EXPERT GROUP: BEST OF EASTERN EUROPE
ขอนําท่านเหิรฟ้ าท่องเทียว SONGKRAN FESTIVAL
รายการยุโรปตะวันออก “EAST EUROPE 08 วัน 06 คืน”
เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
และลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)

วันเสาร์ที เม.ย. ( ) กรุงเทพฯ – มิวนิค
. น.
พร้อ มกัน ทีสนามบิน สุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชันทัศนาจร สายการบิ นลุ ฟท์ฮันซ่ า
เยอรมั น แอร์ไ ลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่ านขันตอนการเช็ค อิน โดยเจ้าหน้าที คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ท่าน
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเทียวบิน LH – 5447
. น.
ถึงสนามบินสนามบินกรุ งมิวนิค ประเทศเยอรมัน ซึงถือได้ว่าเป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค
หลากหลายด้วยสถาปั ตยกรรมทีแตกต่างเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย แห่งนี เคยตกอยู่ภ ายใต้ราชวงศ์วิท
เทลสบาคทีปกครอง และพัฒนาเมืองให้มีความสําคัญทีสุดทางตอนใต้ของเยอรมนี อีกทังยังเป็ นแหล่งผลิตเบียร์
ศูนย์กลางการผลิ ตรถยนต์ BMW หลังผ่ านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีก ารศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการรถโค้ชรอรับท่านทีสนามบิน

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที เม.ย. ( ) มิวนิค – ซาลสบวร์ก
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่ านสู่ เดิ น ทางเข้าสู่ จตุรัส มาเรีย น (Marienplatz) เขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหล่ งรวม
ห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยและนักท่องเทียวพลาดไม่ได้ทีจะชมตุ๊กตาเต้นรําทีประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมือง
เก่ า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุก วัน ได้รับ ความสนใจจากนัก ท่อ งเทียวที มาเยือนทุก มุม ของเมื อ ง
มิวนิคล้วนเกิดขึนด้วยฝี มือของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์วทิ เทลสบาคทังสิน
จากนันนําท่านช้อปปิ งย่าน ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึนในศตวรรษที 19 ได้ชือว่าเป็ นถนนที
สวยอีกแห่งหนึงของเมืองนี และเป็ นทีตังร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นทีตังของโรงแรมหรู ระดับ 5
ดาวนักท่องเทียวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก

เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งซาลส์บ วร์ก (SALZBURG) ( กิ โลเมตร/ . ชัวโมง) เมื อ งที มี
ชือเสียงจากการใช้สถานทีต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทําภาพยนตร์ชือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที
แสนโรแมนติกทีมีทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรกั ษ์ทีตังอยู่สองฝั ง
ของแม่ น ําซาลซ่ า นํา ท่ า นเที ยวชม LANDMARK ต่ า งๆ ข้า มฝั งสู่เมื อ งเก่ า ที มี “ป้ อ มโฮเฮนซาลส์บ วร์ก ”
HOHENSALZBURG FORTRESS เป็ นฉากหลังเพิมความมีเสน่หใ์ ห้กับสวนแห่งนี ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตัง
เด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา
ผ่านไปถ่ายภาพทีระลึกหน้า บ้านพักโมสาร์ท ซึงเป็ นนักดนตรีเอก ทีชาวออสเตรีย ภาคภูมิใจ ปั จจุบนั
เป็ น พิพิ ธภัณ ฑ์ทีจัด แสดงหลัก ฐานประวัติศาสตร์ของครอบครัวโมสาร์ท ให้ท่ านได้เดิ น เล่ นในอาณาบริเวณ
“จตุรสั โมซาร์ท ” พร้อ มชม “อนุส าวรียข์ องโมสาร์ท ” แล้วผ่ านชม สวนมิราเบลและนํ าพุ เพกาซัส เป็ น ฉาก
ทีมาเรียและเด็กร้องเพลงและ เต้นรํากัน ภายในพระราชวังเดิมของสวนมิราเบลจะตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลาย
สีสนั เยียมชม สวนแคระ“ ซแวร์เกิลการ์เท่น” ทีแปลกตา

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที เม.ย. ( ) ซาลสบวร์ก – ฮัลทัทท์ – เชสกีครุ มลอฟ
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (75 กิโลเมตร/ 1. ชัวโมง) เมืองทีได้ชือว่ า
“เมืองริมทะเลสาบทีสวยทีสุดในโลก” เป็ น เมืองท่องเทียวทีได้รบั ความนิ ยมมากเป็ นอัน ดับ ต้น ๆของประเทศ
ออสเตรี ย อยู่ ท างฝั งตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องทะเลสาบฮั ล ล์ส ตั ท ท์ (Lake Hallstatt) หรื อ ฮั ล ล์ส ตั ท ท์ เทอร์ ซี
(Hallstatter See) สัมผัสกับความเป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ทีมีอากาศแสนบริสทุ ธิ
นําท่านเดินเทียวชม เมืองฮัล ล์ทั ทท์ สิงแรกที นักท่องเทียวจะสัมผัสได้ก็ คือความเป็ นเมือง
ชนบทเล็กๆ ทีมีอากาศแสนบริสุทธิ เหมาะอย่างยิงทีจะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ
ของตัวเมืองทีถูกโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่านให้ท่านได้เดินเล่นเทียวชมเมือง ปั จุบนั เมือง
ฮัลล์สตัทท์ และเขตภูมิภาคซาลซ์คมั เมอร์กุทได้รบั การขึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี 1997 และเป็ นหนึงใน
จุดหมายปลายทางทีนักท่องเทียวจากทัวโลก ใฝ่ ฝันออยากมาเยือนสักครังหนึงในชีวิตอีกด้วย

เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ออกเดินทางสู่ เมืองเชสกีครุ มลอฟ ( กิโลเมตร/ . ชัวโมง) เพชรนํางามแห่งโบฮีเมีย
เมืองเล็กโรแมนติกดังเทพนิยาย จุดเด่นของเมืองนีคือ มีแม่นาวั
ํ ลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอ
โค้งเป็ นคุง้ ไปตามเนินเขา คดเคียวเหมือนรูปตัว S จนทําให้ภูมิทศั น์ของตัวเมือง เหมือนกับหยดนําทีกําลังจะร่วง
หล่นจากขัว ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 มีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ยุ ค
กลางกว่า 300 หลัง ได้รบั การอนุรกั ษ์และขึนทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานทีสําคัญแห่งหนึงของโลก

นําท่านแวะถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทครุ มลอฟ เป็ นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ทีดูใหญ่โตเคย
เป็ นทีอยู่ของลอร์ดโรเซนเบิรก์ และท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิ รก์ ผูท้ รงอํานาจในยุคนัน ปั จจุบันเป็ นทีเก็บรวบรวม
เฟอร์นิ เ จอร์ส ไตล์พี เรี ย ดของอั ง กฤษสิ งทอของชาวเฟลมิ ช (ชาวเบลเยี ย มตอนเหนื อ ) รวมถึ ง อาวุธ ทาง
ประวัติศาสตร์และหอศิลป์

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
วันอังคารที เม.ย. ( )
เชสกีครุ มลอฟ – กรุงปราก
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ออกเดินทางสู่ กรุ งปราก (170 กิโลเมตร/ . ชัวโมง) (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
เช็ก ความโดดเด่นและความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ เมือ ค.ศ. 1992 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ปรากเป็ น
มรดกโลก มีแม่นาวั
ํ ลตาวา (Vltava) ไหลผ่านกรุ งปรากจึงมีสะพานทีทอดข้ามแม่นาวั
ํ ลตาวาอยู่ห ลายแห่งเป็ น
จุดหมายในการท่องเทียวทีได้รบั ความนิยมมากทีสุดในยุโรป

. น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่ านเดิน ทางสู่ ปราสาทปราก (Prague Castle) สร้างขึนในปี ค.ศ.885 เคยเป็ น ปราสาท
ของกษั ตริย ์แห่ งเช็กในอดี ต ได้รบั การรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็ นปราสาทโบราณทีใหญ่ ที สุดในโลก โดยมี
ความยาวประมาณ 570 เมตรและความกว้างประมาณ 130 เมตร เป็ นทีเก็บมงกุฎเพชรซึงทําขึนในสมัยพระเจ้า
ชาร์ลส์ที 4 กษัตริยผ์ ูส้ ร้างความเจริญสูงสุดจนทําให้เมืองปราก รอบๆปราสาทยังมีสถานทีทีน่าสนใจหลายแห่ง

นําท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส แคทเทอร์ดรอล(St.Vitus Cathedral) ตังอยู่ในย่านปราสาท
ปราก สร้างในสมัยศตวรรษที 14 แบบสถาปั ตยกรรมโกธิก ประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายทีทํา
ด้วยหินตังอยู่บนหลังคาชม พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็ นอาคารทีต่อเนืองมาจากโบสถ์เซนต์วิตัส
สร้า งขึ นเมื อช่ ว งศตวรรษที 9 เพื อเป็ นที ประทั บ ของราชวงศ์ มี ก ารสร้า งหลัง คาที มี รู ป ทรงแหลมสูง แบบ
สถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย และทีพลาดไม่ได้คือบริเวณ Vladislav Hall ทีก่อสร้างด้วยศิลปะของยุคโกธิกทีมี
เพดานเป็ นลายดอกไม้และกระจกบานสูงแสนงดงาม

ชม มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา (The St.George’s Basilica) ตัวอาคารเริมสร้างขึนในปี
ค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ดา้ นนอกเป็ นศิ ลปะสไตล์บารอก แต่ ภายในกลับ
ตกแต่งด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ที ให้บ รรยากาศ เรีย บง่า ยและไม่ซับ ซ้อน โบสถ์แห่งนี ได้ชือว่า เป็ น ส่ว นของ
ปราสาทปรากทีเก่าแก่ทีสุด และเป็ นทีฝังพระศพของกษัตริยเ์ ช็ก

นําท่านแวะถ่ายภาพ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็ นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกทีทอด
ข้ามแม่นาวั
ํ ลตาวา สะพานได้เชือมต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตกให้เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน สร้างในปี
1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร
มีตอม่อคํายัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนีก็คือรูปปั นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกทีตังอยู่สองข้างสะพาน
ราว 30 องค์ ซึงหนึงในจํานวนนีมีรูปปั นของเซนต์จอห์น เนโปมุก เป็ นรู ปปั นทีเก่าแก่ทีสุดบนสะพาน เดิมมีชือ
เรียกว่า สะพานหิน หรือ สะพานแห่งกรุงปราก แต่ได้เปลียนชือมาเป็ น “สะพานชาร์ลส์” “Charles Bridge” เมือปี
ค.ศ. 1870 เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หนึงของกรุงปราก
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HOTEL DUO, PRAGUE หรือเทียบเท่า
วันพุธที เม.ย. ( )
กรุงปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ออกเดิ นทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ( กิโลเมตร/ . ชัวโมง) เป็ นเมืองหลวง
และเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝั งของแม่นาดานู
ํ
บ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและ
ประเทศฮังการี จึงเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกทีมีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนีและเวียนนายังเป็ น
เมืองหลวง 2 แห่งทีตังอยู่ใกล้กนั มากทีสุดในยุโรป

. น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ออกเดิ น ทางต่อสู่ เมือ งบู ด าเปสต์ (200 กิโลเมตร / . ชัวโมง) นครหลวงแสนสวยของ
ประเทศฮังการีทีได้ชือว่า “ไข่มกุ แห่งแม่นาดานู
ํ
บ” เมืองทีคันด้วยแม่นาดานู
ํ
บทีสวยงามแยกเมืองเก่าและเมือง
ใหม่ออกเป็ นสองฝัง คือฝังเมืองบูดาและฝังเมืองเปสต์ เมืองทีมีเสน่หอ์ นั น่าหลงใหล

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HOLIDAY INN BUDAPEST – BUDAORS หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสฯที เม.ย. ( )
บูดาเปสต์ – เวียนนา
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่าน ล่องเรือชมความงามของแม่นําดานูบ แม่นายาวที
ํ
สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็ น
อันดับ 2 ของยุโรป มีตน้ กําเนิดทีแถบป่ าดําในเยอรมนี เกิดจากแม่นาเล็
ํ กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึงไหล
มารวมกันเป็ นแม่นาดานู
ํ
บทีเมือง Donaueschingen ถือเป็ นเม่นาสายโรแมนติ
ํ
ก สายหนึงของยุโรปทีไหลผ่าน
เมืองต่างๆ และมีความเชียวของนําน้อยมาก กิจกรรมหลักทีมาถึงบูดาเปสต์คือ การสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการ
ล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝังแม่นาํ มนต์เสน่หท์ ีไม่เสือม
คลาย ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติก บนสายนําแห่งหนึงของโลก

นําท่านแวะถ่ ายภาพ มหาวิห ารแมททิอัส (Matthias Church) เป็ น โบสถ์เก่าแก่ ทีได้รบั ขึ น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก มีอายุกว่า 700 ปี มีความสวยงามด้วยหลังคาสลับสีแบบสถาปั ตยกรรมนีโอโกธิค โบสถ์นี
เคยใช้จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชือโบสถ์มาจากชือกษัตริยแ์ มทธิอสั ซึงพระองค์ทรงเป็ น
กษัตริยท์ ทรงพระปรี
ี
ชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็ นสมัยฟื นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง

นําท่านชม ป้ อมฟิ ชเชอร์แมนบาสเตียน ป้อมปราการทียิงใหญ่ ตังอยู่ริมแม่นาดานู
ํ
บ สร้าง
เพือระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงฮังกาเรียน ผูเ้ สียสละชีวิตเพือปกป้องบ้านเมืองในช่วงทีถูกมองโกลรุ ก
ราน หอคอยทัง 7 ยอดหมายถึงตัวแทนผูน้ าํ ทัง 7 เผ่า นับเป็ นจุดชมวิวทีสวยทีสุดแห่งหนึงของบูดาเปสต์สามารถ
เห็นวิวได้แบบพาโนรามา
นําท่านแวะถ่ายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนุสาวรียแ์ ห่งสหัสวรรษ (Millennium
Memorial) ตังอยู่ ก ลางลาน สร้า งขึ นเพื อเฉลิ ม ฉลองการก่ อ ตังอาณาจัก รฮัง การีค รบรอบหนึ งพัน ปี เสาสู ง
ตระหง่านเป็ นทีตังของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล เป็ นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก รอบเสาสูงเป็ นทีตัง
ของรู ปหล่อผูน้ ชนเผ่าทัง 7 ทีร่วมกันก่อตังอาณาจักรฮังการีขึนทีเสาระเบียงประดับไปด้วยรู ปหล่อของบุ คคล
สําคัญของฮังการี

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรีย ( กิโลเมตร / . ชัวโมง) เป็ นเมืองหลวง
และเป็ น เมื องใหญ่ ที สุดของประเทศออสเตรีย มีแม่นาดานู
ํ
บ ไหลผ่าน ขึ นชื อว่า เป็ น เมื องแสนสะอาด และมี
คุณภาพชีวิตทีดีทีสุดในโลกแห่งปี 2014 เวียนนายังถือว่าเป็ นในเมืองสุดแสนโรแมนติก เป็ นฮันนีมูนเดสติเนชัน
ในฝั นของคู่รกั นับล้านรอบโลก

คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ทีหมู่บา้ นกรินซิง ลิมรส ขาหมูย่าง ไส้กรอกเวียนนา ชิมไวน์
รสเลิศ ซึงผลิตในหมู่บา้ นแห่งนีพร้อมชมดนตรีพนเมื
ื อง
พักที NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN หรือเทียบเท่า
วันศุกร์ที เม.ย. ( ) เวียนนา – กรุงเทพฯ
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) อัญ มณี แสนสวยแห่งกรุ ง
เวีย นนา เป็ น อาคารในสไตล์โรโคโคที ใหญ่ ทีสุดในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็ น ทีประทับ ในช่วงฤดูรอ้ นของ
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูรก์ โดยจักรพรรดิโยเซฟที 1 มีพระราชดําริให้สร้างพระราชวังทีโอ่อ่าหรู หรา โดยใช้
พระราชวั งแวร์ซ ายส์ในฝรังเศสเป็ น ต้น แบบ ปั จจุ บัน ได้รบั การประกาศให้เป็ น มรดกโลก และเป็ น สถานที
ท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงมากในกรุงเวียนนา

เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านแวะถ่ายภาพ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวทีงดงาม
ก่ อ สร้า งขึ นในปี 1275 ประกอบด้ว ยปี ก อาคารกว่ า 18 ส่ ว นและ ห้อ งมากกว่ า 2,000 ห้อ งเอกลัก ษณ์ ข อง
พระราชวังแห่งนี คือ ยอดโดมสีเขียวทีงดงาม เคยเป็ นทีพักอาศัยของราชวงศ์ออสเตรียฮังการีมายาวนานกว่ า
600 ปี ปั จจุบนั ถูกเปลียนเป็ นทีพักของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเป็ นทีทํางานของหน่วยงานราชการ
นําท่านสู่ย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ (Karntnerstrasse) ถนนการค้า
ใจกลางเมืองทีเชือมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กบั จัตรุ สั สเตฟาน เป็ นถนนช้อปปิ งสายสําคัญของเวียนนา ที
มีหา้ งสรรพสิน ค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง อาทิ เสือผ้าแบรนด์เนมยอดนิ ยม สินค้า
แบรนด์เนมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทังเครืองแก้วคริสตัล ของสะสม หรือของทีระลึกต่างๆ

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

. น.
วันเสาร์ที
14.20 น.

ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันทีจุดนัดหมาย บริการรถโค้ชนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที OS – 025
***พักค้างคืนบนเครืองบิน***
เม.ย. ( )
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง
กําหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่ พักห ้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ
า 12 ปี

พักห ้องเดียว

ราคาต่อ 01 ท่าน

พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน

เพิมท่านละ

ไม่มเี ตียงเสริม
11 – 18 เมษายน 63 (สงกรานต์)

64,900

57,900

9,000

เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 20 ท่านขึนไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชําระค่าบริการ
2.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000. – บาท
2.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจําตัวเครืองบิน / ค่าวีซา่ )
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
3.4 ยกเว ้นกรุป
๊ ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
ั จําทีนัง
กับสายการบิน และค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทังหมด ไม่วา่ ยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้องและตรงตามกําหนดเวลา) ทางบริษัทฯ
ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการทีเกิดขึนตามจริง
3.6 กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีระบุไว ้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
3.7 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อม คณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
2. ค่าทีพักห ้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมี
การเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ ้มครองโรค
ประจําตัว) ตามเงือนไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าทิปพน ักงานข ับรถ และ ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์คนไทย = ท่านละ 1,500 บาท **ชําระก่อนเดินทาง**
่ ออสเตรีย 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนย์ยน
2. ค่าธรรมเนียมวีซา
ื คําร้อง VFS
GLOBAL CENTER ท่านละ 1,250 บาท ***ชําระตรงกับศูนย์ยนคํ
ื าร ้องขอวีซา่ ***
3. ค่าทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
4. ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต ้น
5. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง(ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
6. ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน
7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้า ทังนีขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก
่ ับอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลยูโร

