รหัสโปรแกรม : 22337 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
EK 385
01.05 – 05.00
BKK(สุวรรณภูมิ) – DXB(ดูไบ)
EK 049
08.40 – 12.30
DXB(ดูไบ) – MUC(มิ วนิ ค)
EK 128
15.10 – 23.40
VIE(เวียนนา) – DXB(ดูไบ)
EK 384
03.05 – 12.05
DXB(ดูไบ) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านัน้ เทีย่ วสบายใจ
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ งั ่ นังสบาย
่
ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** วัคซีนทีเ่ ดินทางได้ ทุกยีห่ อ้ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน **
** รับวัคซีนทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว ยกเว้น Sinovac / Sinopharm

DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอน
การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2

ดูไบ(UAE) – มิวนิค(เยอรมัน) – มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ (–/–/D)

01.05

ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง ดูไ บ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES
AIRLINES เทีย่ วบินที่ EK385 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเมืองมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES
เทีย่ วบินที่ EK049 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบริการ **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานเมืองมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ

05.00
08.40
12.30

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

เที่ยง

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนัน้ นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงมิ วนิ ค (MUNICH) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน เป็ นเมืองใหญ่
ของแคว้นบาวาเรีย นําท่านผ่านชมใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือนและพิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ
ทีเ่ รียงรายอยูบ่ นถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมลิ เลีย่ น โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า
นําท่านชม จัตุรสั มาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึง่ ตัง้ ชื่อตามรูปปั ้นพระแม่มารีสที อง บนเสาทีส่ ูงตัง้
ตระหง่านกลางจัตุรสั มาตัง้ แต่ปี 1638 ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียทีช่ ่วย
ให้มวิ นิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทัพสวีเดน

นําท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึง่ ทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูรอ้ นจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมา
เต้นระบํา เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทัวโลก
่
ชมย่านการค้าโดยรอบ
มาเรียนพลัส ทัง้ ร้านค้า
พืน้ เมือง และตลาดสินค้าทางการเกษตร
นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM สนามเหย้าของทีม BAYERN MUNICH ทีม
ฟุตบอลอันดับ 1 ของประเทศเยอรมัน มีสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม และยิง่ ใหญ่เป็ นสนามทีใ่ หญ่ทเ่ี ป็ นอันดับ
ต้นๆของเยอรมันนี

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
HOLIDAY INN HOTEL , MUNICH หรือเทียบเท่า

DAY 3

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเล็กๆทีส่ วยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นํา
ท่าน เดินทางขึ้น ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN
CASTLE) นํ าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้
ตระหง่านอยูบ่ น ยอดเขา ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์
ขาว ชมความวิจติ รพิสดารของห้องต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้าก
เนอร์ ซึง่ เป็ นนักประพันธ์เพลงทีท่ รงโปรดปรานยิง่

(B/L/D)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
ออกเดินทางต่อสู่เมืองอิ นส์บรูค (INNSBRUCK) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เป็ นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเทีย่ วของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ําอิน
ซึง่ คําว่าอินส์บรูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ําอิน มีลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์
ชมหลังคาทองคํา (GOLDEN ROOF) เป็ นสัญลักษณ์สําคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่า
สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิ FRIEDRICH ที4่ ในช่วงต้นศตวรรษที1่ 5 สําหรับเป็ นทีป่ ระทับของผูป้ กครองแคว้นทิ
โรล

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
HWEST HALL HOTEL , INNSBRUCK หรือเทียบเท่า

DAY 4

อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูรก์

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 248 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) หมู่บา้ น
มรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย
งามราว กับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองทีโ่ รแมนติกที่สุดใน SALZKAMMERGUT เขตที่อยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่
มรดกโลกของ UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE เพียงเดินเทีย่ วชมเมืองเสมือนหนึ่งท่าน
อยูใ่ นภวังค์แห่งความฝั น

(B/L/D)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
ประเทศ ออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์ กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ทีม่ ชี ่อื เสียงก้องโลก
เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตงั ้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ํ าซัลซาค
เมือ งซาลส์บวร์ก เคยเป็ นที่ประทับ ถาวรของอาร์ค บิช อป และ เป็ นศู นย์ก ลางทางศาสนาคริส ต์นิ กาย
คาทอลิกทีส่ าํ คัญยิง่ ของบรรดาประเทศทีใ่ ช้ภาษาเยอรมัน อิสระเดินเทีย่ วชมย่านเมืองเก่า เลือกซือ้ สินค้าบน
ถนน GETREIDEGASSE ของเมืองทีม่ คี วามสวยงามรวมทัง้ มีรา้ นค้าสินค้าแฟชันมากมาย
่
นําชม สวนมิ ราเบล(MIRABELL GARDEN) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
สีสนั ที่สวยงาม รูปปั ้นและนํ้ าพุสไตล์บาร๊อค สถานที่แห่งนี้ยงั เคยใช้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์อมตะชื่อ
ก้องโลก THE SOUND OF MUSIC’ จากนัน้ นํ าชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน
ปั จจุบนั นี้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่จี ดั แสดงประวัตขิ องโมสาร์ทและครอบครัว

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองจีน
AUSTRIA TREND HOTEL, SALZBURG หรือเทียบเท่า

DAY 5

ชาลซ์บูรก์ – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (ระยะทาง 203 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) นํ าชม ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) จากบริเวณรอบนอกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1250 ถือเป็ นปราสาททีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ําวอลตาวา (VALTAWA RIVER) ตรงบริเวณคุง้ นํ้า ฝั ง่ ตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค
SENETE SQUARE และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ UNESCO ขึน้ เป็ น
มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

(B/L/D)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นําคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
หลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต เมือ งหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึง ได้ส มญานาม
มากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (GOLDEN LANE) ซึง่ ปั จจุบนั มีรา้ นขายของทีร่ ะลึก วางจําหน่ ายอยู่มากมาย
จากนัน้ นํ าท่าน เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่น้ําวัลตาวา สไตล์
โกธิคที่ สร้างขึ้นตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั ้นโลหะของเหล่านักบุญที่
ตัง้ อยูส่ องข้างราวสะพานกว่า 30 องค์

คํา่
พักที่

และเลือ กซื้อ สิน ค้า พื้น เมือ งที่เ รีย งรายอยู่บ นตลอดแนวสะพาน จากนั น้ นํ า ท่ า นเดิน สู่ ป ระตู เ มือ งเก่ า
“POWDER GATE” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (OLD TOWN HALL) ทีส่ ร้าง
มาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ทีส่ วยงามและยังตี
บอกเวลาทุกๆชัวโมง
่
ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทงั ้ สินค้าของฝากทีร่ ะลึก
รวมทัง้ ร้านค้าแฟชันชั
่ น้ นํ า อาทิ เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, HERMES, HUGO BOSS,
BURBERRY, RIMOWA SHOP, DIOR, NESPRESSO ฯลฯ
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
EXPO HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า

DAY 6

ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่า

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเข้าชม ปราสาทแห่ งปราก (PRAGUE CASTLE) ทีส่ ร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9
ในสมัยเจ้าชาย BORIVOJ แห่งราชวงศ์ PREMYSLIDS ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทําเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี
ค.ศ.1918 ชมมหาวิ หารเซนต์วิตุส (ST.VITUS CATHEDRAL) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค
ในสมัยศตวรรษที1่ 4 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในกรุงปราก ซึง่ พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นทีเ่ ก็บพระศพของกษัตริยส์ ําคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้า
เฟอร์ดนิ านด์ท่ี 1 และพระเจ้าแมกซิมเิ ลีย่ นที่ 2 เป็ นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) ทีเ่ ป็ น
หนึ่งในส่วนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของปราสาท ใช้เป็ นทีป่ ระทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

(B/L/–)

นํ าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติ สลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 334 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม.) ซึง่ เป็ นเมืองหลวง และเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศสโลวัก ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ําดานูบ ที่
บริเ วณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮัง การี และใกล้กับ พรมแดนของสาธารณรัฐ เช็ก ผ่ า นชม
บรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐสภาแห่งสโลวัก ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ตนิ ปราสาทบรา
ติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม ให้เวลาอิสระทุกท่านเดิน
เล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
FALKENSTEINER HOTEL , BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

DAY 7

บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่นํ้าดานูบ

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 2.30 ชม.) นําชม กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึง่ ได้ช่อื ว่า
เป็ นเมืองที่ทนั สมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติท่มี อี ารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่า
พันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่น้ําดานูบ”

(B/L/D)

ชมเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่างดงามติดอันดับโลก ด้วยทัศนียภาพ บนสองฝั ง่ แม่น้ํ าดานู ป
ชม จัตุ รสั วีรบุรุษ
(HEROES’ SQUARE) บนฝั ง่ เปสต์ ทีต่ งั ้ ของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรียท์ ส่ี ร้างขึน้ ฉลอง 1,000
ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่ เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของ
อาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่ เคยใช้เป็ น
สถานที่จดั พิธ ีสวมมงกุ ฎให้กษัตริย์มาแล้ว หลายพระองค์ ชื่อ โบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็ น
กษัตริยท์ ท่ี รงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ู้ทรงสร้างสิง่ ก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ
อีกมากมาย ซึง่ สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นทีส่ ุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่
11 อยู่หน้า ป้ อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาทีท่ ่านสามารถชมความ
งามของแม่น้ําดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
นําท่านล่องเรือแม่นํ้าดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี
มาแล้วทีต่ งั ้ เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั ง่ "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา ซึง่ งดงามเป็ นทีร่ ่าํ ลือ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด
วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ ทีใ่ ช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูซุปกุลาซ
DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า

DAY 8

บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทวั ร์

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอิ นกลับประเทศ
ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **
นํ าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวี ยนนา (VIENNA) เมือ งหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่ านชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ ทีอ่ นั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย (ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.)
นําท่านเดินทางไปยัง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (PARNDOLF OUTLET) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศ
ออสเตรีย และเป็ นแหล่ง ช้อปปิ้ งใหญ่ ตัง้ อยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ช่อื ดัง
ต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้า
แบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CAMEL, FOSSIL, GUESS, LACOSTE, LEVI’S, NIKE, SAMSONITE, SWAROVSKI, THE NORTH
FACE, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, TUMI, VALENTINO, VERSACE ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเทีย่ วสายหลักของกรุงเวียนนา ซึง่ แวดล้อมไป
ด้ว ยอาคารสถาปั ต ยกรรมอันเก่ า แก่ งดงาม เช่ น โรงละครโอเปร่า ที่ส ร้างขึ้น ในช่ ว ง ค.ศ. 1863 -1869
พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์กมาตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในช่วง ค.ศ. 1873-1883

เที่ยง

(B/-/D)

ผ่านชม พระราชวัง เบลวีเดียร์ BELVEDERE PALACE พระราชวังแห่งนี้ได้รบั การออกแบบ และสร้างขึน้
เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตําหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปั ตยกรรมโรโคโค หัน
หน้ าเข้าหากันโดยคัน่ กลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม พระราชวังสร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประทับของ
เจ้าชายยูจนี แห่งซาวอย ผู้นํากองทัพในการต่อสู้จนได้รบั ชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต ใน
ปั จจุบนั พระราชวังเป็ น สถานที่ต งั ้ ของพิพิธ ภัณฑ์จดั แสดง และเก็บรักษาผลงานศิล ปะที่ดีท่สี ุ ด ของกรุ ง
เวียนนา โดยจัด แสดงผลงานชิ้น เอกของศิล ปิ น ออสเตรีย ตัง้ แต่ ยุค กลางจนถึง ยุค ปั จจุบนั เช่ น ผลงาน
ภาพวาดของ กุ ส ตาฟ คลิม ท์ KLIMT
ที่ม ีช่ือ เสีย งระดับ โลกและผลงานชิ้น สํ า คัญ ของ MONET,
KOKOSCHKA, RENOIR และ SCHIELE

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูไส้กรอกเวียนนา
DANUBIUS HOTEL ARENA , BUDAPEST หรือเทียบเท่า

DAY 9 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา – สนามบินดูไบ
เช้า

( B/-/-)

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิ นบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) แห่งราชวงศ์ฮบั สบวร์ก
ซึ่งมีประวัตกิ ารสร้างมาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่
อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชม
ความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจติ รบรรจงสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศส
่ มีเวลาให้อย่างเต็มทีพ่ ร้อมพาเดินถ่ายรูปสวนด้านหลังซึง่ สวยงามตระการ
ตามาก

นําชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่ นส์ (ST. STEPHEN’S CATHEDRAL) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่ง
พระเจ้าคาร์ล ที่ 6 โปรดให้ส ร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อ เป็ นการแก้บนต่ อ ความทุกข์ยากของประชาชน
จากนัน้ เชิญช๊อปปิ้ งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE) ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้า
นานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ LOUIS VITTON, GUCCI, ร้านนาฬิกา BUCHERER, สินค้า
เสือ้ แฟชันวั
่ ยรุ่นทันสมัย เช่น ZARA, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิม
ของหวานทีร่ า้ น THE DEMEL ร้านเบเกอร์ร่ี และ ช๊อคโกแลตทีเ่ ก่าแก่เริม่ กิจการตัง้ แต่ปี 1786

เที่ยง

23.40

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อให้ท่านได้ทํา TAX
REFUND และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง ดูไ บ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES
AIRLINES เทีย่ วบินที่ EK128 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)

DAY 10

โดฮา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

03.05

ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES
AIRLINES เทีย่ วบินที่ EK384 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

15.10

12.05

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

** หากลูกค้าท่ านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กําหนดการเดิ นทาง

11 – 20 มีนาคม 65

25 มี.ค.– 03 เม.ย. 65

01 – 10 เมษายน 65

08 – 17 เมษายน 65

09 – 18 เมษายน 65

17 – 26 เมษายน 65

29 เม.ย.– 08 พ.ค. 65

รายละเอียดไฟลท์บิน
EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205
EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205
EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205
EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205
EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205
EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205
EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี ) (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่ านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

69,999

69,999

69,999

11,000

69,999

69,999

69,999

11,000

69,999

69,999

69,999

11,000

79,999

79,999

79,999

12,000

79,999

79,999

79,999

12,000

69,999

69,999

69,999

11,000

69,999

69,999

69,999

11,000

13 – 22 พฤษภาคม 65

20 – 29 พฤษภาคม 65

EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205
EK385 BKK-DXB 0105-0500
EK049 DXB-MUC 0840-1230
EK128 VIE-DXB 1510-2340
EK 384 DXB-BKK 0305-1205

69,999

69,999

69,999

11,000

69,999

69,999

69,999

11,000

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 45,900 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 60 ยูโร (EURO) ต่อ
ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้ มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES อนุญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น
-

-

7 ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 60 EURO ต่ อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึง เด็ก ยกเว้นเด็ก อายุไ ม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิน ทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ยน่ื วีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 5,000บาท)
- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO
- ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง
่ เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
- กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่ อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 20,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ
ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจํานวนจํากัด
- ชําระส่วนที่เหลือทัง้ หมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คื นเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวี ซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะชํ า ระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต้อ งมาถึง

-

-

-

-

-

-

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ ท่ที ่านเริ่มจองทัว ร์ เพื่อ ให้ท างบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชําระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้อ งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท่จี ําเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน

-

-

-

-

การไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่ าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่อ งบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อ มกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

- รายการนี้เ ป็ น เพียงข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรังเศส)
่
1. หน้ งสือเดิ นทางเล่มปัจจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่ํากว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3
ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพืน้ สีขาวเท่านัน้
ภาพถ่ ายจะต้อ งครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัว ไหล่ เพื่อ
สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพือ่ ความชัดเจน
3. หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษทั : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริม่ งาน เงินเดือน
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่อื ประเทศ
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ทีม่ หี วั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ทีอ่ ยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีทเ่ี ป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายชีแ้ จงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชีแ้ จงตนเองเกีย่ วกับหน้าทีก่ ารงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ

(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ และต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
หลักฐานการเงิ น สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านัน้
a. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิ น (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริ ง ระบุช่อื เจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิ น 30 วัน นับจากวันที่
ยืน่ วีซ่า
b. หลักฐานทางการเงิ น (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุด
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีน่ ดั ยืน่ วีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทส่ี มุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าทีม่ รี ายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยน่ื ได้
***หลักฐานทางการเงิ นข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
5. สําเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
6. สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน
7. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
8. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ - เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ามี)
9. สําเนาสูตบิ ตั ร (กรณีผเู้ ดินทางอายุต่ํากว่า 20 ปี บริบรู ณ์)
4.

เอกสารเพิ่ มเติ มกรณี เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี และไม่ได้เดิ นทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดิ นทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยทีว่ ่า
การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก
 เด็กเดิ นทางกับบิ ดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านัน้ และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่อื บิดา)
 เด็กเดิ นทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านัน้ และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่อื มารดา)

กรณี รบั รองการเงิ นให้ บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พีน่ ้ อง,สามี
ภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิ น (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี
(ผูร้ บั รอง) และต้องระบุชื่อผูถ้ กู รับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีย่ น่ื วีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิ น (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ า่ สุดไม่เกิน
30 วัน นับจากวันทีน่ ดั ยืน่ วีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ า่ สุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทส่ี มุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือนและในทุกหน้าทีม่ รี ายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยน่ื ได้
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็
ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
 ค่าแปลเอกสารที่ตอ้ งรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

