญด้าน
ภูมิสถาปัตย์ มีพ้นื ที่กว่า 65,000 ตร.ม. ซึ่งชาวเวียนนานิยม
พักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็ นที่ออกกาลังกายกัน และยังมีรูป
ปั้นนักดนตรี เอกของโลกที่มีชื่อเสี ยงมากมาย อย่างเช่นรู ปปั้น
สี ทองอร่ ามของ Johann Strauss (Johann Strauss-Denkmal) คีตกวีเอก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
หลังอาหารนาท่านสู่ ถนนคาร์ ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้ งหลักของเวียนนา
อิสระให้ท่านเดินชมสิ นค้านานาชนิดหรื อชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่ น ในศิลปะแบบ
โกธิค ใจกลางเมืองหรื ออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค็กที่มีชื่อเสี ยง ตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ARCATEL WIMBERGER HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ เจ็ด (12 พ.ค. 59)
พระราชวังเชิรน์ บร ุนน์ – ช้อปปิ้ ง - กร ุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านชม พระราชวังเชินบรุ นน์ (SCHONBRUNN PALACE) ที่สร้างขึ้นอย่าง
วิจิตรในศตวรรษที่ 17-18 โดยกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์ฮบั สบวร์ก
เป็ นพระราชวังฤดูร้อนที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ
ในโลกขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.
1996 เป็ นพระราชวังที่มีตน้ แบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ ใน
ฝรั่งเศสประกอบด้วยตัวปราสาท อุทยาน และสวนสัตว์ที่เก่าแก่
ที่สุดในโลก ตัวปราสาทประกอบด้วยห้องทั้ง หมด 1,441 ห้อง ชม ที่ประทับของพระนางมาเรี ย
เทเรซา และพระราชวงศ์ ทั้งยังเป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยีย่ ม
จานวนมากอิสระให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนาท่าน ย่อยอาหารกับ ช้อปปิ้ งมอลล์ Parndorf Outlet คนออสเตรี ยและประเทศ
ใกล้เคียงรู ้จกั ดีที่ด้ นั ด้นมาซื้อหาของแบรนด์เนม ราคาถูกที่นี่ เนื่องจาก ร้านค้าแบรนด์ดงั ต่างๆ
มารวมตัวกันอยูท่ ี่นี่อย่างคับคัง่ อาทิ Aigner, Gucci, Ralph Lauren, Swarovski และอื่นๆ อีก
มากมาย จนได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อมีเวลาให้ท่านได้ทา TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
23.20 น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
วันที่แปด (13 พ.ค. 59)
15.05 น.

เวียนนา – กร ุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผูโ้ ดยสารขาเข้า)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทาง : 6 – 13 พฤษภาคม 2559

อัตราบริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาว
6 คืน

ผู้ใหญ่ ท่านละ

เด็ก ไม่ เกิน 11 ปี พัก
รวมผู้ปกครอง 2 คน

79,900 .-

76,900.-

พักเดี่ยว จ่ ายเพิม่

10,000.-

หมายเหตุ
พักห้ องละ 2 คน

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
** ราคาดังกล่ าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม จากปัจจุบัน**
** ในกรณีเลือ่ นการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่ งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากต้องมีเอกสาร
เพิ่มเติม ทางสถานทูต จะอนุมตั ิวีซ่าให้พานักอาศัยใน ETATS SCHENGEN อย่างเคร่ งครัด*
** ผู้เดินทางทุกท่ าน จะต้ อง มา SCAN ลายนิว้ มือ ในวันที่ยื่นวีซ่า ตามระเบียบของสถานทูต (กรุ ณาแจ้ งวันที่ท่าน
สะดวกให้ ทาง บริษทั ทราบ เพือ่ ความสะดวกในการจองคิวการยื่นขอวีซ่า )

อัตราค่าบริการนี้รวม
1) ค่ าตัว๋ เครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมคี วามประสงค์ อยู่ต่อ จะมีค่าใช้ จ่าย
ที่ทางสายสารบินกาหนด (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 23 กิโลกรัม /กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ , ค่าอาหาร ทุกมื้อตามรายการ และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ทุกแห่ งที่ระบุตามรายการ
3) ค่ ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/ วัน) และ ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
4) ค่ าห้ องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า(โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรั บขึน้ หลายเท่ าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วง
งานเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ ายเมือง โดยทางบริษทั ฯจะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
5) ค่ าวีซ่า SCHENGEN ท่ านละ 4,900 บาท (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยืน่ วีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรือไม่
6) ค่ าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
7) ค่ าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับบริ ษทั ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์จากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขกรมธรรม
8) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป ไกด์ ท้องถิ่น พนักงานโรงแรม ร้ านอาหาร และหัวหน้ าทัวร์ ไทย ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
1)
2)
3)
4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 25 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)

เงื่อนไขการสารองที่นงั่


















กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่ างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 20,000 บาท
กรณี วีซ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าโดยจะ
คืนเงินส่ วนที่เหลือและหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง ให้ ภายใน 10 วัน
ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 25 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนเงินงวดแรก
(ท่านละ20,000บาท)
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่ เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวน
มากบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนเงินทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทางบริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ
จากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ,
ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป , ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะ
สามารถยื่นวีซ่าให้กบั ท่านได้อย่างถูกต้อง
ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมา SCAN
ลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู้กาหนดออกมา มิใช่ บริษทั ทัวร์
เป็ นผู้กาหนด ท่ านที่มี ความประสงค์ จะยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารให้ ถูกต้ อง
และครบถ้ วนตามที่สถานทูตต้ องการ เพราะ จะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน บริษทั ทัวร์ เป็ นแต่ เพียง
ตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่ านั้น มิได้ เป็ นผู้พจิ ารณาว่ าวีซ่าให้ กบั ทางท่ าน

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ้น
ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่ าดาเนินการ ท่ านละ 4,900 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนให้ท้ งั สิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผ่าน
ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน หรือตัว๋ เครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจา
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100%
ในทันทีทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%

หมายเหต ุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั จากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน - เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสยั ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่ องเที่ ยวในกรณี ที่มีเหตุ จาเป็ น
สุ ดวิสยั โดยจะพยายามให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบินสภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐานการบริ การ และประโยชน์ของ
ลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
โปรดชาระเงินโดยการโอนเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี
คุณนันทวัน พลวัฒน์
คุณนันทวัน พลวัฒน์
คุณนันทวัน พลวัฒน์

ธนาคาร

สาขา
ถนนศรีนครินทร์

(กรุงเทพกรีฑา)

ถนนรามคาแหง 151
คลองจั่น

เลขทีบ่ ัญชี

ประเภทบัญชี

080-2-41253-4

ออมทรัพย์

735-2-78169-4

ออมทรัพย์

156-5-08468-6

ออมทรัพย์

โปรดส่ งสาเนาสาเนาการโอนเงินของท่านมาทีอ่ เี มลล์ : info@thawanholiday.net หรือ แฟกซ์ 02-7357067

 การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้องมาแสดงตนที่
สถานทูต)
1) หนังสื อเดินทาง
1.1 ต้ องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาประกอบการยื่นวี
ซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็ วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
1.2 ต้ องมีหน้ าว่างเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
2) รู ปถ่ าย
2.1 รู ปถ่ ายปั จจุ บันหน้ าตรง 2X2 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสี ขาวเท่ า นั้น อายุรูปไม่เกิ น 6
เดือน เหมือนกันทัง่ 2 รู ป) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป
3) สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประชาชน, สาเนาบัตรข้ าราชการ, สาเนาใบสู ติบัตร (สาหรับเด็กอายุต่ากว่า
15 ปี และถึงแม้จะมีอายุ ต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไปแล้ว แต่ยงั ศึ กษาอยู่ถึงแม้มีบตั รประชาชนแล้วทางสถานทูต ขอ
สาเนาสู ติบตั รด้วย) และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ามี)
4) หลักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปั จจุบนั (ย้อนหลัง 6 เดือนและควร
ปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) และควรมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็น
ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ในกรณี
ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่ งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวด้วย ***สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริ งของท่านในบางกรณี ***
4.2 ทางสถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันเพื่อการพิจารณาวีซ่าในทุกกรณี
5) หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านั้น)
5.1 กรณีเป็ นพนักงาน
- หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเริ่ มทางานและ
ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
5.2 กรณีเป็ นข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน ระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเริ่ มทางานและช่วงเวลาที่
ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
5.3 กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
- หนังสื อรับรองจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยูใ่ นปัจจุบนั และสาเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรื อใบ รบ.
5.4 กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ
- หลักฐานประกอบการค้า เช่ น สาเนาใบทะเบี ยนการค้า, หนังสื อรับรองการจดทะเบียนการค้า ,
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ ้นส่ วนพร้อมทั้งเซ็ นชื่ อรับรองสาเนา
และประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 6 เดือน)
5.5 กรณีเป็ นแม่ บ้าน
- ต้องเตรี ยมหลักฐานของสามีตามข้อ 3-5 พร้อมสาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ให้ทาหนังสื อรับรองชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษ), สาเนาใบหย่า หรื อ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวติ )
5.6 กรณีผ้ เู ยาว์ อายุต่ากว่า 20 ปี
- ไม่ ไ ด้เดิ น ทางพร้ อ มบิ ด ามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ ง จะต้องไปท าหนังสื อยิ น ยอมให้เ ดิ นทางไป

ต่างประเทศจากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดิ นทางไปด้วยพร้อมแนบหลักฐานของ
บิดาและมารดา ตามข้อ 3-5
- เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่
ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น
หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั ตามข้อ 3-5
6) หมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ้ าน, ทีท่ างาน, สถานศึกษา และโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ (**เพื่อความสะดวกของสถานทูต
ในกรณี ที่ตอ้ งการทราบข้อมูลส่ วนตัวของท่านเพิ่มเติมในการอนุมตั ิวซี ่า**)
7) กรณีทบี่ ริษัทฯ ของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ
มาทา งานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8) การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม ETATS SCHENGEN
เป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไป แล้วและหากต้องการขอยืน่
คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระ ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
9) หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหาก สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10)กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
*** รายละเอี ย ดเอกสารการยื่น ขอวีซ่ า ที่ ไ ด้ก ล่ า วมานี้ เป็ นเพี ย งข้อเบื้ องต้น ที่ ท างบริ ษ ัท ฯได้จดั ท าขึ้ น จาก
ประสบการณ์และ ระเบียบของสถานทูต ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า***

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วน
หรื อทั้ง หมด หรื อถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่ คืนเงิ นค่ าบริ การไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
2. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิ ดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิ วตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ
3. หากเกิดความล่าช้า เปลี่ยนแปลงหรื อการบริ การของสายการบิน เงื่อนไขการชดเชยค่าเสี ยหายเป็ นไปตาม
กฎของกรมการบินพลเรื อและเงื่อนไขของสายการบิน ส่ วนบริ ษทั จะพยายามปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ ให้
เหมาะสมกับเวลา สถานะการณ์น้ นั โดยคานึงถึงความสุ ขของลูกค้าเป็ น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

