ออสเตรีย - ฮังการี – สโลวาเกีย - เช็ก - เยอรมนี ใต้ 11 วัน
นําท่านท่องเทีย่ วในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมของผูค้ นจากทัว่ ทุกมุมโลก ออสเตรีย “ซาลส์เบิรก์ ” เมืองเกิด
ของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทําภาพยนตร์และละครดังมากมาย เทีย่ วเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองทีด่ งั ทีส่ ุดตอนนี้
(ยูนิต้ ี เป็ นหนึ่งในการแนะนําให้วงการทัวร์เมืองไทยรูจ้ กั เมืองนี้) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองทีส่ ุดแสนโรแมนติก ข้าม
พรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวาเกีย ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝัง่ แม่นาํ้ ดานู บ
“ปราค” นครหลวงทีย่ ่งิ ใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเช็กในปัจจุบนั “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองนํา้ แร่รอ้ นทีส่ วยงาม “ครุมลอฟ”
เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเช็กทีโ่ ด่งดัง “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแควน้ บาวาเรีย
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
เรือ
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

การบินไทยบินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป มีพกั 2 คืน ไม่ยา้ ยโรงแรม 3 ครัง้ รวม 6 คืน จาก 8 คืน
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน – คํา่ แบบยุโรปและเอเซีย
มาตรฐานยุโรป 40-48 ทีน่ งั ่
ใหญ่ สะดวกสบาย ล่องแม่นาํ้ ดานู บ
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
โปรแกรมขายดีอนั ดับต้นๆ ของเรา / ราคาอาจสูงกว่านิดหน่อย เมือ่ เดินทางท่านจะทราบความแตกต่าง

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.50 น.
07.05 น.

กรุงเทพฯ – มิวนิ ค (เยอรมนี ) – ซาลส์เบิรก์ (ออสเตรีย) – ฮอลสตัท
ออกเดินทางสู่มวิ นิค โดยเทีย่ วบิน TG 924
ถึงสนามบินมิวนิ ค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแควน้ บาวาเรียแห่งนี้เปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่ห ์ และความงาม
ตามธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสู งสุดทางเทคโนโลยี นําท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล ้ว ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิรก์ (SALZBURG / 1 ชม. 40
นาที) เมืองทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงาม
ที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รบั การสนับสนุ นอย่างดีย่งิ ในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟ
เมือ่ ครัง้ เจริญรุ่งเรืองให้เป็ นเมืองทีเ่ พียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอค นําท่านชมซาลส์เบิรก์
เป็ นเมืองเกิดของคีตกวี ชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์ กงั อมาดิอสุ โมสาร์ท” และยังเป็ นฉากใน
การถ่ายทําภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รกั เพลงสวรรค์ นําท่านเดินชมเมืองเก่าบน
ถนน GETREIDE GASSE ซึง่ เป็ นย่านช้อปปิ้ งของเมือง นําท่านถ่ายภาพคู่กบั อนุสาวรียข์ องโมสาร์ทซึง่ ตัง้ อยู่
บริเวณใจกลางเมืองเก่า
**หากมีเวลาเหลือจะนําท่านชมสวนมิราเบลล์ (MIRABELL GARDEN)

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย นําท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีก
ด้านมีรา้ นขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับ
บ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่
บนหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังลว้ นประดับประดาด้วย
ของเก่ าและดอกไม้หลากสีสนั สวยงาม ท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม และอาคาร
บ้า นเรือ นที่ส วยงาม แล ว้ นํ า ท่ า นนั ง่ รถรางขึ้ นสู่ จุ ด ชมวิ ว บนภู เ ขา ชมจุ ด ชมวิ ว ที่ ส วยที่สุ ด ของฮอลสตัท
(WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรือเดินเล่น
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง เมนู ปลาเทร๊าต์ / นําเข้าที่พกั โรงแรม
HERITAGE
หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ -เนื่ องจากฮอลสตัทมีแต่โรงแรมเล็กๆ (4 ดาวมีโรงแรมเดียว) หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง
-รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิ ดในวันอากาศไม่ดี)
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ฮอลสตัท – กราซ – เวียนนา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองกราซ (GRAZ / 2 ชม. 20 นาที) เมืองสวยของ
อ อ ส เ ต รี ย ที่ ไ ด้ร ั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ใ ห้เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง แ ห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ
ในอดีตเมืองกราซเป็ นเมืองหน้าด่านที่มปี ้ อมปราการอันแข็งแกร่งไว้
นําท่านชมเมืองกราซ เมือง
ป้ องกันการรุกรานจากพวกเติรก์
ศิลปวัฒนธรรมแห่ง ยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE) ทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของ
เมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวทีส่ ุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา (VIENNA / 2 ชม. 30 นาที) นคร
หลวงของออสเตรี ย นํา ท่ า นเข้า ชมพระราชวัง เชิ น บรุ น น์
(SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดู รอ้ นของ
ราชวงศ์แฮปสบวร์ก ชมความงดงามภายในทีไ่ ด้รบั การตกแต่ง
อย่างวิจิตรงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ชมภายใน
พระราชวัง มีหอ้ งต่างๆ มากถึง 1,400 ห้อง (แต่ให้ชมได้ประมาณ 20 ห้อง) ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างดีอกี ทัง้
เครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน ให้เวลาท่านเดินเล่น และถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานทีส่ วยงาม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SAVOYEN หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
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วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เวียนนา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ทีเ่ ต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม เทีย่ วชมริงสตราสเซ่ หรือ
ถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ทีม่ คี วามกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร ประกอบไปด้วย อาคารสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
มากมาย อาทิ ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิคโวทิฟเชิรช์ , อาคารรัฐสภา,อนุสาวรียโ์ ยฮันสเตร้าทส์
จูเนียร์ ผูป้ ระพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ นํ าท่านสูย่ ่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบนถนนคาร์ทเนอร์
ย่านช้อปปิ้ งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิ ด รวมทัง้ แบรนด์เนมแบบนาฬกิ า
PATEK
PHILLIPE,
ROLEX กระเป๋ าแบรนด์ด งั ๆ และอีก มากมาย หรือ ชมความงามของโบสถ์
เซนต์สตีเฟ่ นในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท (PARNDORF OUTLET) ให้ท่านได้

คํา่

เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทัง้ ยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ
PRADA, GUCCI, ARMANI, BURBERRY ทัง้ เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า
เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์ (หรูหรา อร่อย ดี และแพงกว่าทีห่ มูบ่ า้ นกรีนซิง่ เยอะ)

วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

เวียนนา – บูดาเปสท์ (ฮังการี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่บูดาเปสท์ (BUDAPEST / 3 ชม.) นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี ระหว่างทางเป็ นทุ่ง
เกษตรและหมูบ่ า้ นชนบท ตลอดทางยังมีชาวบ้านนําผลผลิตทางการเกษตรมาตัง้ แผงขาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมนครบูดาเปสท์ ซึง่ ถูกแบ่งเป็ น 2 ฝัง่ โดยแม่นาํ้ ดานู บทีไ่ หลผ่าน
กลางเมือง ขึ้นชม “CASTLE HILL” ในฝัง่ บูดาซึง่ ท่านจะได้ชม
ทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION”
ป้ อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสูร้ บของชาวประมงกับพวก
มองโกลทีร่ ุกรานบูดาเปสท์ในช่วงปี ค.ศ. 1241 จากนัน้ ชมมหาวิหาร
แมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย
อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็ นมัสยิดเมือ่ ครัง้ ถูกยึดครองด้วยชาวเติรก์ นําชม “จัตรุ สั วีรบุรุษ” อนุสรณ์สถานแห่งบรรพ
บุรุษผูก้ ่อตัง้ อาณาจักรแมกยาร์ และผูร้ ่วมสร้างความเจริญให้กบั ประเทศ ผ่านชม “VAJDAHUNYAD
CASTLE” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพือ
่ รวบรวมสถาปัตยกรรมสําคัญของฮังการีทงั้ ในแบบโรมัน, โกธิค, บารอค
และเรเนซองส์ นํ าท่านนัง่ เรือล่องชมความงามของ 2 ฝัง่ เมืองบูดาเปสท์จากแม่น้ํ าดานู บ เก็บภาพสวยของ
อาคารรัฐสภาและสะพานเชน (CHAIN BRIDGE) ทีส่ วยงามและเป็ นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์
รับประทานอาหารคํา่ แบบพื้นเมืองฮังการี “กูลาชดินเนอร์” ชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกยาร์, ดนตรียปิ ซี
/ นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
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วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

บูดาเปสท์ – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราค (เช็ก)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิน ทางสู่ ก รุ ง บราติ ส ลาวา (BRATISLAVA / 2 ชม. 30 นาที)
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย นําท่านชมกรุงบราติสลาวา รัฐสภา,
มหาวิทยาลัย, พิพธิ ภัณฑ์ รวมทัง้ โรงละครอันเก่าแก่ ชมภายนอกปราสาท
แห่ ง กรุ ง บราติ ส ลาวา ตัว อาคารมีห อคอยสู ง 80 เมตร ทัง้ 4 ด้า น
ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนซองส์ และบารอค ตัวปราสาท
ตัง้ อยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่นาํ้ ดานู บ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา จากนัน้ นํา
ท่านชมเมืองในเขตจัตรุ สั ใจกลางเมืองอันเป็ นทีต่ งั้ ของทําเนียบประธานาธิบดี อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่กรุงปราค (PRAGUE / 4 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก อันมีสมญานามว่านครแห่ง
ปราสาทร้อยยอด ระหว่างทางเป็ นทุ่งชนบททีง่ ดงามสลับกับบางช่วงกําลังพัฒนาเป็ นเขตอุตสาหกรรม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ปราค – คาร์โลวีวารี – ปราค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่บริเวณปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ตงั้ อยู่บนเนินเขาสูงริมฝัง่
แม่นาํ้ วัลตาวา อดีตเป็ นทีต่ งั้ ของพระราชวังหลวง ปัจจุบนั เป็ นทีท่ าํ การของคณะรัฐบาล ชมบริเวณ
จัตรุ สั หน้าปราสาททีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ของคฤหาสน์ต่างๆ ทีป่ ระทับแห่งอาร์คบิชอฟ, โรงละคร เข้าชมวิหาร
เซนต์วทิ สั (ST. VITUS) วิหารประจําเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE
GOLDEN LANE อดีตทีพ
่ กั ของทหารรักษาพระองค์ ปัจจุบนั กลายเป็ นย่านการค้าที่มรี า้ นค้า
แกลเลอรี่ต่างๆ มากมาย นําท่านสู่สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ทส่ี ร้างขึ้นในสมัยกษัตริยช์ าร์ลที่ 4
กษัตริยผ์ ูย้ ่งิ ใหญ่ ซึ่งสร้างความเจริญอย่างมากให้กบั อาณาจักรโบฮีเมีย
ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่ บ่ี รรดาศิลปิ นสมัครเล่น นําผลงานของตนเองมาแสดง
และขายให้กบั นักท่องเที่ยว อาทิ ภาพวาด งานฝี มอื ฯลฯ นําท่านเที่ยว
จัตรุ สั เมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ชมสถาปัตยกรรมทีง่ ดงามของ
อาคาร โบสถ์ วิหาร รวมทัง้ เฝ้ าดูนาฬกิ าดาราศาสตร์โบราณทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพาะตัว จะมีนกั ท่องเที่ยวจํานวนมากมารอทุกๆ ชัว่ โมงเพื่อชมการเดินพาเหรดของตุก๊ ตา และยังเป็ นย่าน
ช้อปปิ้ งใหญ่โดยเฉพาะเครื่องแก้วเจียระไนโบฮีเมียสวยและถูกมากจากร้านเครื่องแก้วที่มอี ยู่ทวั ่ ไป พร้อมชม
บรรยากาศของตัวเมืองเก่าทีง่ ดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี (KARLOVYVARY / 1 ชม. 40 นาที)
เมือ งแห่ ง นํา้ พุรอ้ นธรรมชาติท่ีโ ด่ ง ดัง มีคุณ สมบัติในการบําบัดโรคต่ างๆ
มากมาย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองที่มบี รรยากาศสบายๆ สัมผัสภาพ
แปลกๆ ที่ผูค้ นในเมืองเดินถือถ้วยดูดนํา้ แร่ท่เี ป็ นเอกลักษณ์ / เดินทาง
กลับปราค
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สิบ
เช้า
14.25 น.

ปราค – เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิ ค (เยอรมนี )
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV / 2 ชม. 15 นาที) เมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั การดูแลจาก
ยูเนสโก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ทีต่ งั้ อยู่ในคุง้ นํา้ ของแม่นาํ้ วัลตาวา
เป็ น 1 ในเมืองทีส่ ร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขาย
ในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกู ล
ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลีย
่ นมือมา
อยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสบวร์กของออสเตรีย-ฮังการี ตาม
ด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยงั คงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี ค.ศ.
1989 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้เป็ นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นํ าท่านเข้า
ชมปราสาทครุมลอฟ (ปิ ดบริการในช่วงฤดูหนาว พฤศจิกายน-มีนาคม และทุกวันจันทร์ / ชมเฉพาะด้านนอก)
ทีง่ ดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทัง้ ศิลปะเครื่องเรือน นับเป็ นอีกหนึ่งปราสาทที่
น่าชม จากนัน้ ออกเดินทางสู่มิวนิ ค (MUNICH) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมนี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
มิวนิ ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียทีย่ ่งิ ใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่ม
จากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูรอ้ นของบาวาเรีย
สถานที่ประสูตขิ องกษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 นําท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิ ค ทีม่ วิ นิคได้รบั เกียรติให้เป็ น
เจ้าภาพเมือ่ ปี ค.ศ. 1972
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านสู่บริเวณจัตรุ สั มาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมือง
เก่าทีม่ สี ถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญของมิวนิค เช่น
ศาลาว่าการเก่ าในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์
แม่พระที่มรี ู ปแบบคลา้ ยหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้า
หลากหลายประเภทมากกว่าเวียนนาเสียอีก ทัง้ แบรนด์เนม, ของพื้นเมือง ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ
เดินชมชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในมิวนิค นัง่ จิบกาแฟแถวจัตรุ สั กลางเมือง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงเบียร์
มิวนิ ค – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพือ่ พักผ่อนเก็บสัมภาระ / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 925
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วันที่สิบเอ็ด
06.05 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
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วันเดินทาง // 7-17, 8-18, 21-31 พ.ค., 29 พ.ค.-8 มิ.ย., 4-14, 18-28 มิ.ย. // 16-26 ก.ค. // 3-13, 17-27 ก.ย.
// 1-11, 8-18, 15-25 ต.ค., 22 ต.ค.-1 พ.ย. // 5-15, 19-29 พ.ย., 3-13 ธ.ค. // 24 ธ.ค.-2 ม.ค.
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
รายการ
พ.ค./ ก.ค.
ก.ย.
ต.ค.
มิ.ย.
ผูใ้ หญ่ ห้องคู่ ท่านละ
99,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
85,000
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ 80,000
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
21,000

พ.ย./ 24 ธ.ค.
3 ธ.ค.

หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตัวกรุ
๋ ป๊
เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย) - ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถรับ-ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์อาํ นวยความสะดวก
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน) - ค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
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การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิ ก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์ บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตาม
ข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ ))
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
๋
ได้รบั การยืนยันแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่
ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋ าหลงไม่ไปกับ
เจ้าของจะเป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

เอกสารยื่นวีซ่าออสเตรีย
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีรอ็ กและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่น รอยเย็บพาสปอร์ตฉี กขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถ
ใช้ได้ทกุ กรณี
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลัง
ฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่
80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2
ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may
concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)

ยุโรปตะวันออก 6 / 11 วัน (TG) หน้ า 9

- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารหรือสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนติดต่อกัน
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ ผู ้
รับรองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่า
ร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

