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บินตรง สู่ ออสเตรีย สโลวัค ฮั งการี เชค
โดยสายการบินอี วีเอ แอร์เวย์

พระราชวังเชินบรุนน์
บราติสลาวา
เวียนนา
ปราก

กาหนดวันเดิ นทาง 2560
วันแรก

ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)
แห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูร์กซึง่ มีประวัตกิ ารสร้างมาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 16
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ทีต่ งั้ อยู่รมิ ฝั่ งแม่น้าดานูบ เป็ นเมือง
หลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ุดของประเทศสโลวัค
เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ทมี่ เี สน่ห์ทงั้
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติทงี่ ดงาม
เมืองหลวงแห่งปราค ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของความโรแมนติค ชมสะพาน
ชาร์ ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้ งสินค้า
พืน้ เมืองมากมาย
ตุลาคม :
ธันวาคม:

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

16-23 / 21-28 (วันปิ ยะ)
7-14 (วันรัฐธรรมนูญ)/ 28 ธ.ค.-4 ม.ค. (วันปี ใหม่)
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23.00 น.

นัดพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ Q,R สายการ
บิน อีวีเอ แอร์ (EVA AIR) โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรือ่ ง
กระเป๋ า สัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
03.30 น.

เวียนนา ( ออสเตรีย ) – เยอร์–บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้าดานูบ
ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวบิ นที่ BR061
(สําหรับกรุป๊ เดินทางเดือน ธ.ค. ออกเดินทางสู่เวียนนา เวลา 03.40 น. เดินทางถึงเวียนนาเวลา
09.30 น.)
เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่นคร
หลวงของประเทศฮังการี กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) “บูดาเปสต์” (Budapest) ระหว่างทางผ่าน
เมืองเยอร์ (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมือ งที่มคี วามสําคัญ
ทางด้านการท่อง เที่ยวและมีความเก่าแก่มากเมืองหนึ่งของฮังการี หลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็
ยอมรับว่าเป็ นเมืองที่น่ามาเยือนไม่น้อยไปกว่าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆในยุโรปเลยทีเดียว เมืองเยอร์
ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฮังการี อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของ
ประเทศฮังการี เป็ นเมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ทม่ี กี ารค้นพบหลักฐานของ การตัง้ ถิน่ ฐานยของมนุ ษย์มา
ตัง้ แต่สมัยโบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) (1)
นําท่านเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ (ระยะทาง 121 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชัวโมง
่
45 นาที)
นครหล วงของประเทศฮั ง การี ท่ี ร วมเอาสอ งเมื อ งเข้ า ด้ ว ยกั น คื อ เมื อ ง "บู ด า" กั บ
เมือง "เปสต์" รวมกันเมื่อปี 1873 บูดาเปสต์นนั ้ ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองหลวงทีม่ คี วามงดงามติดอันดับ
โลก จนได้ ร ับ สมญานามว่ า “บู ด าเปสต์ ไข่ มุ ก แห่ ง แม่ น้ า ดานู บ ”
ชมกรุ ง
บูดาเปสต์ (Budapest) ชมบริเวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอัน
ทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมบริเวณรอบ โบสถ์แมทเธี ยส
(Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั พิธสี วมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ช่อื
โบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธียสซึง่ เป็ นกษัตริยท์ ท่ี รงพระปรีชาสามารถมากและยังเป็ นกษัตริยผ์ ู้
ทรงสร้างสิง่ ก่อสร้างทีง่ ดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิคหลังคาสลับสี
สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1
พระบรมรู ป ทรงม้า ผลงานประติม ากรรมที่ง ดงามของศตวรรษที่ 11
ที่อ ยู่ ห น้ า ป้ อม
ชาวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของ
แม่น้ําดานูบได้เป็ นอย่างดี ป้ อมแห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียนนํ า
ชมจัตุรสั วีรบุรษุ (Heroes’ Square) บนฝั ง่ เปสต์ ที่ตงั ้ ของ Millenary Monumentอนุ สาวรียท์ ่ี
สร้างขึน้ ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ นําท่านล่องเรือแม่น้ าดานูบ อันลือชื่อ
(Danube Cruises) (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ชมความงามของทิวทัศน์และอารย
ธรรมของฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้วทีต่ งั ้ เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั ง่ "บูดา" และ "เปสต์" ชม

09.50 น.

กลางวัน
บ่าย
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ความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา (Orszaghaz) ซึ่งงดงามเป็ นที่ร่าํ ลือด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่ ร้างข้ามแม่น้ําดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกร
ชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ ทีใ่ ช้ในการสร้างได้นํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) (2)
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Mercure Budapest Buda Hotel
ระดับเทียบเท่า
บูดาเปสต์ – บราติ สลาวา (สโลวัค ) – ปราก ( เชค )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ กรุงบราติ สลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3
ชัวโมง)
่
ซึง่ เป็ นเมืองหลวง และเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศสโลวัก ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ําดานูบ ที่
บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กบั พรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่าน
ชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของรัฐสภาแห่งสโลวัก โบสถ์เซนต์มาร์ติน ชม
ภายนอกปราสาทบราติส ลาวา ซึ่งตัว อาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทัง้ 4 ด้าน เป็ นศิล ปะผสม
ระหว่างแบบโกธิค , เรเนซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตัง้ อยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ํ า
ดานู บ ชมย่านมหาวิทยาลัย พิพธิ ภัณฑ์ต่างๆโรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม อิสระเดินเล่น
ชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) (4)
นํ าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 329 ใช้เวลาในการเดินทาง 4
ชัวโมง
่ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชค อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโล
วาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ที่ยงั คงความงาม
ของโบราณสถาน ปราสาทราชวัง ซึ่งใช้ส ถาปั ต ยกรรมการก่ อ สร้า งในยุค ศตวรรษที่ 18 เป็ น
เอกลักษณ์ และเป็ นยุคทองของกรุงปราก เหมือนกับได้ยอ้ นเวลากลับไปสู่สมัย 200 ปี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (5)
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Hotel International Prague
ระดับเทียบเท่า
ปราสาทปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูเดโจวิ ซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นํ าเข้า ชมปราสาทแห่ ง ปราก (Prague Castle) ที่ส ร้างขึ้นอยู่บนเนินเขา ตัง้ แต่ ส มัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทําเนียบ
ประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิ หารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่า
ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
กรุงปราก ซึง่ พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นทีเ่ ก็บพระศพของ
กษัตริยส์ าํ คัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดนิ านด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมเิ ลีย่ น
ที่ 2 เป็ นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ทีเ่ ป็ นหนึ่งในส่วนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของปราสาท
ใช้เป็ นทีป่ ระทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย แล้วเดินชม ย่านช่ างทองโบราณ (Golden Lane)
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ซึ่งปั จจุบ ันมีร้านขายของที่ระลึก วางจํา หน่ า ยอยู่มากมาย นํ า ท่านเดิน เล่ น บนสะพานชาร์ล
(Charles Bridge) สะพานเก่ า แก่ ข้ า มแม่ น้ํ าวั ล ตาวา สไตล์ โ กธิ ค ที่ ส ร้ า งขึ้ น ตั ้ง แต่ ก ลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 1 4 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั ้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตงั ้ อยู่สองข้างราว
สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีเ่ รียงรายอยูบ่ นตลอดแนวสะพาน จากนัน้ นําท่าน
เดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
(Old Town Hall) ทีส่ ร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือนาฬิ กาดาราศาสตร์ (Astronomical
Clock) ที่มบี รรยากาศคึก คัก ตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้ว ยร้านขายของนานาชนิด รวมทัง้ ร้าน
คริสตัล ซึ่ง โบฮีเมียคริสตัล นัน้ เป็ นที่รจู้ กั และให้การยอมรับกันทัวยุ
่ โรปแม้แต่บรรดาพระราชวัง
ต่างๆก็นิยมนําไปเป็ นเครือ่ งประดับ หรือช่อโคมระย้าทีง่ ดงามยังตีบอกเวลาทุกๆชัวโมง
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) (7)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov City) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาในการ
เดินทาง 2 ชัวโมง
่
45 นาที ) เมือ งมรดกโลกอีกเมือ งหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีต เคยเป็ น
ศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รบั การ
ประกาศว่าเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ใน
ตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มกี ารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่าง
น่ าชื่นชม จากประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนาน มีความสําคัญและโดดเด่นใน การอนุ รกั ษ์สถาปั ตยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโก้ได้ขน้ึ ทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เ ป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
จากนัน้ นํ าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ทีไ่ ด้รบั การเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย
เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครัง้ หลายคราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาทที่ตงั ้ อยู่บนเนินเขาในคุ้ง
นํ้ าวัลตาวา นํ าท่านชมเมืองโบราณที่มอี ายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของตระกูล
Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการ
ปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึน้ เรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการ
ค้าขายในอดีต และยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (8)
หลังอาหารคํ่า นําท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้ บูเดโจวิ ซ (Ceske Budejovice) (ระยะทาง 26 กม.
ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งผลิตเบียร์ทส่ี าํ คัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของ
สาธารณรัฐเชค ตัง้ แต่ปี 1895 ภายใต้ยห่ี อ้ Budvar และเป็ นถิน่ กําเนิดของเบียร์ยห่ี อ้ Budweiser ที่
มีช่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Grandhotel Zvon
ระดับเทียบเท่า
เชสกี้ บูเดโจวิ ซ – ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 221 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3
ชัวโมง)
่
เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า เมืองริ มทะเลสาบ ที่สวยที่สดุ ในโลก เป็ นเมืองแรกๆในประวัตศิ าสตร์ท่ี

EUR EAS8D(BR)OCT-DEC

กลางวัน

คํ่า
วันที่หก
เช้า

คํ่า
วันที่เจ็ด
เช้า

5

เป็ นแหล่ งของเหมือ งเกลือ ซึ่งในยุค เหล็กและยุค กลาง เกลือ ถือ เป็ นสินค้าที่มคี ่ ามาก ผ่ านชม
ทิว ทัศ น์ ท่แี สนงดงามและขุนเขาตลอดสองข้า งทาง ท่ านจะได้สมั ผัส ความมหัศ จรรย์ภ าพของ
หมู่บ้านที่ม ีอ งค์ประกอบของเทือ กเขาอยู่ด้า นหลัง เสมือ นราวกับภาพวาด ทําให้เ มือ งนี้ไ ด้ข้นึ
ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีต
ประมาณปี 800-400 ปี ก่อนคริสตกาลและยังมีทวิ ทัศน์ท่สี วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทาง
มากมาย อิสระให้ท่านชมเมืองริมทะเลสวยสุดโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) (10)
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 289 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4
ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครแห่งการดนตรี ระหว่างการเดินทางจะผ่านชม
เส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ ทีอ่ นั เขียวชอุ่มของป่ าไม้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (11)
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Hotel Kavalier หรือ ระดับเทียบเท่า
เวียนนา – พาร์นดรอฟ (Parndorf) – เวียนนา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (12)
นําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Outlet Parndorf (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 45
นาที) เป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั ความนิยมมากๆสําหรับนักท่องเทีย่ วทีช่ อบในการช็อปปิ้ ง ที่
McArthurGlen Outlet Parndorf เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งทีร่ วบรวมสินค้าแบรนเนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
เสือ้ ผ้า กระเป๋ า และอื่นๆอีกมากมาย เช่น Prada, Gucci, Coach, Calvin Klein, Adidas เป็ น
ต้น ***อิ สระในการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง***
นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเวียนนา (ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที) ผ่านชม
ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเทีย่ วสายหลักของกรุงเวียนนา ซึง่ แวดล้อมไปด้วย
อาคารสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ทีส่ ร้างขึน้ ในช่วง ค.ศ. 1863-1869
แต่ตวั อาคารได้ถูกทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อกี ครัง้ ในปี ค.ศ.1955 ชม
พระราชวังฮับส์บรู ก์ ซึง่ (Hofburg Palace) ซึง่ เคยเป็ นทีป่ ระทับของราชสํานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในช่วง ค.ศ. 1873-1883
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) (13)
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Hotel Kavalier หรือ ระดับเทียบเท่า
พระราชวังเชิ นบรุนน์ – ช้อปปิ้ งถนนคาร์ทเนอร์ - เวียนนา - กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (14)
นํ าท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชิ นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์
ฮับส์บูรก์ ซึง่ มีประวัตกิ ารสร้างมาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรียเทเรซ่า
ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้
เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาทีป่ ระทับ ซึง่ ได้รบั การตกแต่ง
อย่างวิจติ รบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศส
่
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (15)
นําท่านสู่ ถนนช้อปปิ้ ง ( ถนนคาร์ทเนอร์) ย่านการค้าทีต่ งั ้ อยูใ่ จกลางเมือง มีหา้ งสรรพสินค้า
และร้านค้าต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้มเี วลาช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานําเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี
(Tax Refund) และเลือกซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
เดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย เทีย่ วบินที่ BR062
(สําหรับกรุป๊ เดินทางเดือน ธ.ค. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เวลา 19.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา
11.30 น.)
กรุงเทพ ฯ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********************************************************************

***รายการทัวร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่คาดคิด
หรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสําคัญ ***
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
ตุลาคม – ธันวาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก เด็กอายุ 2-11 ปี
พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่
พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
มีเตียง
2 ท่าน ไม่มีเตียง
16-23,21-28 ตุลาคม 2560
7-14 ธันวาคม
28 ธันวาคม 2560– 4 มกราคม 2561

59,900
59,900
66,666

57,900
57,900
64,666

55,900
55,900
62,666

9,900
9,900
12,900

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- เวียนนา // เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวเี อ แอร์เวย์ (ตั ๋ว
เครือ่ งบินเป็ นราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถสะสมไมล์ได้)
ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทาง
นํ้าหนักกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กถือขึน้ เครือ่ งไม่เกิน 7
กิโลกรัม
โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศ
เนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
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เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท่ าํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คนื ให้ท่านไม่
ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็ าม
ค่าอาหารทีร่ ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
ค่าทิ ปคนขับรถ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครือ่ งดื่มและอาหารนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ํามันทีท่ างสายการบินแจ้งเปลีย่ นแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพ่ กั ( เนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ)
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ (ไกด์) 2 EURO ต่อคน / ต่อวัน ตามมาตรฐานบริ ษทั ทัวร์ทวไป
ั่

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์
5.
ในกรณีออกตั ๋วเครือ่ งบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
6.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนทีบ่ ริษทั ฯกําหนดไว้ (20 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทาง
อื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
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หมายเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 20 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ปได้
อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ20 ท่าน ซึง่ ในกรณี
นี้ ทางบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ ถ้าท่านต้องการ
4. อัตราค่าบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
7. ในระหว่างท่องเทีย่ วนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8. ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชําระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเ หตุอนั ใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการที่
ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
9. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล้ว หากท่านถู กปฏิเสธวีซ่า
หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
10. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้ วมือทุกท่าน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึน้ อยูก่ บั
ประเทศทีจ่ ะเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิ ตั ร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
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หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าทีม่ ชี ่อื ผู้
เดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนทีจ่ ะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ อื หุน้ หนังสือรับรองการ
ทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่าTO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใช้ช่อื แต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านัน้ ส่วนบัญชีอ่นื ๆนอกจาก
ออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของ
ท่านสมบูรณ์ทส่ี ุด)
หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN
แทนการใช้ช่อื แต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า
ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่ ่านจะใช้
ยืน่ วีซ่า สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีฝากประจํา ในระหว่าง
ยืน่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
สามี-ภรรยาทีม่ กี ารจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร
แยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดา
ไม่ได้เดินทางทัง้ สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึง่ จดหมาย
ต้องออกโดยทีว่ ่าการอําเภอ
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คํา
ร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทั ฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
จริงและจะคืนให้ท่าน
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ข้อมูลคาร้องเพิ่ มเติ มวีซ่ายุโรป (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) พร้อมสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง
***หมายเหตุ*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็ นจริ ง
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................สถานทีเ่ กิด............................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง...............................................................................................................................
วันทีอ่ อกหนังสือเดินทาง..........................................วันทีห่ มดอายุหนังสือเดินทา........................................
สถานภาพ

 โสด
 หม้าย

 แต่งงาน
 หย่า

 แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)

ทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...........................................
โทรศัพท์ (บ้าน).......................................................... มือถือ .........................................................................
อาชีพ  เจ้าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ  เกษียณอายุ  นักเรียน
 ว่างงาน
 อื่นๆ
ชื่อบริษทั /ชื่อโรงเรียน.......................................................................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ท่ี ํางาน / ทีอ่ ยูโ่ รงเรียน............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (สํานักงาน)...................................................... โทรสาร ..................................................................
อีเมล์ (สํานักงาน)............................................................. อีเมล์ส่วนตัว .......................................................
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ท่านเคยได้รบั วีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่...................................................................................
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ หรือไม่..................................................................................................
ลายนิ้ วมือ หรือไม่..........................................วันที่แสกนลายนิว้ มือ...............................................
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