Hidden Jewel of Hungary Surprise! 8 days
12 - 19 ตุลาคม 2562
ชม ศิลปะแบบร็อคโคโค่ ในประเทศฮังการี ทีพ่ ระราชวังแวร์ ซายแห่ งฮังการี
ลิม้ ลองรสชาติไวน์ ผลิตจากองุ่นทีป่ ลูกบนดินภูเขาไฟ พร้ อมชมทิวทัศน์ รอบทะเลสาบบาลาตอน
ชม ปราสาทบอรี่ ปราสาทอันแสนโรแมนติกทีม่ คี วามผสมผสานระหว่ างศิลปะแบบบาร็อคและกอธิค
ชมความงดงามของ อาคารรัฐสภาฮังการี รัฐสภาทีถ่ ูกจัดอันดับว่ าสวยทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งในโลก
ล่ องเรือแม่ นา้ ดานูบ สัมผัสบรรยากาศโดยรอบและดืม่ ดา่ กับทัศนียภาพสองข้ างทางของกรุงบูดาเปสต์
สัมผัสบรรยากาศท้ องถิ่นที่ เซ็นทรัล มาร์ เกต ฮอลล์ ตลาดในร่ มทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในบูดาเปสต์
แล้ วช้ อปปิ้ งอย่ างจุใจที่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet
ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ ซึ่งองค์ การยูเนสโก้ กไ็ ด้ ประกาศให้ เป็ นมรดกโลกทางด้ านวัฒนธรรม

วันแรก
12 ตุลาคม 2562
20.45

น.

23.45

น.

กรุ งเทพฯ – เวียนนา
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์
เช็คอิน แถว G อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ
พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026 นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรี ย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
13 ตุลาคม 2562

เวียนนา – บราติสลาว่า – ย่านเมืองเก่า – ปราสาทบราติสลาว่า –
พระราชวังแวร์ ซายแห่ งฮังการี – ทะเลสาบบาลาตอน

เช้า

อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึง ท่ าอากาศยานเวียนนา ประเทศออสเตรี ย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ บราติสลาว่ า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย
นอกจากนี้ บราติสลาว่า ยังเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ คือ
ประเทศออสเตรี ยและประเทศฮังการี ในอดีตเคยเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเชคโกสลาวาเกีย และ
ยังเป็ นประตูสู่โลกตะวันตกของคอมมิวนิสต์ ขณะที่ปัจจุบนั เป็ นศูนย์กลางทางการปกครอง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

05.35

น.

นาท่านเดินชม ย่ านเมืองเก่ า ซึ่งเมืองนี้ได้รับอิทธิพลจากหลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ออสเตรี ย เชค
เยอรมัน ฮังการี ยิว และสโลวัก โดยในย่านเมืองเก่านี้ มีโครงสร้างที่เก่าแก่ท้ งั กลุ่มอาคาร ยุค
กลางและอาคารศตวรรษที่ 20 อนุสาวรี ยแ์ ละอนุสรณ์สถาน เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์
รวมถึงมีศิลปะและสถาปั ตยกรรมที่มีชื่อเสี ยงของเมือง อาทิเช่น รู ปปั้ นคนตกท่อ และผอง
เพื่อน ให้ท่านเพลิดเพลินและดื่มด่ากับมนต์ขลังของความเก่าแก่ภายในย่านเมืองเก่า
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นาท่าน นั่งรถแทรม ขึ้นสู่ เนินเขาคาร์ เบเธียน เหนือลุ่มแม่น้ าดานูบ อันเป็ นที่ต้ งั ของ ปราสาท
บราติสลาว่ า ที่ตวั อาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน เป็ นศิลปะผสมผสานแบบกอธิค เรอ
เนสซองส์ และบาร็ อค ปราสาทนี้เริ่ มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในรัชสมัยของ Sigismund
แห่งลักเซมเบิร์ก ได้รับการฟื้ นฟูครั้งใหญ่ในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค หลังจากที่
ปราสาทนี้ได้ตกเป็ นของราชวงศ์ฮงั การี ต่อมาในปี ค.ศ. 1811 ถูกเพลิงไหม้ และได้รับความ
เสี ยหายอย่างหนัก จนถึงปี ค.ศ. 1953 จึงได้มีการบูรณะให้เหมือนเดิม ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแล
ของรัฐบาล และถูกปรับปรุ งให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย
ระหว่างทาง ท่านจะได้ผา่ นชมและดื่มด่ากับบรรยากาศและ
วิถีชีวติ ของชาวสโลวักในยามรุ่ งอรุ ณ
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร พาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี เพื่อนาท่านชม Eszterháza หรื อ
พระราชวังแวร์ ซายแห่ งฮังการี สร้างโดยเจ้าชายนิโคลัส Eszterháza แล้วเสร็ จในปี ค.ศ.
่ าศัยของตระกูล Eszterháza ซึ่งเป็ นตระกูลที่มีอิทธิพลและ มัง่ คัง่
1784 ซึ่ งในอดีตเป็ นที่อยูอ
มากในประเทศฮังการี แม้วา่ ต่อมาจะได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็ยงั แสดง
ให้เห็นว่าเป็ นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ยงิ่ ใหญ่ของศิลปะแบบร็ อคโคโค่ ในประเทศฮังการี ที่มีผมู ้ า
เยือนกว่า 2 แสนคนต่อปี

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบาลาตอน ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดยุโรปกลาง เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พกั ผ่อนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของชาวฮังการี

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Bonvino Badacsony หรื อระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม
14 ตุลาคม 2562

ทะเลสาบบาลาตอน – ชิมไวน์ – เซแคชแฟเฮร์ วาร์ – ปราสาทบอรี่ – บูดาเปสต์ –
เกลเลิร์ต ฮิลล์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชมกระบวนการผลิตไวน์ และให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของไวน์ที่ผลิตจาก
องุ่นที่ปลูกบนดินที่เกิดจากภูเขาไฟในเขตรอบนอกของกรุ งบูดาเปสต์ ในบริ เวณพื้นที่รอบๆ
ทะเลสาบบาลาตอน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เซแคชแฟเฮร์ วาร์ อดีตเมืองหลวงของประเทศฮังการี ในยุคกลาง
ซึ่งปั จจุบนั ยังคงมีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศ คือ เป็ นเมืองแห่งปราสาท
และพระราชวัง แล้วนาท่านชม ปราสาทบอรี่ ปราสาทอันแสนโรแมนติกที่มีความผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแบบบาร็ อคและกอธิค สร้างโดยสถาปนิกชาวฮังกาเรี ยนที่ชื่อว่า Jeno Bory
เพื่อการแสดงถึงความรักที่เขาได้มีให้กบั ภรรยาของเขา และยังเป็ นสัญลักษณ์แทนคาว่า "ความ
รักนิรันดร์" โดยปราสาทแห่งนี้ ใช้เวลาในการสร้างกว่า 36 ปี (1923- 1959) มีคุณสมบัติที่
ต่างจากปราสาทอื่นๆ คือ สร้างด้วยคอนกรี ตทั้งหมด อีกทั้งภายในปราสาท ยังประกอบไปด้วย
รู ปปั้ นหิ นอ่อนและสวนอันสวยงาม

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ บูดาเปสต์ นครหลวงของประเทศฮังการี ที่ได้ชื่อว่าเป็ น
เมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ”
แล้วนาท่านสู่ เกลเลิร์ต ฮิลล์ เนินเขาที่มีความสูง 140 เมตร ที่แห่งนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของกรุ งบูดาเบสต์ได้ท้ งั 2 ฝั่ง คือ ทั้งฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ โดยบนเนินเขานี้ มี
อนุสาวรี ยซ์ ิททาเดลล่า เทพีถือใบมะกอก หรื อที่รู้จกั กันในนามของเทพีเสรี ภาพของ ประเทศ
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ฮังการี อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของบูดาเปสต์ในจุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทั้งฝั่งเมืองเก่า
และเมืองใหม่ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Budapest Castle District หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
15 ตุลาคม 2562

บูดาเปสต์ – แอสเตอร์ กอม – วิหารเอสเตอร์ คอม – วิแชการ์ ด – ปราสาทวิแชการ์ ด
– แซนแตนแดร – บูดาเปสต์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ แอสเตอร์ กอม เมืองหลวงเก่าของประเทศฮังการี ในช่วง
ศตวรรษที่ 10 จนถึงกลางศตวรรษที่ 13 และเคยเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ นิกายโรมัน
คาทอลิคมากกว่า 1,000 ปี
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แล้วนาท่านชม วิหารแอสเตอร์ กอม ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฮังการี ภายในมี แท่น
บูชาที่เป็ นภาพวาดของพระแม่มารี ผลงานของ Michelangelo Grigoletti ซึ่งเป็ น ภาพวาดที่
ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทาการวาดบนผืนผ้าใบเพียงผืนเดียว

จากนั้น นาท่านสู่ วิแชการ์ ด เมืองที่ได้ชื่อว่า ตั้งอยูใ่ นชัยภูมิที่ดีที่สุดของประเทศ คือ อยูใ่ นช่วง
โค้งของแม่น้ าดานูบ เป็ นจุดชมวิว แม่น้ าดานูบได้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง มีภูเขา เรี ยงรายอย่าง
สวยงาม แล้วนาท่านชม ปราสาทวิแชการ์ ด ปราสาทในยุคกลางที่อยูบ่ น ยอดเขาที่ต้งั อยูบ่ น
ระดับความสูง 300 เมตร ในอดีตใช้เป็ นที่พบปะสังสรรค์ของเหล่า อัศวินที่เดินทางไปรบใน
สงครามครู เสด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยฮ์ งั การี และได้รับการยกย่องให้เป็ น
“ปราสาทในม่านเมฆ” อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและเก็บภาพแห่ งความประทับใจกับความ
งดงามของแม่น้ าดานูบในมุมที่หลายๆ คนกล่าวกันว่า สวยที่สุดในฮังการี

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ แซนแตนแดร เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มีเสน่ห์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า
ดานูบ อดีตชุมชนที่ต้ งั ของพวกอพยพชาวเซอร์เบีย ที่นาเอาสถาปั ตยกรรมโอธอร์ดอกซ์ มา
ผสมผสานกับสถาปั ตยกรรมแบบบาร็ อค นาท่านเดินชมเมืองบริ เวณจัตุรัสเมือง ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสิ นค้าและของที่ระลึกต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
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ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ บูดาเปสต์
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Budapest Castle District หรื อระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
16 ตุลาคม 2562

บูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาฮังการี – มหาวิหารเซนต์ สตีเฟน– ฮีโร่ สแควร์ –

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชมความงดงามของ อาคารรัฐสภาฮังการี รัฐสภาที่กล่าวกันว่า “สวยที่สุด
แห่งหนึ่งในโลก” สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1885 – 1902 มีความยาว 268 เมตร ความสูง 96
เมตร มีจานวน 691 ห้อง ลายประดับตกแต่งทางด้านข้างเป็ นแบบนีโอ-กอธิค แต่ตวั อาคารทาง
ด้านล่างสร้างในศิลปะแบบบาร็ อค อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจ

Széchenyi Thermal Bath

อิ

จากนั้น นาท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์ สตีเฟน มหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่ เซนต์
สตีเฟน กษัตริ ยอ์ งค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 50 ปี โดย
มหาวิหารแห่งนี้มีความสูงถึง 96 เมตร นับว่าเป็ นอาคารที่มีความสูงที่สุดในกรุ งบูดาเปสต์

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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หลังอาหาร นาท่านชม ฮีโร่ สแควร์ ลานที่ต้ งั อนุสรณ์สถานบุคคลสาคัญของประเทศฮังการี ที่
แสดงให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่และความภาคภูมิใจของชาวฮังการี ที่มีต่อประเทศของพวกเขาเอง

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ Széchenyi Thermal Bath โรงอาบน้ าแร่ ชื่อดังของเมือง
บูดาเปสต์ โดยตัวอาคารได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์ นีโอ บาร็ อค มีท้ งั อ่างอาบ
น้ าแร่ ในร่ มและกลางแจ้ง และยังได้รับสมญานามว่าเป็ น “One of the largest bathing
complexes in Europe” อีกด้วย อิสระให้ท่านอาบน้ าแร่ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Budapest Castle District หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่หก
17 ตุลาคม 2562

บูดาเปสต์ – เซ็นทรัล มาร์ เกต ฮอลล์ – ล่ องเรือแม่ นา้ ดานูบ – McArthurglen
Parndorf Designer Outlet – เวียนนา

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เซ็นทรัล มาร์ เกต ฮอลล์ ตลาดในร่ มที่ท้ งั ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่
ที่สุดในกรุ งบูดาเปสต์ มีสินค้ามากมายให้เลือกสรร ไม่วา่ จะเป็ นอาหารท้องถิ่นยามเช้า ผัก
ผลไม้ เครื่ องเทศและร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย

ถึงเวลานัดหมาย นาท่าน ล่องเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบและดื่มด่ากับบรรยากาศสองข้างทาง
ของกรุ งบูดาเปสต์ จากบนแม่น้ าดานูบ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน
หลังอาหาร

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet
แหล่งช้อปปิ้ งแฟชัน่ เสื้ อผ้ายีห่ อ้ ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าภายในเอาท์เล็ต ที่มีร้านค้า
กว่า 150 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดงั มากมาย อาทิเช่น Escada, Polo Ralph Lauren,
Tommy Hilfiger, Bally, Aigner, Strenesse, René Lezard ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึง
เวลานัดหมาย
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ค่า

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัยภายในเอาท์เล็ต
โดยท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านทีท่ ่ านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ
จัดเตรียมค่ าอาหารให้ ท่านละ 20 Euro
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา มหานครโบราณอันยิง่ ใหญ่ของราชวงศ์
ฮับส์เบิร์กที่เคยรุ่ งเรื องจนถึงขีดสุดเมื่อสมัยยุคกลาง ปัจจุบนั คือเมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรี ย และเป็ นศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ของ
ประเทศ ยิง่ ไปกว่านั้น เวียนนายังเป็ นศูนย์กลางของดนตรี คลาสสิ กมาตั้งแต่ช่วง ต้นยุค
ศตวรรษที่ 20 จนได้รับสมญานามว่าเป็ น “City of music” และยังเป็ นเมืองที่ได้รับ การขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอีกด้วย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Vienna หรื อระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด
18 ตุลาคม 2562
เช้า

เวียนนา – พระราชวังเชิ นบรุ นน์ – มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน – ช้ อปปิ้ งย่านกราเบน
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์
ฮับสบูร์ก จาลองแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ เป็ นพระราชวังที่พระนางมาเรี ย เทเรซา ทรง
โปรดปรานเป็ นอย่างมากมีหอ้ งหับมากถึง 1,441 ห้อง ซึ่งในส่วนพิพิธภัณฑ์หลวง ที่เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนั้น คือที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์ฮบั สบูร์กมาจนถึงปี ค.ศ. 1918
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และในปี ค.ศ. 1996 องค์การยูเนสโก้ก็ได้ประกาศให้พระราชวังเชินบรุ นน์แห่งนี้ เป็ นมรดก
โลกทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม มหาวิหารเซ็นท์ สเตฟาน มหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งมี
สถาปั ตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์ ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1258 ได้เกิดเพลิงไหม้มหาวิหารแห่งนี้ จึงได้
ทาการบูรณะขึ้นใหม่ โดยสร้างมหาวิหารแห่งนี้ข้ ึนใหม่โดยเปลี่ยนมาเป็ นสถาปั ตยกรรม สไตล์
กอธิค ซึ่งตั้งอยูก่ ลางใจเมืองเวียนนา ถือได้วา่ เป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยจุดเด่นของ มหาวิหาร
นี้คือหลังคากระเบื้องหลากสี ที่มีลวดลายโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใคร

แล้วนาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่ านกราเบน ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังใจกลางกรุ งเวียนนา จนถึงเวลานัดหมาย
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ฅ

ค่า

23.20. น.

วันทีแ่ ปด
19 ตุลาคม 2562
เช้า
14.20 น.

ถึงเวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเวียนนา
อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
โดยท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านทีท่ ่ านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ
จัดเตรียมค่ าอาหารให้ ท่านละ 20 Euro
โดยสายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS025 นาท่านเหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ
อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ

จาก
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อัตราค่าบริการ สาหรับรายการ
Hidden Jewel of Hungary Surprise! 8 วัน
โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ (OS)
อัตราค่ าบริการ (ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน)
ออกเดินทางวันที่

12 – 19 ตุลาคม 2562

ผู้ใหญ่ ท่ านละ

95,900

บาท

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

86,900

บาท

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่ มีเตียง

82,900

บาท

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

24,000

บาท

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน
 อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวมตัว๋ เครื่องบินระหว่ างประเทศ
 ทางบริษัท ฯ เป็ นตัวแทนในการยืน
่ เอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน้ อยู่กบั สถานทูต

แต่ เพียงผู้เดียว
 ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้ อผิดพลาดทางการพิมพ์
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่ารถรับส่งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 ค่ าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่ านละ 3,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบต
ั ิเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 หัวหน้ าทัวร์ จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ (เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
 ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ระเบียบการ และเงือ่ นไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ เดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั
ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ธนาคารกสิ กร
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริ ษทั เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จากัด เลขที่บญั ชี 789-2-28636-6
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริ ษทั เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จากัด เลขที่บญั ชี 065-2-38759-9
**กรณีสารองทีน่ ั่งหลัง 15 วันก่ อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชาระค่ าทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
4. การยกเลิก
o กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ าทัวร์ 50% ของราคาเต็ม
เท่ านั้น
o กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมด
5. บริ ษท
ั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริ การได้
7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
3.

หมายเหตุ
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
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o

o

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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