เวียนนา - ฮัลสตัดซ์ - ซาลซ์ บูร์ก - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์
คลุมลอฟ - ปราสาทปร๊ าก - บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรื อแม่ นา้ ดานูบ
มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น - ป้อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน - พระราชวังเชินบรุนน์
โบสถ์ เซนต์ สตีเฟ่ น - ช้ อปปิ้ งถนนคาร์ ทเนอร์ - Outlet Parndorf *** พักปร๊ าก 2 คืน

กาหนดการเดินทาง

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันศุกร์ ที่ 28 ธ.ค.61 (1)
20.30

กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิช้ ั น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์ Austrian Airlines โดย
มีเจ้ าหน้ าทีค่ อยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23.55

ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา โดยเทีย่ วบินที่ OS026 (บินตรง) สะสมไมล์การบินไทย

วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค.61 (2)
05.25

เวียนนา – ซาลซ์ บูร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ถนนเกรไทเดร้
บ้ านโมซาร์ ท – ฮัลสตัทท์

ถึงสนามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นาท่ านเดินทางสู่ “เมื องซาลส์ บวร์ ก” (295 ก.ม.) เมื องอนุ รักษ์ที่ต้ งั อยู่สองฝั่ งของแม่น้ ำซำลซัค ระหว่ำง
เส้นทำงผ่ำนชม “ทะเลสำบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็ นฉำกถ่ำยทำตอนหนึ่ งในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิ ค”
ที่ โด่ ง ดังไปทัว่ โลก ชม “อุ ทยานมิ ราเบลล์ ” อุ ท ยำนของ
ปรำสำทที่ใช้เป็ นสถำนที่แต่งงำนที่จดั ได้ว่ำสวยที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์ เกิล การ์ เท่ น ” และ
ทิวทัศน์ของ “ป้ อมโฮเฮนซำลส์ บวร์ ก ” เป็ นฉำกหลังเพิ่ ม

ค่า

ควำมมีเสน่ห์ให้กบั สวนแห่ งนี้ นำท่ำนข้ำมสู่ ฝั่งเมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปปิ้ ง” ที่มีกำรตกแต่งไว้
อย่ำงงดงำมอี ก เส้ น หนึ่ ง ของโลกถ่ ำยภำพที่ ระลึ ก หน้ำ “บ้ านพักโมสาร์ ท ” ซึ่ งเป็ นนัก ดนตรี เอก ที่ ชำว
ออสเตรี ยภำคภู มิใจ เดิ นเล่ นในอำณำบริ เวณ “จตุ รัสโมซาร์ ท” ชม “อนุ สาวรี ย์ของโมสาร์ ท” “มหาวิหาร
แห่ งซาลส์ บวร์ ก”ศิลปะแบบบำรอคในยุคต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ "เมืองฮัลสตัทท์ " เมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (87 ก.ม.) ตั้งอยูท่ ำง
ฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ ” หรื อ ฮัลล์ช
ตัทท์เทอร์ ซี เป็ นหนึ่ งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยม
มำกเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรี ย โดยเมืองฮัลล์ช
ตัทท์น้ นั อยูใ่ นรัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรี ย ดิ นแดนซึ่ งมีวฒั นธรรมสื บทอดต่อกัน
มำนำนถึง 3,500 ปี ชมเมือง ฮำลสตัดซ์ ชมสถำปั ตยกรรม
ที่มีเสน่ห์เฉพำะตัวด้วยกำรประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกจำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวิตชี วำ
อิสระกับกำรถ่ำยรู ปและเที่ยวชมเมืองตำมอัธยำศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร ***เมนู ปลาเทราท์ รสเลิศจากทะเลสาบ***

พักที่:

HERRITAGE HOTEL, HALLSTATT พักฮัลสตัทท์ 100%

เทีย่ ง
บ่ าย

*** กรุ ณาเตรียมเสื้ อผ้ าพร้ อมของใช้ จาเป็ นใส่ กระเป๋าใบเล็กสาหรับค้ างคืน 1 คืน ทีเ่ มืองฮัลสตัทท์ เนื่องจาก
รถโค้ ชไม่ สามารถเข้ าในเขตเมืองเก่าได้ และบางโรงแรมอาจไม่ มีลฟิ ท์บริการ***

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธ.ค.61(3)

ฮัลสตัทท์ – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (330 ก.ม.) เมืองที่ต้ งั อยูท่ ำงแคว้นบำวำเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี
ติดชำยแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยควำมเขียวขจีของขุนเขำ เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต้ งั อยู่
บนถนนสำยโรแมนติก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่ านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ ที่ต้ ังของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” (กรณี อำกำศไม่เอื้ ออำนวย เพื่อควำม
ปลอดภัยขอผูเ้ ดิ นทำง ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรนำท่ำนเดิ นเท้ำขึ้นแทน) ซึ่ งเป็ นปรำสำทตั้งอยู่ใน
เทือกเขำแอลป์ สร้ำงในสมัยพระเจ้ำลุ ดวิกที่ 2 แห่ ง
บำวำเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปรำสำทที่งดงำม
มำกที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัวปรำสำทตั้งอยูบ่ น
บนหิ นผำขนำดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่ำ 200 เมตร เหนือออ
บแก่ งของแม่ น้ ำพอลลัท เป็ นปรำสำทหลังใหญ่ สี
ขำว ตั้งอยู่กลำงป่ ำเขำลำเนำไพร ที่ซ่ ึ งมีสีสันแปลก

ค่า

แปลง แตกต่ำงไปในแต่ละฤดู กำลได้ ปรำสำทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์ ” ก็เพียง
ภำยหลังจำกที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 นาท่ านเข้ าชมภายในปราสาท ชมห้อง
ต่ำงๆ อำทิ ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในกำรแสดงโอเปร่ ำและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ รำชำ
กำร์ ตูนอย่ำง “วอล์ทดิสนีย”์ ยังได้จำลองแบบปรำสำทแห่ งนี ไปเป็ นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรี ยบเสมือน
สัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์ จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองมิวนิค” (120 ก.ม.)
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร ***บริการขาหมูเยอรมัน สไตล์ บาวาเรียน***

พักที่:
NH MUNCHEN MESSE หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันจันทร์ ที่ 31 ธ.ค.61(4)
มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลัซท์ – เชสกีค้ ลุมลอฟ
เมืองมรดกโลก (เชกฯ) - ปร๊ าก
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นำท่ำนชม “เมื องมิวนิค ” อดี ตนครหลวงแห่ ง
อำณำจัก รบำวำเรี ยที่ ยิ่งใหญ่ โดยเฉพำะในช่ วง
ศตวรรษที่ 16-18 จำกนั้นนำท่ำนผ่ำนชมบริ เวณ
สนำมกี ฬำโอลิ มปิ ค ที่มิวนิ คได้รับเกียรติให้เป็ น
เจ้ำภำพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพำชมสถำนที่
สำคัญๆ อำทิ พระรำชวังหลวงเรสซิ เด้นท์ ฯลฯ
นำท่ำนสู่ บริ เวณจตุ รัสมำเรี ยน ย่ำนเมื องเก่ ำที่ มีสถำปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ ที่สำคัญของ มิ วนิ คเซ่ น
ศำลำว่ำกำรเก่ำในรู ปแบบศิลปะโกธิ ค หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ำยหัวหอมใหญ่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก) (296 ก.ม.) เป็ นเมืองขนำดเล็กในภูมิภำค
โบฮีเมียใต้ของสำธำรณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจำก
สถำปั ต ยกรรมและศิ ล ปะของเขตเมื อ งเก่ ำ
และปรำสำทครุ มลอฟ ซึ่ งเขตเมื อ งเก่ า นี้
ได้ รั บ การขึ้น ทะเบี ย นจากยู เนสโกให้ เป็ น
มรดกโลกด้วยท ำเลที่ ต้ งั ของตัวเมื องที่ มี น้ ำ
ล้อมรอบทำให้กลำยเป็ นปรำกำรที่สำคัญใน
กำรป้ องกันข้ำศึ กในอดี ตเคยเป็ นศู นย์กลำง
ด้ำ นกำรปกครองกำรพิ พ ำกษำคดี แ ละกำร
จัดเก็ บ ภำษี ต่ อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับกำร
ประกำศว่ำเป็ นเมืองที่ได้รับกำรอนุ รักษ์และ
ภำยหลัง จำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงทำงสั งคม
ของประเทศ ในตอนป ลำยปี ค.ศ.1989 ได้มี

กำรบู รณะอำคำรและปรำสำทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษำรู ปแบบเดิ มไว้อย่ำงน่ ำชื่ นชม จำกประวัติศำสตร์ ที่
ยำวนำน มีควำมสำคัญและโดดเด่นในกำรอนุ รักษ์สถำปั ตยกรรมอันทรงคุ ณค่ำ ทำให้องค์กำรยูเนสโก้ได้
ขึ้นทะเบี ยนเมื องครุ มลอฟให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นาท่ านเดินเที่ยวชมเมื องโดยรอบ “ชม

จตุรัสกลางเมือง” Old Town Square ที่สวยงาม ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของศำลำว่ำกำรเมืองอันเก่ำแก่และยังคง
ใช้อยู่จนกระทัง่ ปั จจุบนั ให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปที่ระลึ กภำยนอกของ “ปราสาทครุ มลอฟ” ซึ่ งเป็ นปรำสำทที่

ค่า

ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจำกปรำสำทปร๊ ำกมี ห้ องต่ำงๆ ถึ ง 40 ห้องลำนปรำสำท 5 แห่ งและ
อุทยำนอีก 1 แห่ งที่ต้ งั ตระหง่ำนอยู่บนเนิ นเขำ ชมทัศนี ยภำพของตัวเมืองจำกลำนหน้ำอุทยำน ภาพที่ท่าน
เห็นคือบ้ านเรื อนหลังเล็กหลังน้ อยหลังคาสี ส้มเรี ยงรายกันเป็ นกระจุกๆ เหมือนบ้ านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก
ได้เวลำอันควรนำท่ำนเดินทำงสู่ กรุ งปร้ำก (173 ก.ม.)
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

NH PRAGUE CITY หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันอังคารที่ 1 ม.ค.62 (5)
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ปร๊ าก – ปราสาทปร๊ าก – สะพานชาร์ ลส์ เ - ขตเมืองเก่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ านเข้ าชมความยิ่งใหญ่ ของ “ปราสาทปร๊ าก” เข้ำชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ “มหาวิหารเซนต์ วิตัส ”
โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิ กที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหำวิหำรอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่ำอย่ำงยิ่งของชำวเชค
ทุกคนเนื่ องจำกใช้เป็ นที่ เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่ำงๆ อี กทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ ทำขึ้ นใน
สมัยพระเจ้ำชำร์ ลส์ ที่ 4 จำกนั้นเดิ นชม
อดีต “หมู่บ้านช่ างทอง” ภำยในหมู่บำ้ น
แห่งนี้หน้ำบ้ำนแต่ละหลังไม่มีบำ้ นเลขที่
บ้ำ น หำกแต่ ใ ช้สั ญ ลัก ษณ์ ต่ ำ งๆ แทน
เลขที่บำ้ น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชม “สะพานชาร์ ล ส์ ” สะพาน
สั ญลักษณ์ ของเมืองที่สร้ำงข้ำมแม่น้ ำวัล
ต ำ ว ำ ใ น ช่ ว ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 14 ด้ ว ย
สถำปั ต ยกรรมแบบโกธิ ก ตลอดรำว
สะพำนมีประติมำกรรมหิ นทรำยรู ปปั้ น
ของนัก บุ ญ ต่ ำงๆ ถึ ง 30 รู ป ชม“จั ตุ รัส
เมื อ งเก่ าสตาเรเมสโต” สถำนที่ นัดพบ

ค่า

ของชำวปร๊ ำก บริ เวณโดยรอบล้วน เป็ นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี ที่มีควำมงดงำมโดด
เด่น ชม “อนุ สาวรี ย์ยานฮุ ส” ผูน้ ำฝ่ ำยปฏิ รูปศำสนำซึ่ งถู กกล่ำวหำว่ำเป็ นพวกนอกรี ต ถู กเผำทั้งเป็ นโดย
ผูป้ กครองของฝ่ ำยคริ สต์ศำสนจักรโรมันคำทอลิค และ ชม “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมี
ตุก๊ ตำสำวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริ เวณ
ใกล้เคี ยงกันนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของชุ มชนชำวยิวที่ เก่ำแก่ ที่สุดในยุโรปหลัง จำกนั้นเดิ นเล่น ช้อปปิ้ งสิ นค้ำที่
ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่ำงๆ ตุก๊ ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

NH PRAGUE CITY หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันพุธที่ 2 ธ.ค.62 (6) ปร้ าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี)
มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุ งบราติสลาวา” (329 ก.ม.) เมือง
หลวงของประเทศสโลวัค ซึ่ งตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ ำดำนู บ
ชม “หอคอยบราติสลาวา” อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
“ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ข องตั ว เมื อ งบรำติ ส ลำวำ” จำกเนิ น
ปรำสำท ซึ่ งถื อ ว่ำ เป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่ ส วยงำมที่ สุ ด ของตัว
เมือง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “กรุ งบูดาเปสต์ ” (200 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ ำดำนู บไหลผ่ำน
กลำงเมือง นำคณะชมควำมยิ่งใหญ่อลังกำรของ “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น” สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็ จ
สมบูรณ์ เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลำกว่ำ 54 ปี ในกำรก่อสร้ำง
มีควำมสู งถึง 96 เมตรถือว่ำเป็ นอำคำรที่มีควำมสู งที่สุดใน
บูดำเปสต์ ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่ งเป็ นลำนโล่ งกว้ำงขนำด
ใหญ่ พร้ อมชม “อนุ ส าวรี ย์แห่ งสหั ส วรรษ” ที่ ส ร้ ำงขึ้ น
เพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ 1,000
ปี น ำคณะผ่ ำ นชม “สะพำนเชน” หรื อสะพำนโซ่ ”
สัญลักษณ์ของกรุ งบูดำเปสต์ ได้เวลำพอสมควรเดินทำงสู่ “ยอดเขากิลเลิร์ท” ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมจำก
มุมสู งของกรุ งบูดำเปสต์ ซึ่ งบนยอดเขำแห่งนี้เป็ นจุดชมวิวที่สวยงำม

ค่า

บริ การอาหารมื้อค่า บนเรื อ พิเศษ ท่ านจะได้ เพลิดเพลินกับ “ล่ องเรื อรั บประทานอาหารค่า พร้ อมชมวิว
ทิวทัศน์ สองฝากฝั่ งแม่ น้าดานู บ” แม่ น้านานาชาติไหลผ่ านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน้าสี ฟ้ าใส
เปล่ งประกายให้ ดูโดดเด่ นวิวทิวทัศน์ ที่สวยที่สุด ระหว่ างการล่ องเรื อท่ านจะได้ ชม “อาคารรั ฐสภาที่สวย
ที่สุดของยุโรป” สั ญลักษณ์ ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้ างแบบ นีโอโกธิคอันโดดเด่ น ชมอาคารบ้ านเรื อน
สถาปั ตยกรรมเก่ าแก่ ค่ ูบ้านคู่เมืองและชี วิตความเป็ นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่ น้าดานูบที่สวยงามเกินคา
บรรยาย ชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองบูดาเปสต์ ยามค่าคืน

พักที่:
NH BUDAPEST CITY หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค.62 (7) คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิ ชเชอร์ แมน - Outlet Parndorf - เวียนนา
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นขึ้ น สู่ “คาสเซิ่ ล ฮิ ล ล์ ” ชม “ป้ อ มฟิ ชเชอร์ แ มนบา
สเตี ย น” ที่ ส ร้ ำ งขึ้ นเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ควำมกล้ ำ หำญ ของ
ชำวประมงผูเ้ สี ยสละชี วิตเพื่อปกป้ องบ้ำนเมืองในช่วงที่ถูก
มองโกลรุ กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสำวรี ยข์ องพระ
เจ้ำสตี เฟ่ น” ปฐมกษัตริ ยข์ องชำวแมกยำร์ ท รงม้ำเด่ นเป็ น
สง่ำอยูห่ น้ำป้ อมปรำกำร ได้เวลำพอสมควรเดินทำง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางเข้ าสู่ “กรุ งเวียนนา” Vienna (243 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ยแวะ ช้อปปิ้ ง
ที่ “Outlet Parndorf” ให้ ท่ ำนได้มี เวลำเลื อ กซื้ อ
สิ นค้ ำ แบรนด์ เนมมำกมำยในรำคำพิ เศษ เช่ น
Lacoste, Samsonite, Lacoste, Samsonite,
McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber,
Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani,
Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s,
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

*** อิสระรับประทานอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***

ที่พกั :

AUSTRIA TREND PARK HOTEL SCHONBRUNN หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันศุกร์ ที่ 4 ม.ค.62 (8) พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค
โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน – ช้ อปปิ้ งย่ านถนนคาร์ ทเนอร์ – กรุงเทพฯ
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านผ่ านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ านชม โรงอุปรากร (โอเปร่ าเฮาส์ ), พระราชวังฮอฟบวร์ ก,
อ า ค า ร รั ฐ ส ภ า , ศ า ล า ว่ า ก า ร ,
มหาวิท ยาลัย เวี ย นนา,โบสถ์ ป ระจ า
เมื อง, ศาลสู ง ฯลฯ นาคณะเข้ าชม

“พ ร ะ ร า ช วั ง เชิ น บ รุ น น์ ”
Schonbrunn Palace พ ระรำชวั ง
ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์ฮปั สบ
วร์ กที่ ถูกสร้ ำงขึ้นในปลำยศตวรรษที่
17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่ า” จักรพรรดินีแห่ งจักรวรรดิโรมันที่ต้ งั พระทัยว่ำ จะสร้ าง
พระราชวังแห่ งนี้ให้ มีความงดงามไม่ แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ ในกรุ งปารี ส” ด้ำนหลังของพระรำชวังใน
อดี ต เคยใช้ เป็ นที่ ล่ ำ สั ต ว์ปั จ จุ บ ั น ได้ ต กแต่ ง เป็ นสวน และ น้ ำพุ อ ย่ ำ งสวยงำม อัน เป็ นที่ ม ำของชื่ อ
พระรำชวังเชิ นบรุ นน์ในอดี ตนั้นพระรำชิ นีฝรั่งเศส มำรี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่ วงวัยเด็ก ณ พระรำชวัง
แห่ งนี้ และ โมสำร์ ทยังเคยมำบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมำประทับอยูก่ บั พระรำชโอรส
ของพระองค์ สัมผัสควำมงำมอันวิจิตรตระกำรตำภำยในห้องต่ำงๆ กว่ำ 20 ห้อง อำทิ ห้ องทรงงาน ห้ อง
บรรทม ห้ องแกลลอรี่ , ห้ องมิลเลีย่ น, ไชนีสรู ม ห้ องบอลลูม ใช้ จัดงานเต้ นรา หรื อแสดงดนตรี ปั จจุบันยังมี
การใช้ งานอยู่ เป็ นครั้ งคราว ฯลฯ ท่ ำ มกลำงอุ ท ยำนสวนดอกไม้น ำนำพัน ธุ์ จำกนั้น น ำท่ ำนเดิ น ทำงสู่

“สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค ” สวนสำธำรณะอันร่ มรื่ นใจกลำงเมือง นำชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้ าส์
จูเนียร์ ” Johann Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เจ้ำของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube
เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่ำนถนนกำรค้ำที่ต้ งั อยูใ่ จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสิ นค้ำ
และร้ ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย เชิ ญท่ำน
เลื อ กซื้ อ หำของฝำกจำกออสเตรี ย
อ ำทิ เช่ น เค รื่ อ งแ ก้ ว เจี ย ระ ไน ,
คริ ส ตัล ของที่ ระลึ ก และ สิ นค้ำแบ
รนด์เนมชื่ อดังของยุโรป พร้ อมชม

“โ บ ส ถ์ เซ น ต์ ส ตี เฟ น ”
(St.Stephen Cathedral) เ ป็ น
โบสถ์ เก่ ำ แก่ ส ร้ ำ งในศิ ล ปะโกธิ ก
ตั้ง แต่ ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 13 ถื อ เป็ น

โบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ สนำมบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์ เทีย่ วบิน OS015 (บินตรง)

23.20

วันเสำร์ที่ 5 ม.ค.62 (9)

กรุ งเทพฯ

15.20

ถึงกรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ) โดยสวัสดิภาพ

*** หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดิ นทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ทำงกำร
เมืองในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดิ นทำงในขณะนั้น เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดิ นทำง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ ผูน้ ำทัวร์ มี
อำนำจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสิ นใจ จะคำนึงถึงควำมเป็ นไปได้ ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน
77,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

77,900

73,900

17,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ - เวียนนำ - กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้ คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำย
เมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะ ผ่ำนกำรพิจำรณำหรื อไม่
ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
หัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำร เดินทำง 1 ท่ำน
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *** ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์ *** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้ไปหรื อ
กลับพร้อมคณะทัวร์ ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิม่

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ระหว่ำงกำรท่องเที่ยวในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่ำน / วัน
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันล่ะ 100 บำท / ท่ำน / วัน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน








กรุ ณ ำจองล่วงหน้ำพร้ อมชำระงวดแรก 35,000 บำท ก่ อนกำรเดิ น ทำง พร้ อมแฟกซ์ สำเนำหน้ำหนังสื อเดิ น ทำง Passport มำยังบริ ษทั และ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดิ นทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำ
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่วำ่
ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่ เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น , ห้องพักที่ คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยืน่ วีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยืน่ วีซ่ำด้วย
ตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก

o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยืน่ วี
ซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั
ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60
วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดิ นทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจง
ให้ท่ำนเข้ำใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่ำนเดิ นทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋ เครื่ องบิ น
หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อ
แต่ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วัน
ทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุ ภำพ ทั้งนี้ ทำง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำน
จัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่ องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ ีเอกสาร
พร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ เท่ านั้น กำรปฏิ เสธวีซ่ำอันเนื่ องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ
ปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้
ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

