บินตรงไปกับการบินไทย 8วัน 5คืน
ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี
โดยสายการบินไทย ( TG )

จองดวนรับจํานวนจํากัด !!
ราคานี้รวมทุกอยางหมดแลว

ทานละ 49,900 -.

วันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน – วันอาทิตยที่ 03 ธันวาคม 2560

วันแรกของการเดินทาง

23.00 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบิน
ไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

วันที่สองของการเดินทาง

01.30 น.
07.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ – เวียนนา(ออสเตรีย) - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก

ออกเดินทางสู สนามบินกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936
คณะเดินทางถึง กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) นําทานผานกรมศุลกากรและพิธีตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสูเมือง
มรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
 นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) ซึ่งสรางขึน้ เมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศ มีอายุเกาแกกวา 700 ป จากนั้นนําคณะเดินทางสู กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย
นําเขาสูที่พัก โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT PRAGUE หรือเทียบเทา

** รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น **
วันที่สามของการเดินทาง

เชา

ปราก – มหาวิหารเซนตวิตุส – สะพานชารล – เขตเมืองเกา – ปราก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
 นํา ชมมหาวิหาร เซนตวิตุส (St.Vitus Cathedral) เปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก
พรอมชมเมืองโดยรอบ อาทิ สะพานชารล (Charles Bridge), ประตูเมืองเกา “Powder Gate” เปนตน
 นําทานเดินทาง Old Town Hall จากนั้นใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆมากมาย
นําเขาสูที่พัก โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT PRAGUE หรือเทียบเทา

** รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น **

วันที่สี่ของการเดินทาง

เชา

ปราก – ปราสาทแหงปราก – เวียนนา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบ นเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ซึ่ง
ปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แตป ค.ศ.1918 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดใน
กรุงปราก และนัน้ นําเดินทางโดยรถโคช สูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
นําเขาสูที่พัก โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTTWIEN MESSE หรือเทียบเทา

** รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น **
วันที่หาของการเดินทาง

เชา

เวียนนา – บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต (ฮังการี ) - ลองเรือแมน้ําดานูบ
บูดาเปสต

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) ซึ่งเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก
เที่ยวชมเมือง
 นําเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนเขาสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) ชมกรุงบูดาเปสต (Budapest) เมือง
หลวงของประเทศฮังการี และนําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารย
ธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝงของแมน้ํา
นําเขาสูที่พัก PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเทา

** รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น **
วันที่หกของการเดินทาง

เชา

บูดาเปสต – โบสถแมทเธียส - Outlet Parndof - เวียนนา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
 นําคณะชมเมืองบุดาเปสตโดยรอบ อาทิ จัตุรัสวีรบุรษุ โบสถแมทเธียส และ ชมวิวปอมชาวประมง นํา
ทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet Parndof ใหทานไดอิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองกรุงเวียนนา
นําเขาสูที่พัก NH VIENNA AIRPORT CONFERENCE CENTER HOTELหรือเทียบเทา

** รวมอาหารกลางวันเทานั้น **

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เชา
09.00 น.
13.30 น.

(มีอาหารบริการบนเครื่องบิน)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู สนามบินกรุงเวียนนา
คณะออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937

วันที่แปดของการเดินทาง

05.20 น.

เวียนนา

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เอกสารประกอบการขอยื่นวีซาเขาประเทศออสเตรีย
-

-

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มอี ายุใชงานเหลือ อยางนอย 6 เดือน และหนังสือเดินทางฉบับเกา (ถามี) พรอมทั้งสําเนาหนาแรก 2ใบ
รูปถายสี ดานหลังเปนสีออน ขนาด กวาง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จํานวน 2 รูป ถายไมเกิน 6 เดือน
หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) สําหรับผูที่เปน เจาของกิจการ ใชหนังสือ จดทะเบียนบริษัท ที่ระบุ ชื่อ ผูยื่น หรือ สําหรับผูที่
เปนลูกจาง หรือ ขาราชการ ใชจดหมายรับรอง การทํางาน จากบริษัท หรือ หนวย งานราชการ ระบุตําแหนง เงินเดือน อายุการ
ทํางาน และวันลา หยุดงาน หรือ สําหรับผูที่เปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองสถานะ การเปนนักเรียนหรือนักศึกษา
หลักฐานการเงินยอนหลัง 6 เดือน สมุดบัญชีเงินฝากและหนังสือรับรองจากธนาคาร
สําหรับผูที่อายุต่ํากวา 20 ปบริบรู ณ เดินทางคนเดียว ตองมีหนังสือ ยินยอมจากผูปกครอง และ สูติบตั ร ของผูยื่น
เอกสารทะเบียนบาน , บัตรประชาชน , ทะเบียนสมรถ และ ใบเปลีย่ นชื่อ หรือ นามสกุล (ถามี) พรอมสําเนาถูกตอง

ใบจองทัวรตางประเทศ / BOOKING FORM
(กรุณากรอกขอความใหครบถวน) พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตของทุกทานที่เดินทาง)
ชื่อผูจอง.................................................................................................................................................................โทร. .........................................................................
Email:................................................................................................................ (กรุณาระบุเพื่อรับสงเอกสารโปรแกรมทัวร,ใบนัดหมาย,เปนตน)
ที่อยู ...........................................................................................................................................................................................................................................................
จํานวนผูเดินทาง ผูใหญ .................................................... ทาน

เด็ก อายุต่ํากวา 12 ป ................................................ ทาน

ประเภทหองหองพัก

เตียงเดี่ยวDBL ........

เตียงคู TWN .........

สามเตียง TRP .........

อาหารพิเศษ

ไมทานเนื้อหมู .........

ไมทานเนื้อวัว ..........

ไมทานอาหารทะเล ...........

ที่นั่งบนเครื่องบิน

นัง่ ริมทางเดิน .. .......

นัง่ ริมหนาตาง ..........

ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ - นามสกุล (ตามหนาหนังสือเดินทาง Passport)

ขอรถเข็นบริการ (ใชเฉพาะในสนามบิน) ..........
เลขสะสมไมล ROP

