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ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก โปแลนด เชค
เราขอแนะนําเสนทางทองเที่ยวใหมในยุโรปตะวันออก ในป 2008 ดานพรมแดนของยุโรปตะวันออกไดทลายลง เพื่อ
เปดประตูตอนรับนักทองเที่ยว สําหรับทานที่ชื่นชอบการทองเที่ยวในเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และมีแหลงมรดกโลก
อยูอยางมากมาย สะดวกสบายดวยเที่ยวบินตรงของสายการบินออสเตรียนแอรไลน สูก รุงเวียนนา ศูนยกลางอาณาจักรอัน
ยิ่งใหญแหงราชวงศฮัปสบูรก กลาวกันวาเปนเมืองหลวงแหงดนตรี บูดาเปสต มนตเสนหอันไมเสื่อมคลายริมฝงแมน้ําดานูบ
งดงามดั่งภาพวาด เยือนคราคูฟ นครแหงประวัติศาสตร เมืองหลวงเกาของโปแลนดและยังเปนหนึ่งในมรดกโลกที่ไดรับการยก
ยองจากยูเนสโกใหเปนหนึ่งใน 12 อันดับแรก เยือนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโปแลนดไดแก เอาสชวิตซ-เบอรก
เนา (Auschwitz-Birkenau) คายกักกันและพิพิธภัณฑสงคราม ขามพรมแดนสูกรุงปราก เมืองแหงปราสาทรอยยอดอันงามสงา
สัมผัสความโรแมนติก ของเมืองน้ําแรคารโลวี วารี เชสกี้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกเพชรน้ําเอกที่ทรงคุณคา เยือนเมืองเมลค
เมืองที่โอบลอมดวย หุบเขาวาเคา การทองเที่ยวและการพักผอนที่สมบูรณแบบ ดวยที่พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว และนําทัวร
โดยหัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทาง

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินกรุงเวียนนา (ออสเตรีย)
21.30 น. พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ Entrance 4 เคานเตอรเช็คอิน G 14-19 สายการบิน
ออสเตรียนแอรไลน เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน แลวเชิญทานรอ
ณ หองผูโดยสารขาออก
23.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินตรงสูก รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026
วันที่ 2 เวียนนา (ออสเตรีย)–พระราชวังเชิงบรุนน-บูดาเปสต (ฮังการี)–ลองเรือแมน้ําดานูบ
05.20 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
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08.30 น. นําคณะเขาชมพระราชวังเชินบรุนน ที่ประทับฤดูรอนของราชวงศฮับสเบิรก ไดรับ
คะแนนเปนอันดับตน ในจํานวนสถานที่ทองเที่ยวขึ้นชื่อของเวียนนา อาคารพระราชวัง
หลวงและบริเวณโดยรอบ คือ อนุสรณสถานทางศิลปะและวัฒนธรรมแหงสําคัญของ
ยุคบาร็อก เที่ยวชมพระราชวังและหองสําคัญตางๆภายใน จะชวยใหมองเห็นภาพวิถี
ชีวิตของผูปกครองยุคบาร็อกไดเปนอยางดี
และเปนศูนยกลางอํานาจฝงยุโรป
ตะวันออกของราชวงศฮัปสเบิรก นําเขาชมภายในกวา 20 หองที่จัดแสดงไวอยางนาชม
ผานหองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่ หองรับรอง (GREAT HALL) สิ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงความยิ่งใหญคือ เดอะกลอเรียตที่อยูเหนือพระราชวัง มีลานกวางมองเห็น
ทิวทัศนเวียนนาเยี่ยงจักรพรรดิไดทุกทิศทาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. เดินทางสูนครบูดาเปสต เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมน้ําดานูบแยกเปนเมืองเกาและใหม อัน
ไดแกเมืองบูดาและเปสต อันเปนที่มาของคําวาบูดาเปสต เมืองหลวงที่สวยงามดวย
สถาปตยกรรมอันล้ําคาริมสองฝงแมน้ําดานูบ
18.00 น. รถสงทานที่ทาเรือ LEGENDA CRUISE สัมผัสกับบรรยากาศแหงการลองเรือ ชม
ความงดงามของสองฝง แมน้ําดานูบมนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย
แสงไฟระยิบระยับ
เหนือสายน้ํา โดดเดนเปนสงา และไดรับการยกยองวาเปนเมือง โรแมนติกบนสายน้ํา
แหงหนึ่งของโลก
20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม HILTON BUDAPEST WESTEND HOTEL 5*หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
วันที่ 3 บูดาเปสต
(ฮังการี)-เที่ยวชมเมือง-สโวเลน
(สโลวัก)-เทือกเขาทราทา-คราคูฟ
(โปแลนด)
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
08.00 น. เที่ยวชมนครบูดาเปสต นําชมจตุรัสฮีโรที่รําลึกถึงการสรางชาติ และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต จากนั้นเลาะเลียบผานสวนสัตว และสวนสาธารณะอัน
เปนที่พักผอนหยอนใจของชาวเมือง ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบกอธิค โดดเดนเปนตระหงาน แลวขามสูฝงบูดา เพื่อขึ้นชม
ปอมชาวประมงและโบสถแมทเธียส เลาะเลียบสูคาสเซิลฮิลล ชมทิวทัศนของเมืองที่ถูก
แยกออกเปนสองฝง แลวอิสระใหทานไดชอปปงสินคาพื้นเมืองนานาชนิด บนวอล็คกิ้ง
สตรีทวาซีอุฟฟ ที่จําหนายเปนของฝาก อาทิ ผาปก เครื่องแกวของที่ระลึกตางๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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13.00 น. เดินทางตอขึ้นสูพรมแดนทางตอนเหนือของสโลวัก ในเขตของเทือกเขาทรา ทรา
(Tatra) ซึ่งตั้งอยูภาคใตของโปแลนด เปนสถานที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดแหง
เทือกเขา Carpathian ยอดเขาที่สูงที่สุดของโปลิชทาทรา คือ Rys (2,499 เมตร) แวะให
ทานไดบันทึกภาพสวยของปราสาทโอราฟ (Orava) โดดเดนอยูบนเนินเขา มีลักษณะ
เปนปราสาทปอมปราการที่แข็งแรง ไดรับการยกยองวาเปนปราสาทที่มีความงดงาม
ประดุจหนึ่ง คลายภาพวาดมากที่สุดของสโลวัก แลวขามพรมแดนเขาสูเมืองคราคูฟ
เมืองหลวงเกาที่มากมายไปดวยประวัติ ศาสตรของชาวโปลิช
18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU HOTEL KRAKOW 5* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
วันที่ 4 คราคูฟ–ยานโอลดทาวน-เอาสชวิตซ–คายกักกันและพิพิธภัณฑสงคราม– วรอตซวาฟ
(โปแลนด)
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
08.00 น. นําทานเที่ยวชมเมืองหลวงเกาคราคูฟ (Krakow) ปค.ศ. 965 คราคูฟ หนึ่งในศูนยกลาง
ทางวัฒนธรรม และวิทยาศาสตรที่สําคัญที่สุดแหงโปแลนด และมีอารยธรรมรุงเรือง
มากที่สุด อันจะเห็นไดจากอาคารบานเรือนที่สวยงาม ดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัย
ตั้งแต โรมาเนสก, กอธิค, เรอเนสซองส, บาร็อก, ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และ
อารตนูโว ขึ้นชมวาเวลฮิลล อันเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง เปนที่ประทับของกษัตริย
โปแลนดมานานหลายศตวรรษ เปนผลงานแบบเรอเนสซองสที่งดงามแหงหนึ่งของ
ยุโรป เขาชมในสวนที่เปนรอยัลอพารตเมนต จัดแสดงภาพเขียน ศิลปะและงาน
ประติมากรรม พระตําหนักดานในเก็บสิ่งล้ําคาอันไดแก ผาปกทาเปสตรี้ 142 ผืน นํา
ทานชมทองพระคลังหลวง หองอาวุธยุทธปกรณในสมัยโบราณ ใกลกันเปนมหาวิหาร
วาเวล มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร ใชเปนที่ราชาภิเษกกษัตริยทุกพระองค, ปอม
ปราการ (Barbakan) อายุกวา 600 ป ปกปกษรักษาเมืองที่หลงเหลืออยู แนวกําแพงเมือง
เดิมเปนที่ชื่นชอบของศิลปน ที่จะมาแสดงผลงานและวิถีชีวติ ของชาวยิปซี เขาสูจตุรัส
กลางเมือง
ที่ใหญที่สุดในยุโรปกลางหัวใจของการเที่ยวชมเมือง
จตุรัสแหงนี้
เพียบพรอมไปดวยบรรยากาศของบานเมืองในยุคกลางมากที่สุด ถนนคนเดินเรียงราย
ไปดวยรานคา, รานกาแฟ ที่ไดรับการบรูณะใหอยูในสภาพเดิมมากที่สุด ยานโอลด
ทาวน UNESCO ประกาศใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม สภาพบานเรือนไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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13.00 น. อําลาเมืองคราคูฟ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโปแลนด เมืองเอาสชวิตซเบอรกเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ตั้งคายกักกันและพิพิธภัณฑสงคราม ภาพสะทอน
ใหเห็นถึงการทารุณกรรม และความโหดรายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวนาซีนําเอา
นักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสูคายกักกันแหงนี้ และใชเปนที่ประหารดวยแกสพิษรมควัน
กวา 1.5 ลานคน ชมสารคดีในประวัติศาสตรกับเรื่องราวของความเปนจริง เขาสู
พิพิธภัณฑกลางแจง อันเปนสถานที่ตางๆในคายกักกันอาทิ หองขังนักโทษ, หองรม
แกสพิษ และเตาเผาศพ นําทานไปขึ้นหอคอยเพื่อชมทัศนียภาพของคายกักกันที่แข็งแรง
และใหญที่สุด ซึ่งองคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกโลกทางประวัติศาสตรอีกดวย
16.00 น. ออกเดินทางสูเมืองวรอตซวาฟ (WROCLAW) เมืองที่ผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม
สถาปตยกรรมที่เกาแกกวา
7
ศตวรรษและสถาปตยกรรมสมัยใหมอยางลงตัว
นอกจากนี้ยังเปนเมืองสําคัญดานธุรกิจอุตสาหกรรม และการทอง เที่ยวที่สําคัญของ
โปแลนดอีกดวย นําคณะเที่ยวชมเมืองวรอตซาฟ
18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU HOTEL WROCLAW 5* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
วันที่ 5 วรอตซวาฟ–ปราก-ชมปราสาทแหงกรุงปราก–สะพานชารล-จตุรัสเมืองเกาในกรุง
ปราก
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสูกรุงปราก เมืองแหงปราสาทรอยยอด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. นําเขาชมปราสาทแหงกรุงปราก สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ดวยศิลปะแบบกอธิค
ในปจจุบันไดเปนที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ค ชมความใหญโตโออาของ
ตัวปราสาท และโบสถเซนตไวตัสที่เดนเปนสงา โบสถเซนตจอรจ และเขตโกลเดนเลน
ซึ่งเคยใชเปนที่พํานักของชางฝมือในยุคกอน เพื่อเลนแรแปรธาตุตางๆใหเปนทองคํา
นําทานเดินสูสะพานชารล สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ
ประดับดวยรูปปนของนักบุญถึง 28 องค ชาวคริสตเชื่อวา หากเดินผานสะพานแหงนี้
ตองขอพรจากนักบุญจอหนแหงเนโปมุข กรุงปราก เคยเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในยุคกลาง วิวทิวทัศนรมิ ฝงแมน้ําวัลตวา ทานจะไดเห็นสถานที่
สําคัญหลายแหงอาทิ โรงละครโอเปรา, พิพิธภัณฑ, หอคอยดินปนที่ไดรับการอนุรักษ
ไวเปนอยางดีเยีย่ ม สูจตุรัสใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้งของวิหารตินส ใหทานไดเลือกซื้อ
เครื่องแกวโบฮีเมีย, ชมนาฬิกาโบราณ เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณคูบานคูเมืองของ
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(220 ก.ม.)

Local
www.radissonblu.com

Buffet
(279 ก.ม.)
Asian
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กรุงปราก
อิสระใหทานไดมีเวลาชอปปงในหางสรรพ
สินคาอันทันสมัยอาทิ
Palladium Shopping Mall, มารคแอนดสเปนเซอร หรือรานคาแบรนดเนมอื่นๆ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HILTON HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
เมืองน้ําแรคารโลวีวารี––ชอปปง
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเมืองคารโลวีวารี หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคารลบาด เปนเมืองที่มีการ
คนพบน้ําแรโดยพระเจาคารลที่ 4 ดํารงตําแหนงเปนพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวชมเมืองน้ําแรแสนสวยที่สุดแหงหนึ่งของโบฮีเมีย เมืองตั้งอยูในหุบ
เขาสองฝงแมน้ําเทปลา ดินแดนแหงนี้เปนที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรมชาติและมีบอ
น้ําพุรอนถึง 12 แหงที่รอนที่สุดอยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง 72 องศา
เซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ําแร นักทองเที่ยวสามารถชิมน้ําแร ดวยถวยชิมเฉพาะ
พิเศษที่ทําจากพอรซเลนในเมืองนี้เทานั้น เมืองนี้เปนที่นิยมในการเขาคอรสสปาเพื่อ
รักษาสุขภาพ และยังมีสถาปตยกรรมที่งดงาม เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเปนอยาง
ยิ่ง หาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจาก
สมุนไพรเปนของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเมืองมาเรียนสเก ลาซเน เมืองสปาที่ใหญอันดับสองของเชค รองจากคารลโรี
วารี แตเปนเมืองสปาที่อายุนอยที่สุด เมืองนี้มนี ้ําพุรอนถึง 40 แหง เริ่มมีชื่อเสียงไปทั่ว
ยุโรปในชวงตนศตวรรษที่ 20 สปากําเนิดขึ้นพรอมเมืองที่เรียงรายไปดวยหมูอ าคาร
งดงามดวยศิลปะแบบคลาสสิค และนีโอ-เรเนซองส ผูมีชื่อเสียงจากทั่วโลกและยุโรป
มาเยือนเมืองคลาสสิคแหงนี้
ออกเดินทางกลับสูกรุงปราก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HILTON HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
กรุงปราก-เชสกี้ คลุมลอฟ–เมลค-กรุงเวียนนา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสูเมืองมรดกโลก (World Heritage) เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุ
มลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลก ในป ค.ศ.1992 เมืองนี้ตั้งอยูร ิมสองฝงของแมน้ําวัลตาวาความโดดเดน
ของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียน

Local
www1.hilton.com
Buffet
(128 ก.ม.)

Local
(43 ก.ม.)

(178 ก.ม.)
Chinese
www1.hilton.com
Buffet
(173 ก.ม.)
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ไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ไปชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามา
บนปราสาทครุมลอฟ ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเมลค ที่ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศตัวเมือง อยูในโอบลอมของหุบเขาวาเคา
(Wachau) และมีสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรอาทิ ปราสาทในยุคกลาง, ศาสนสถาน
แบบบาร็อก, นําทานแวะถายรูปเมลคแอบบีย (Melk Abbey) หรือ Stift Melk
สํานักสงฆในนิกายเบเนดิก ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ตั้งอยูบนเนินเขา ที่สามารถมองเห็น
ไดจากทุกมุมมอง
แลวเดินทางเขาสูกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RENAISSANCE IMPERIAL RIDING SCHOOL HOTEL 4* หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
เที่ยวกรุงเวียนนา–ถนนคนเดินคารทเนอร–เดินทางกลับกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําเที่ยวชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย สามารถผสมผสานประเพณีของ
ราชวงศตั้งแตยุคอดีต ใหเขากับสิ่งกอสรางโมเดิรน อันนาตื่นตาตื่นใจไดอยางลงตัว
บรรดารานกาแฟ โรงไวนที่มีบรรยากาศอบอุนเปนกันเอง รวมถึง มนตเสนหแบบชาว
เวียนนิส เขตเมืองเกาเวียนนา หนึ่งในบรรดาแหลงประวัติ ศาสตรที่งดงามที่สุดใน
ยุโรป ตัวเมืองเกาซึ่งเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงฮับสบูรก สรางตามแบบอยาง
ศิลปะ 3 ยุค คือยุคกลางศิลปะแบบโกธิค ไดแก โบสถซังตสตีเฟน / สมัยบาร็อก ไดแก
พระราชวังฮอฟบูรกโดยเฉพาะยอดโดมที่สงางาม และสุดทายคือยุคริงซตราสเซ ปลาย
ศตวรรษที่ 19 มีการกอสรางสถานที่สําคัญภายในเขตกําแพงเมืองอาทิ โรงละครโอเปรา
พิพิธภัณฑประวัติ ศาสตรศิลปะ โบสถ วัง สวนสาธารณะ ฯลฯ อีกมาก กอนจะขาม
แมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม อันเปนที่ตั้งขององคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป
ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบใหมและเกา ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศแบบยุโรปยาน ถนนคารนทเนร ซตราสเซ เวียนนา
ไมไดเปนเพียงสวรรคของผูหลงใหลธรรมชาติ และวัฒนธรรมเทานั้น แตยังเปนที่ที่ใช
เลยสําหรับนักชอปปงอีกดวย มีสินคาที่เปนของที่ระลึก, งานศิลปหัตถกรรมแบบ
ออสเตรียนมีเสนหเฉพาะตัว เครื่องแกวและคริสตัลของสวาร็อฟสกี้ หรือเพลิดเพลินไป

Local
(130 ก.ม.)

Asian
www.marriott.com

Buffet

Local

จิดาภา ทราเวล
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กับการนั่งจิบกาแฟตนตํารับแท ๆ และซัคเกอรเคกที่มีชื่อเสียงของเวียนนา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
21.00 น. เดินทางกลับสูสนามบินเวียนนาอีกครั้ง
23.20 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
วันที่ 9 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
15.05 น. ออสเตรียนแอรไลน นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)
กําหนดวันเดินทาง
12 – 20 พ.ย. 2553
19 – 27 พ.ย. 2553
04 – 12 ธ.ค. 2553
25 ธ.ค. 53 – 2 ม.ค. 54
21 – 30 ม.ค. 2554
02 – 10 ก.พ. 2554
17 – 25 ก.พ. 2554
11 – 19 มี.ค. 2554
18 – 26 มี.ค. 2554
25 มี.ค. – 03 เม.ย. 2554
คาทัวรตอทาน :
¾ ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
79,900
¾ เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
71,900
¾ เด็กอายุ 6-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
63,900
¾ เด็กอายุ 4-5 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
55,900
¾ ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
8,500
คาทัวรตอทาน : สําหรับคณะเดินทางระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2553 – 02 มกราคม 2554 (ชวงเทศกาลคริสตมาส & ปใหม)
¾ ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
84,900
¾ เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
76,900
¾ เด็กอายุ 6-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
67,900
¾ เด็กอายุ 4-5 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
59,900
¾ ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
10,500
คาทัวรรวม :
9 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว
9 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
9 คาเขาพระราชวังเชิงบรุนน, ลองเรือ Legenda Cruise, คาเขาปราสาทวาเวล, คาเขาคายกักกันเอาสชวิตซ-เบอรก
เนา, คาปราสาทปราก
9 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
9 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ

จิดาภา ทราเวล
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9 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
9 คาธรรมเนียมวีซาออสเตรีย (เชงเกน)
9 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
1 ทาน
9 คาประกันการเดินทาง PLAN B. (อายุ 15-75 ป) ของ บ. นิวแฮมเชอร อินชัวรันส จก. ในกรณีอายุ
นอกเหนือจากที่ระบุจะเปน PLAN C. แทน
9 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง
ไมเกิน 7 กิโลกรัม
9 สมนาคุณทุกทานดวยกระเปาเปลอลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเกใบเล็ก ทานละ 1 ใบ
คาทัวรไมรวม :
: คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
: คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
: คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน
หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือที่ทาน
รูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณา
จองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะ
เปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง และ 21 วันกอนการเดินทาง
ในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากทานไม
ชําระเงินสวนที่เหลือตามวันทีก่ ําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงือ่ นไข
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักมัดจํา 10,000 บาท/
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 20-15 วัน
 หักมัดจํา 10,000/ทาน
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-20 วัน
 หักมัดจํา 20,000 บาท/
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-07 วันกอนการเดินทาง
ทาน
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 19-14 วัน
 หักมัดจํา 20,000/ทาน
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 ยกเลิกกอนการเดินทาง 07-วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 50% ของคาทัวร
ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 หัก 50% ของคาทัวร
 HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 75% ของคาทัวร
ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 หัก 90% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผู  หัก 75% ของคาทัวร
เดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะ  หัก 90% ของคาทัวร
คิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไข
ของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวี
ซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอม
กันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะ
ไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ ลเร็ว
กวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบ
จากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกัน PLAN B. ของบ. นิวแฮมเชอร อินชัว
รันส (ประเทศไทย) จก. ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะ
รักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะ
ไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 21 วัน โดยไมเสีย
คาใชจาย และ 30 วันกอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือน
เมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด
ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวัน
เดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม
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กอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% ,
ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร , ลุฟฮันซา , สแกนดิเนเวียนแอรไลน , สิงคโปรแอรไลน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิ
ของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
การจัดที่นั่งบนรถโคช (Seats)
ในการเดินทางแตละทริป ทางบริษัทฯจะรับผูรวมเดินทางไมเกิน 28 ทานเทานั้น และรถโคชที่ใหบริการเปน
มาตรฐานของยุโรป 49-51 ที่นั่ง เพื่อความสะดวกสบายและการวางสัมภาระตลอดการเดินทางของทาน พนักงาน
ขับรถจะยึดถือกฎหมายของสหภาพยุโรปเปนหลัก
ขอความกรุณาทานปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยและใน
ระหวางการเดินทางจะไมเปดใหใชบริการหองน้ําบนรถ อันเนื่องมาจากเรือ่ งความสะอาดและกลิ่น ทานสามารถ
ระบุที่นั่งบนรถโคช เพื่อทองเที่ยวตลอดการเดินทาง ในการจองทัวร (จองกอนมีสิทธิ์กอน)
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมี
ความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ ีขนาดกะทัดรัด และ
ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง
กันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE
SINGLE USE ได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม
นั้นๆปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึง่ เหตุ
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ใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืน
เงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจาก
เจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
การยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน
ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรม PLAN B.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี
ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ, เด็ก ,
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคา (Wheelchair) และเด็กอายุต่ํากวา 4 ป
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เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศออสเตรีย ใชเวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ
; พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซา ในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น
ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
; รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
; สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไมถึง 20
ปบริบูรณ
; หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่ม
ทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
; กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
; หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณี
ที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแส
รายวัน***
; กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมาย
อีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชอื่ ผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
; กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
; กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความ
จํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
; การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคนื
คาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
; หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัท
ฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน
; กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซา ของทาน เนือ่ งจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
; ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมมีสิทธิ์เรียกรอง
คืนคาวีซาได
ขาพเจาไดรับทราบ ไดอานรายละเอียดของขอความทัง้ หมดขางตน และยอมรับ
ลงชื่อ ............................./......../...........
ขอตกลงพรอมเงื่อนไขของการเลือกจองทัวรในครั้งนี้

สนใจทัวรติดตอ : มิ้นท 086 366 9106 / หยง 086 366 9107 / ใหม 081 348 2896

