ทัวร์ยุโรป : รหัส EUR1065

สายการบินชั้นนาระดับโลกกับ AIRBUS 380 Free wifi บนเครื่อง
มิวนิค-มาเรียนพลาส-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลเบิรก์ -เชสกี้คล ุมลอฟ-คาโรวีวารี่
ปราก-เวียนนา-พระราชวังเชิรน์ บร ุน-คาธเนอร์สตรีท-บูดาเปสต์-ล่องแม่น้าดานูบ
ฮีโร่สแควร์-ป้อมชาวประมง
เที่ยวชมเมือง HALLSTATT เมืองตากอากาศไฮโซมรดกโลก ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
ล่องเรือสู่ เกาะเฮอเรนอินเซิล ชม ปราสาทเฮอเรนคิมเซล ุดวิค

**รวมวีซ่าแล้ว**

วันที่หนึ่ง

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

17.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 8 แถว T
เคาน์ เตอร์ สายการบิน EMIRATES AIRLINES (EK) พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกเอกสารการเดินทางและกระเป๋ าเดินทางบริ เวณเคาน์เตอร์
ออกเดินทางบินสู่ มิวนิค โดยเทีย่ วบินที่ EK373 / EK 053 แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ
กรุ งมิวนิค (เยอรมนี) – ปราสาทนอยชวานสไตน์

21.05 น.
วันทีส่ อง
08.35 น.

เที่ยง
บ่าย
ค่า
วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง
บ่าย
ค่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นา
ท่านเดินทางสู่ จตั ุรัสมาเรี ยนพลาส ชม วิหารมาเรียนพลาซ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่
สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ ชม โบสถ์
เฟาเอิน้ เคอเช่ ซึ่ งเป็ นโบสถ์ประจาเมืองของมิวนิค และเป็ นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลายนานา
ชนิดโดยรอบจัตุรัส อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ณ ถนนแม็กซิ เลียน
รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เพื่อนัง่ รถเล็กขึ้นไปชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึกบริ เวณปราสาท ท่านจะเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ขาหมูเยอรมัน
เข้ าสู่ ทพี่ กั PARK INN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่า
มิวนิค – ล่องเรือเกาะคิมเซ – ปราสาทเฮอเรนคิมเซ - บาดไฮเฮนฮัล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเมืองเปรี ยน เพื่อ นาท่านล่องเรื อสู่ เกาะเฮอเรนคิมเซ เพื่อนาท่านชม อีก
ปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่สร้างเรี ยนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ (ปราสาทเฮอเรนคิมเซ) ให้ท่านได้
ถ่ายรู ปกับความสวยงามของตัวปราสาท (ระหว่างล่องเรื อไปเกาะคิมเซ ขอบอก เส้นทางสวยงาม
มากๆ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาดไฮเฮนฮัล (BAD REICHENHALL) ประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เข้ าสู่ ทพี่ กั BAD REICHENHALL HOTEL หรื อเทียบเท่า
ซาลบวร์ ก – ฮอลสตัท – เชสกี้ ครุ มลอฟ(เชค)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย) (23.2 กม.) ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศใต้ของ
สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีววิ ทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรี ย เนินภูเขาหญ้า
สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก นาท่านถ่ายรู ป สวนมิราแบล ซึ่งเป็ นสวนสวย
ประจาเมือง สวนมิราแบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์ อมตะก้องโลก “เรื่ องเดอะซาวด์ออฟมิวสิ ค”
แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นาท่านชมเมืองซาลส์บวร์ ก
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เที่ยง

ที่มีชื่อเสี ยงในสถาปั ตยกรรมบาร็ อค ซึ่ งได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมืองเก่า จึง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์ กตั้งอยูบ่ นฝั่ง
แม่น้ าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษ
ที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท นาท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซคั สู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บ
บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ ก ที่ต้ งั โดดเด่นอยูบ่ นเนินเหนื อเมืองเก่า ต่อจากนั้นนาท่านชม
บ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน
หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ ก ที่ต้ งั อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถว
บ้านเกิดของโมสาร์ ท ซึ่ งเป็ นส่ วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง)เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดในอดีต
ประมาณปี 800-400 ก่อนคริ สตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่หลงใหลของนักเดินทาง
มากมาย จากนั้นนาท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรี ยกว่า“ซี สตราซ” (See
Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเอง
เป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยูร่ ะดับพื้นดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผา
ลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสี สันสวยงาม
ปลายสุ ดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจาเมืองซึ่ งเป็ นลานหิ นขนาดย่อม ประดับด้วย
น้ าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรื อนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรื อเดินเที่ยวชม
เมือง อย่างเต็มอิ่ม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov
City) (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง 45 นาที) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครอง
การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการ
อนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการ
บูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่ นชม จากประวัติศาสตร์ ที่
ยาวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นใน การอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนส
โก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
จากนั้นนาท่านถ่ ายรู ปกับ ปราสาทครุ มลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย
เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาทที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขาในคุง้
น้ าวัลตาวา นาท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล
Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรี ย สุ ดท้ายเมืองก็กลับมาอยูใ่ นการ
ปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ มลอฟก็เจริ ญขึ้นเรื่ อยๆ จากการที่อยูใ่ นเส้นทางการ
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ค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมืองเป็ ดโบฮีเมีย
เข้ าสู่ ทพี่ กั OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า
กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็ก พร้อมเสื้ อผ้าและอุปกรณ์ส่วนตัวและของมีค่า สาหรับค้างคืน 1 คืน และกระเป๋ าใบใหญ่
จะเก็บไว้ในรถ เนื่ องจากโรงแรม ณ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ เป็ นเมืองก่อน รถคันใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้..
วันที่ห้า

คาร์ โลวี วารี่ (เชค) – ปราก (เชค)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ โลวี วารี่ ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าวัลตาว้า เป็ นเมืองที่
สวยงามเต็มไปด้วยป่ าไม้ และโด่งดังจากเรื่ องราวของน้ าแร่ ร้อน หรื อที่รู้จกั ในนาม “เมืองน้ าแร่ ”
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึของโบฮีเมีย
นาท่านชมเมือง ที่อยูใ่ นหุ บเขาสองฝั่งแม่น้ าเทปรา ดินแดนแห่งนี้ เป็ นที่คน้ พบแหล่งน้ าแร่ ร้อน
ธรรมชาติ และมีบ่อน้ าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยูใ่ นศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศา
เซลเซี ยส ภายในจัดแสดงสายน้ าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ าแร่ ดว้ ยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทาจาก
พอร์ ซเลนในเมืองนี้ เท่านั้น เมืองนี้เป็ นที่นิยมในการเข้าคอร์ สสปา เพื่อรักษาสุ ขภาพ และยังมี
สถาปั ตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และ
โบสถ์สไตล์รัสเซี ยนออร์ ธอดอกซ์วหิ ารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างใน
สถาปั ตยกรรม ทูโอดอร์ หรื อหาซื้ อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง BECHEROVKA โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็ นของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ กรุ งปรากนครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่ในอดีตเมืองหลวงแห่
สาธารณรัฐเชก ที่ยงั คงความงามของโบราณสถาน ,ปราสาทราชวัง ซึ่ งใช้สถาปั ตยกรรมการก่อสร้าง
ในยุคศตวรรษที่ 18 เป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นยุคทองของกรุ งปราก เหมือนกับได้ยอ้ นเวลากลับไปสู่
สมัย 200 ปี ก่อน เป็ นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก
นาท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่ งกรุ งปราก ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้ าวัลตาวา อดีตที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนิน
เขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราก ที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่ง
ปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วย
เดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสาคัญๆมากมาย
จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์ วติ ัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้าง
ด้วยศิลปะแบบโกธิ ค ที่ประดับด้วยกระจกสี สแตนกลาสอย่างสวยงาม
นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่
สาคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ย ์ ชาร์ ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนา
ผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ นาท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่ า ที่มี

เที่ยง
บ่าย

4

ค่า

บรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่ งโบฮีเมีย
คริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็ น
เครื่ องประดับ หรื อช่อโคมระย้าที่งดงาม และทานจะได้พบกับนาฬิกาโบราณที่จะมีตวั ตุก๊ ตาโบราณ
ออกมาแสดงในทุกชัว่ โมง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL INTERNATION PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ปราก – เวียนนา(ออสเตรีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรี ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรี ย ที่ผสมผสานประเพณี ของราชวงศ์ต้ งั แต่ยุคอดีตให้เข้ากับ
สิ่ งก่อสร้างโมเดิร์นอันน่าตื่นตาตื่นใจได้อย่างลงตัว เมืองนี้มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ กลิ่นหอมหวลของกาแฟเวียนนาจากบรรดาร้านกาแฟต่างๆ
ที่มีอยูท่ วั่ เมือง เวียนนายังเป็ นเมืองใหญ่ที่มีพ้นื ที่สีเขียวมากมาย แม้กระทัง่ ใจกลางเมืองซึ่ งหาได้ยาก
ในเมืองใหญ่อื่นๆของโลก
จากนั้นนาท่านชมความงามของอาคารสาคัญๆ รอบถนนวงแหวนหรื อริ งสตราสเซ่ อาทิ อาคาร
รัฐสภา โรงละครโอเปร่ า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ และนาท่านถ่ายรู ปกับ
พระราชวังเบลเวเดียร์ พระราชวังที่ต้ งั อยูบ่ นลาดเชิงเขา สร้างขึ้นตามศิลปะบาร็ อกในปี ค.ศ.17151723 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ถูกออกแบบให้สร้างเป็ นสองส่ วน
คือ Lower Belvedere และ Upper Belvedere
นาท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช๊อปปิ้ ง และยังเป็ นที่ต้ งั ของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่ นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบ
โกธิ ค หรื อท่านอาจใช้เวลาว่างซื้ อซัคเคอร์ เค้ก เค้กช็อคโกแล็ต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรื อ
จะซื้ อเป็ นของฝาก และยังเป็ นที่ต้ งั ของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่ น เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิก
ตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่13 กล่าวขวัญกันว่าเป็ นโบสถ์สไลต์กอทิกที่เป็ นที่สวยที่สุด ถือเป็ นสถานที่
โด่งดังคู่บา้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย และที่นี่ยงั เป็ นที่โมสาร์ ทเข้าพิธีแต่งงาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมืองซี่โครงหมูเวียนนา
เข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL EVENTHOTEL PYRAMIDE หรือเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า
วันทีเ่ จ็ด

พระราชวังเชรินบรุ นน์ – ช้ อปปิ้ ง parndorf outlet - บูดาเปสต์ – ล่ องแม่ นา้ ดานูบ (ฮังการี)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชริ นนบรุ นน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่
มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รู ปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรื อ ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซี ยและยังมีเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ต่างๆ
ประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม
5

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า

นาท่ านเดินทางสู่ parndorf outlet ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมยีห่ ้ อต่ างๆ
อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ มีเวลาช้ อปปิ้ งให้ มากขึน้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
45 นาที)เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วย
ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรรุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนาน
นามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ้ ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วย ทัศนียภาพ
บนสองฝั่งแม่น้ าดานูบ้ หรื อที่ชาวฮังกาเรี ยนเรี ยกขานว่า ”ดูนา” แม่น้ าสายสาคัญที่ไหลผ่านกลาง
เมือง เมืองบูดาเปสต์ แบ่งเป็ นสองเมือง คือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่ งก่อสร้างสถาปั ตยกรรมโบราณ
และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ ซึ่ งมีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบ
จากนั้นนาท่าน ล่ องแม่ นา้ ดานูบ แม่น้ าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของ
อาคารรัฐสภาและอาคารสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ าดานูบ
มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่ อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่งหนึ่ งของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL MERCURE BUDA BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

บูดาเปสต์ – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านชม ฮีโร่ สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ซึ่ งเป็ นอนุเสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังกาเรี ยน เสาสู งตระหง่านของอนุสาวรี ยเ์ ป็ นที่ต้ งั
ของรู ปหล่อเทวทูตกาเบรี ยล อันเป็ นสัญลักษณ์ของคริ สตจักรคาทอลิก รอบเสาสู งเป็ นที่ต้ งั ของรู ป
หล่อผูน้ าของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ข้ ึนเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 9
จากนั้นนาท่านชม ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion เพื่อชมจุดชมวิวที่สวยงามริ มฝั่งแม่น้ า ซึ่ ง
สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรี ยน สร้างขึ้นไว้เพื่อราลึกถึงความกล้าหาญของ
ชาวประมงผูเ้ สี ยสละชีพจากการรุ กรานของมองโกล บนป้ อมแห่งนี้ถือได้วา่ เป็ นจุดชมวิวรอบเมืองบู
ดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และ
อาคารรัฐสภาฮังการี ริมแม่น้ าดานูบที่งดงามตรึ งตาตรึ งใจ จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ แมทธิอสั
Matthias Church ซึ่ งโบสถ์น้ ีเคยใช้จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มา
จากชื่อกษัตริ ยแ์ มทธิ อสั
ซึ่งพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก ในสมัยของ
พระองค์ถือว่าเป็ นสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริ ง สิ่ งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและ
เมืองอื่นๆ ซึ่ งโบสถ์น้ ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรี ยบร้อยแล้ว
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112 / EK384
(แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ)

15.25 น.
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วันทีเ่ ก้า

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

12.05 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

*.*.*.*.*.*.
อัตราค่ าใช้ จ่าย
ผูใ้ หญ่

เด็กตำ่ กว่ ำ 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กตำ่ กว่ ำ 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

57,999.60,999.-

57,999.60.999.-

55,999.58,999.-

9,500.-

28 ธ.ค. -05 ม.ค. **เต็ม**
29 ธ.ค. - 06 ม.ค.
67,999.30 ธ.ค. - 07 ม.ค *New Year*

67.999.-

65,999.-

10,500.-

วันทีเ่ ดินทาง

09 – 17 ส.ค
11 – 19 ต.ค / 21-29 ต.ค.

** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนา้ มัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่ าวีซ่า **
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม.
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ น
ภูมิ ป ระเทศที่ มี อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมี ก ารปรั บ ขึ้ น หลายเท่ าตัว หากวัน เข้าพักตรงกับ ช่ วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์ ,การประชุ ม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลี่ ยนย้ายเมื อง หรื อเพิ่มค่าทัวร์ ในกรณี พกั ที่
เมืองเดิม โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen ( หากสถานทูตกาหนดวันยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตาม
กาหนดการของสถานฑูตได้ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเท่านั้น )
7. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาล
สาหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นและ
การเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
,บริ การพิเศษต่างๆ
4. ค่าทิปคนขับรถยุโรป ท่านละ 14 ยูโร
5. ค่าทิปหัวหน้าท่านละ 20 ยูโร

กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 30,000- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป
ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 15 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ ามัดจาทั้งหมด

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร








สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจาไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
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หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ **ลูกค้าโชว์ ตวั ทุกโปรแกรม**
 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน (สาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามา
ประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็ วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รู ปถ่ าย
- รู ปถ่ ายปัจจุบันหน้ าขนาด 35mm*45mm นิว้ 3 รู ป (ทางสถานทูตไม่ พิจารณารู ป
ที่ถ่ายเอง ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว) ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ งขยายจากฟิ ล์มเท่านั้น
รู ปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลไว้ดา้ นหลังรู ป
 หลักฐานการเงิน (**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**)
- สาเนาสมุ ดเงิ นฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดิ นทาง ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดื อน พร้ อมทั้ง
อัพเดทเป็ นยอดปัจจุบนั
- หนังสื อรับรองบัญชีเงินฝากธนาคาร (แบงค์ การันตี) **เฉพาะเคสยืน่ วีซ่าอิตาลี**
 หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน
- หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ
- ส าเนาใบทะเบี ยนการค้าและหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนที่ มี ชื่ อของผูเ้ ดิ นทางเป็ นกรรมการหรื อ
หุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสาเนาไม่ เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- หนังสื อรั บรองจากทางโรงเรี ยนหรือสถาบันที่กาลั งศึ กษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึ กษาพร้ อมทั้งเซ็ นชื่ อ
รับรองสาเนา
 สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาใบสู ติบัตร และสาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ (ถ้ ามี) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีทเี่ ด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี
- ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอ หรื อเขตที่ ท่านอยู่ โดยระบุ ชื่อผูท้ ี่ เด็กเดิ นทางไปด้วย พร้ อมแนบบัตรประชาชนของ บิ ดา/มารดา
พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมี หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ใน
ความปกครองของผูอ้ ื่ น จะต้องมี หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่ น หนังสื อ
รับรองบุตร บุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ส มรสแล้ ว ส าเนาทะเบี ย นสมรส, ส าเนาใบหย่า หรื อ ส าเนาใบมรณะบัต ร (กรณี คู่ ส มรส
เสี ยชีวติ ) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20
ท่าน ( ผูใ้ หญ่ ) และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี
ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่
อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่ าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิ ติใน
นามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อ
ชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวี
ซ่า
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คา
ร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติใน
นามของบริ ษทั ฯเมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ ตัวแทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า จะอยู่
ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านั้น ซึ่ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา
ณ ที่น้ ี
** บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับลูกค้าที่ตอ้ งใช้รถเข็น
** บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก เช่น ไม่รักษาเวลา พูดจา
หยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผูอ้ ื่นให้ก่อความวุน่ วายในทัวร์
ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทาง) และลูกค้าที่ได้ทาการจองแล้วถือว่ายอมรับในเงื่อนไข
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- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจ
ของคนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง
หรื อถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ นื่ ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทาง
เป็ นส่ วนใหญ่)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ
ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ป ร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อหา
ข้อสรุ ปร่ วมกัน)
- ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา
เล่มสี เลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และ
ชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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ใบจองทัวร์
รายการทัวร์...................................................................วันเดินทาง....................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด...........................คน (ผูใ้ หญ่....................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.......................ห้อง (ห้องพักคู่.............ห้องพักเดี่ยว............ห้องพัก 3 เตียง..........)
รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ทา่ นต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด.........................
ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรียบร้ อยแล้ว
ลงชื่อ..................................................ผูจ้ อง
(.......................................................)
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