
#15846 ทัวรยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน เชค สโลวาเกีย
ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน ฮัลลสตัทท ปราสาทนอยชวา
นสไตน บิน OS
ทัวรยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย ปราสาทคลุม
ลอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนตวิตัส สะพานชารลส ปราสาทบราติสลาวา
ปอมชาวประมง ลองเรือแมนํ้าดานูบ พระราชวังเชินบรุนน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - ฮัลสตัทท - ชาลสบวรก - สวนมิราเบล - สวนแค
ระซแวรเกิล การเทน - ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก - บานเกิดโมสารท - อนุสาวรียของ
โมสารท - มิวนิค

  

Azimut
Hotel or
Mercure
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 โฮเฮนชวานเกา - ชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค   

Azimut
Hotel or
Mercure
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราก   

Duo Hotel
or
International
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - สะพานชารล - จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต -
อนุสาวรียยานฮุส - หอนาฬิกาดาราศาสตร   

Duo Hotel
or
International
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต - โบสถเซนตสตีเฟน - จัตุรัสวีรบุรุษ   
Mercure
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 คาสเซิลฮิลล - ปอมชาวประมง - อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน - ลองเรือแมน้ําดานูบ -
อาคารรัฐสภาฮังการี - พารนดอรฟเอาทเลต   

Austria
Trend Hotel
or Mercure
Hotel หรือ
เทียบเทา

8
เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิรก -
อาคารรัฐสภาออสเตรีย - ศาลาวาการกรุงเวียนนา - มหาวิทยาลัยเวียนนา - ศาลสูงกรุง
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน - สวนสาธารณะสตัดทพารค - อนุสาวรียของทานโจฮันสส
เตราทจูเนียร - ถนนคารทเนอร - มหาวิหารเซนตสตีเฟน - ทาอากาศยานกรุงเวียนนา
(เวทชาท)

   -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 ฿75,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿17,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) - ฮัลชตัทท - ชาลสบวรก
- สวนมิราเบล - สวนแคระซแวรเกิล การเทน - ปราสาทโฮเฮนซา
ลสเบิรก - บานเกิดโมสารท - อนุสาวรียของโมสารท - มิวนิค

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร
สายการบินออสเตรียนแอรไลน พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา...โดยสายการบินออสเตรียนแอรไลน เท่ียวบินท่ี OS026 (บินตรง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดาน
ศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองฮัลลสตัทท” Hallstatt (289 กม.) เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาเทราสสดๆ รสเลิศ

อิสระกับการเดิน เลนชมเมือง ฮาลสตัดซ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยว
ประสบการณจากจารีตประเพณีท่ียังคงมีชีวิตชีวา อิสระกับการเดินเท่ียวชมเมืองอยางเต็มอ่ิม

จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองซาลสบวรก” Salzburg (73 กม.) เมืองอนุรักษท่ีตั้งอยูสองฝ่ังของแมน้ําซาลซัค ระหวาง
เสนทางผานชม “ทะเลสาบมอนดเซ” ท่ีใชเป็นฉากถายทําตอนหน่ึงในภาพยนตร “เดอะซาวด ออฟ มิวสิค” ท่ีโดงดังไปท่ัวโลก

นําทานชม “อุทยานมิราเบลล” อุทยานของปราสาทท่ีใชเป็นสถานท่ีแตงงานท่ีจัดไดวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

ชมสวนแคระ “ซแวรเกิล การเทน” และทิวทัศนของ “ปอมโฮเฮนซาลสบวรก” เป็นฉากหลังเพ่ิมความมีเสนหใหกับสวน
แหงน้ีขามสูฝ่ังเมืองเกาท่ีถนนเกรไทเดร ถนนชอปป้ิงท่ีมีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก

้ ่ ่ ่



จากนั้นถายภาพท่ีระลึกหนา “บานพักโมสารท” ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลนในบริเวณ “จัตุรัสโม
ซารท” ชม อนุสาวรียของโมสารท มหาวิหารแหงซาลสบวรก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองมิวนิค
(145 กม.)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Azimut Hotel or Mercure Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

ฮัลสตัทท

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ปลาเทราสสดๆ รสเลิศ

ชาลสบวรก

สวนมิราเบล

สวนแคระซแวรเกิล การเทน

 บาย

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป ไดชื่อวาเป็น
นครหลวงแหงศิลปะบารอค ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ ท่ีน่ีเคยเป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก นอกจากน้ียังเป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรียของเยอรมณี เรียกวาเป็น
ระยะทางแคปาหินไปถึง

ป็นสวนท่ีตั้งอยูในเมืองซาลลบวรก เปิดใหเขาชมฟรี ภายในเป็นพระราชวังเดิม ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ เป็นสวนแบบบารอค เป็นหน่ึงใน
ฉากคลาสสิค หนังเรื่อง The sound of music ภายในมีวังมิราเบลอยูดวย หลังจากโดน
ไฟไหม ปัจจุบันปรับเป็นสถานท่ีราชการ และนิยมใชในการจัดงานแตง และ จัดคอนเสิรต

เป็นสวนไมใหญมากท่ีอยูใกลๆ กับสวนมิราเบลในซาลบวรก สวนแหงน้ีสรางขึ้นตอน
ทายของศตวรรษท่ี 17 ภายใตแนวคิดของหัวหนาบาทหลวงโยฮันนเอิรนสกราฟทูน โดย
กลุมศิลปินภายใตการดูแลของ Ottavio Mosto และ Bernhard Michael Mandl ซ่ึง
พ้ืนท่ีภายในสวนจะมีจุดเดนคือมีรูปป้ันคนแคระกระจายอยูตามพ้ืนท่ีภายใน



วันท่ี 3 โฮเฮนชวานเกา - ชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค

ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก

บานเกิดโมสารท

อนุสาวรียของโมสารท

มิวนิค

สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสรางตอเติมมาเรื่อยๆ จนถึงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือเป็น
ท่ีพํานักของอารชบิชอปผูครองนคร ไวปองกันขาศึกศัตรูจากความขัดแยงระหวาง
จักรพรรดิท่ีเป็นประมุขทางโลก กับอารชบิชอปประมุขทางธรรม เป็นสัญลักษณแสดงถึง
พลังอํานาจทางโลก

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ ซ่ึงปัจจุบันเปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ เพ่ือใหความรู
กับผูท่ีสนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมท้ังสัมผัสรูปป้ันโมสารทแบบใกลชิด

อนุสาวรียน้ีตั้งขึ้นเพ่ือรําลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก ''โวลฟกัง อะมาเดอุส โมซารท''นัก
ประพันธดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียท่ีมีชื่อเสียงกองโลก

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Azimut Hotel or Mercure Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา” Hohenschwangau (272 กม.) เมืองท่ีตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของ
เยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศนริมสองขางทางท่ีเต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสูเมืองชวานเกา เมืองชนบท
เล็กๆ ท่ีตั้งอยูบนถนนสายโรแมนติก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูเยอรมันเสิรฟพรอมเบียรเยอรมันรสเลิศ

นําทานน่ังรถมินิบัสขึ้นสูท่ีตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน” (กรณีอากาศไมเอ้ืออํานวย เพ่ือความปลอดภัยขอผูเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานเดินเทาขึ้นแทน)

่ ้ ่



 หมายเหตุ กรณีอากาศไมเอ้ืออํานวย เพ่ือความปลอดภัยขอผูเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานเดินเทาขึ้นปราสาทนอยชวา
นสไตนแทน

์

นําทาน “เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน” ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระเจาลุดวิกท่ี 2 แหงบาวา
เรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของโลก

กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอยชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาทนอยชวานชไตน
(ภายนอก) และนําทานเขาชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน

ไดเวลาอันควรนําทานออกเดินทางสูเมืองมิวนิค (120 กม.)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Azimut Hotel or Mercure Hotel หรือเทียบเทา

โฮเฮนชวานเกา

ชวานเกา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ ในเขตเทศบาลเมืองของ Schwangau รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน โดย
อยูบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมันและออสเตรีย

เป็นเมืองท่ีตั้งของปราสาทแหงเทพนิยายนอยชวานสไตน อยูใกลเมืองฟุสเซนทางตอนใต
ของแควนบาวาเรียในประเทศเยอรมนี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันเสิรฟพรอมเบียรเยอรมันรสเลิศ

ปราสาทนอยชวานสไตน

มิวนิค

 บาย

ท่ีน่ีนับเป็นหน่ึงในปราสาทท่ีโดงดังท่ีสุดในโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนยอดเขา ท่ีรายลอม
ดวยภูมิทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดานลาง จุดประสงคของการสราง
ปราสาทน้ีเพ่ือใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบดาน

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Azimut Hotel or Mercure Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 เชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราก

กรณีคิวการเขาชม ปราสาทนอยชวานชไตนเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานไปถายรูปคูกับปราสาทนอยชวานชไตน
(ภายนอก) และนําทานเขาชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําคณะออกเดินทางสู “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ”(เมืองมรดกโลก) (298 กม.) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตของสา
ธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกาและปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเกาน้ีไดรับการขึ้นทะเบียน
จากยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป็ดโบฮีเมีย

นําทานชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ดวยทําเลท่ีตั้งของตัวเมืองท่ีมีน้ําลอมรอบทําใหกลายเป็นปราการท่ีสําคัญในการปองกัน
ขาศึกในอดีตเคยเป็นศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในปี ค.ศ.1963 ไดรับการประกาศวา
เป็นเมืองท่ีไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ

นําทานชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาท
ปราก จากนั้นนําทานชมความสวยงามของ “ยานเขตเมืองเกา”

จากนั้นนําทานเดินทางสู “กรุงปราก” (172 กม.)เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริมสองฟากฝ่ังแมน้ําวัลตาวา

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

Duo Hotel or International Hotel หรือเทียบเทา

เชสกี้ ครุมลอฟ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย อยูทางตอนใตของสาธารณรัฐเช็ก ใกลชายแดน
ออสเตรีย มีจุดเดนคือมีลําธารตัดผานเล็กๆ ท่ีคดเค้ียวเหมือนรูปตัว s ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ําท่ีน่ี ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ดโบฮีเมีย

ปราสาทครุมลอฟ บาย

เป็นปราสาทท่ีเป็นแลนมารคของเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เป็นปราสาทท่ีใหญเป็นอันดับสอง
ของเช็ก รองจากปราสาทปราก ท่ีน่ีมีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว มีอายุมากกวา 700
ปี ในอดีตเป็นคฤหาสนสวนตัวของชนชั้นสูง จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐและเป็นสถาน
ท่ีทองเท่ียวประจําเมืองไป



วันท่ี 5 ปราสาทแหงปราก - มหาวิหารเซนตวิตุส - สะพานชารล -
จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต - อนุสาวรียยานฮุส - หอนาฬิกา
ดาราศาสตร

ปราก
เป็นเมืองหลวงเมืองใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยูบนแมน้ํา Vltava เมืองน้ีมีภูมิ
อากาศแบบมหาสมุทรท่ีคอนขางอบอุนในฤดูรอนและฤดูหนาวท่ีอากาศหนาวเย็น ปราก
เป็นศูนยกลางทางการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของยุโรปกลางพรอมประวัติศาสตร
อันยาวนาน ในปี 2017 ปรากไดรับการจัดอันดับใหเป็นเมืองในยุโรปท่ีมีนักทอเท่ียวมาก
เป็นอันดับหา รองจากลอนดอน ปารีส โรม และอิสตันบูล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Duo Hotel or International Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําคณะ “เขาชมความย่ิงใหญของปราสาทปราก ” ปราสาทน้ีถูกสรางขึ้นในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล โกธิค สรางขึ้นโดยเจา
ชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นท่ีประทับของกษัตริยสมัยตางๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นศูนยกลางอํานาจ
ทางการเมืองของกรุงปรากมาตั้งแตศตวรรษท่ี12 ปัจจุบันน้ีไดถูกใชเป็นทําเนียบรัฐบาล และเป็นท่ีพํานักของประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐเช็ค

จากนั้นนําคณะทานเดินทางเขาสูศูนยกลางของปราสาทท่ีแวดลอมไปดวยโบราณสถานเกาแกอายุกวา650ปี

เขาชมความใหญโตโออาของมหาวิหารเซนตวิตัส โบสถเกาแกสไตลโกธิค ท่ีสรางขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอัน
ศักดิส์ิทธิแ์ละทรงคุณคาท่ีสุดอยางย่ิงของชาวเช็ค ทุกคนเน่ืองจากใชเป็นท่ีเก็บพระศพของก ษัตริยพระองคตางๆ อีกท้ังยังเป็นท่ี
เก็บมงกุฎเพชรท่ีทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสท่ี 4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดท่ีทําใหกรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันย่ิง
ใหญของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ อาหารไทยรสเลิศ

นําคณะเขาสูเขตเมืองเกา นําชม “สะพานชารลส” สะพานสัญลักษณของกรุงปราก ท่ีสรางขามแมน้ําวัลตาวาในชวง
ศตวรรษท่ี14 ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูป

ชม “จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ ลวนเป็นอาคาร และวิหารเกาแกอายุกวา 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงาม
โดดเดน

ชม “อนุสาวรียยานฮุส” ผูนําฝายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกลาวหาวาเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาท้ังเป็น

ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร” ท่ีทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต (12 Apostles) ออกมาเดินผานหนาตางเล็กๆ
ดานบนจากนั้นอิสระกับการเดินเลน หรือชอปป้ิงสินคาท่ีระลึกพ้ืนเมืองไตลเช็ค และโบฮีเมียน อาทิเชน เครื่องแกวสีตางๆ ตุกตา
หุนกระบอก ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Duo Hotel or International Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ปราสาทแหงปราก

มหาวิหารเซนตวิตุส

เป็นปราสาทอันสุดอลังการท่ีสรางอยูบนเนินเขา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาปราสาทมีการ
บูรณะเป็นระยะ ภายในกําแพงท่ีลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง โบสถ วิหาร วัด
ถนน อุทยาน และหอคอย บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบงามสงา
ยืนเฝาอยู ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทท่ีมีการเชื่อมโยงกันระหวางสวนประกอบตางๆ
ท่ีใหญและซับซอนท่ีสุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตุส เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก การกอสรางในชวง
แรกๆ ยังไมสมบูรณ มีการกอสรางเพ่ิมเติมเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายรอยปี ภายในมหาวิหาร
ประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม เป็นรูปภาพของนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา
ท่ีนาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของเซนตเวนเซสลาส ท่ีตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรส
โกและอัญมณีมีคาถึง 1,345 ชิ้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ อาหารไทยรสเลิศ

สะพานชารล

จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต

อนุสาวรียยานฮุส

หอนาฬิกาดาราศาสตร

 บาย

สะพานเกาแกท่ีเป็นสัญลักษณของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ สรางในสไตลโกธิกท่ี
เชื่อมระหวาง Old Town และ Little Town มีความยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มี
ตอมอค้ํายัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญสไตลบารอกท่ี
ตั้งอยูสองขางสะพานราว 30 องค

สถานท่ีนัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบลวนเป็นอาคารและวิหารเกาแกอายุกวา 600-
700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเดนจน ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหป็นมรดกโลก

เป็นอนุสาวรียของนักปฏิรูปศาสนา ผูเป็นวีรบุรุษของชาวเช็ก ผูตอตานความเหลวแหลก
ฟ ุงเฟอของศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก เชน การท่ีบาทหลวงชั้นผูใหญแอบมีภรรยาลับ
จนเขาถูกตัดสินประหารชีวิต โดยการเผาท้ังเป็น จึงทําใหผูคนลุกฮือตอตานอํานาจพวก
คาทอลิก มีการจับบาทหลวงโยนลงมาจากหอคอยจนเกิดสงคราม

หอนาฬิกาดาราศาสตรน้ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก นาฬิกาโบราณคูบาน
คูเมืองของกรุงปราก เป็นนาฬิกาท่ีสามารถแสดงขอมูลทางดาราศาสตรตาง ๆ เชน
ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห หรือกลุมดาวจักรราศี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 6 บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต - โบสถเซนต
สตีเฟน - จัตุรัสวีรบุรุษ

 Duo Hotel or International Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” Bratislava (332 กม.) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสโลวัค รวมท้ัง
เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝ่ัง
แมน้ําดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุง
เวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแควนสโลวาเกีย โบสถและสถานท่ี
สําคัญตาง ๆ เชน ปราสาทท่ีเคยใชเป็นปอมปราการสมัยโบราณ

นําทานเก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณของเมืองและแนวเทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตน
ในบริเวณเมืองน้ีดวย ภูเขาลิตเทิลคารเปเทียน (สวนหน่ึงของเทือกเขาคารเปเทียน)

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเดินทางสู “กรุงบูดาเปสต” Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี (200 กม.) เมืองท่ีมีแมน้ําดานูบไหลผาน
กลางเมือง

นําคณะชมความย่ิงใหญอลังการของ “มหาวิหารเซนตสตีเฟน” สรางขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณเมื่อปี ค.ศ.1905 ใช
เวลากวา 54 ปีในการกอสราง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวาเป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต

ชม “ฮีโรสแควร” ซ่ึงเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ

พรอมชม “อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ” ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กูลาซฮังกาเรียน

พักท่ี Mercure Hotel หรือเทียบเทา

บราติสลาวา

ปราสาทบราติสลาวา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกท่ีอยูติดชายแดน
ไมใชแคนั้น เป็นเมืองท่ีอยูติดชายแดนท่ีติดสองประเทศเพ่ือนบาน ณ สามเหล่ียน
ชายแดนฮังการี ออสเตรีย และประเทศตัวเองอยางสโลวาเกียดวย

เป็นปราสาทเกาแกประจําเมืองท่ีตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล ซ่ึงเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา เป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผา มีหอคอยสูง 80 เมตร อยูท้ัง 4
ดาน ดานบนปราสาทเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองท่ีสวยงามมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 7 คาสเซิลฮิลล - ปอมชาวประมง - อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน
- ลองเรือแมน้ําดานูบ - อาคารรัฐสภาฮังการี - พารนดอรฟเอา
ทเลต

บูดาเปสต

โบสถเซนตสตีเฟน

จัตุรัสวีรบุรุษ

 บาย

กรุงบูดาเปสต เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี และเป็นศูนยกลางการปกครอง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนสงของประเทศ เป็นเมืองเด่ียวท่ีมี
อาณาเขตครอบคลุมท้ัง 2 ฝ่ังของแมน้ําดานูบ และใหญท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของยุโรป

เป็นโบสถท่ีตั้งเดนเป็นสงาบนพ้ืนท่ีเขตเมืองบูดาเปสต ลักษณะโครงสรางของโบสถเป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตรงกลางเป็นโดมท่ีสวยงามขนาบดวยหอระฆังท่ีมีความ
ใหญโตท้ังสองดาน โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญท่ีสุดในฮังการีน้ําหนักเกา
ตัน ภายในโบสถศักดิส์ิทธิ ์เป็นท่ีเก็บรักษาพระหัตถดานขวาของกษัตริยสตีเฟนซ่ึงยังคง
มีสภาพท่ีสมบูรณทุกประการ

เป็นจตุรัสท่ีสําคัญท่ีสุดในเมืองบูดาเปสต ท่ีมีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ (Millennium
Memorial) ตั้งตระหงานอยูกลางลาน เป็นจตุรัสขนาดใหญท่ีมีรูปป้ันของนักรบ หัวหนา
เผา และผูนําประเทศท่ีสําคัญ ท้ังยังเป็นจตุรัสท่ีใชจัดกิจกรรมทางการเมืองท่ีสําคัญ
มากมาย รําลึกถึงการสรางชาติ และการรอดพนจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กูลาซฮังกาเรียน

 Mercure Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําคณะขึ้นสู “คาสเซ่ิลฮิลล”

ชม “ปอมฟิชเชอรแมนบาสเตียน” ท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีวิตเพ่ือปกปองบานเมือง
ในชวงท่ีถูกมองโกลรุ กรานในปี ค.ศ.1241-1242

ชม “อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน” ปฐมกษัตริยของชาวแมกยารทรงมาเดนเป็นสงาอยูหนาปอมปราการ

ผานชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ” สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต

นําทานเพลิดเพลินกับ “ลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝากฝ่ังแมน้ําดานูบ” แมน้ํานานาชาติไหลผานหลายประเทศ ในยาม
อากาศดีสายน้ําสีฟาใสเปลงประกายใหดูโดดเดนวิวทิวทัศน ท่ีสวยท่ีสุด

ระหวางการลองเรือทานจะไดชม “อาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป” สัญลักษณของประเทศ อาคารน้ีถูกสรางแบบ นีโอ
โกธิคอันโดดเดน

ชมอาคารบานเรือนสถาปัตยกรรมเกาแกคูบานคูเมืองและชีวิตความเป็นอยูของผูคนสองฟากฝ่ังแมน้ําดานูบท่ีสวยงามเกินคํา
บรรยาย ชมวิวทิวทัศนของเมืองบูดาเปสต

บาย

้



บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะออก เดินทางเขาสู “Outlet Parndorf” (195 กม.) ใหทานไดมีเวลาเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมมากมายในราคา
พิเศษ เชน Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess,
Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas
ฯลฯ

ไดเวลาอันควรนําทาน เดินทางสูกรุงเวียนนา (48 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

ค่ํา

อิสระอาหารมื้อค่ํา เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

พักท่ี Austria Trend Hotel or Mercure Hotel หรือเทียบเทา

คาสเซิลฮิลล

ปอมชาวประมง

อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน

ลองเรือแมนํ้าดานูบ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเนินเขาท่ีมีปราสาทท่ีสวยงามตั้งอยู นอกจากน้ียังมีบานสไตลบาร็อค อนุสาวรียฮับส
บูรก รานกาแฟ รวมถึงรุสซวอรมของตนศตวรรษท่ี 19 การมาท่ีน่ีสามารถเดินทางขึ้นไป
ดวยรถ หรือใชบริการกระเชาไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางไวเพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีวิต
ปกปองบานเมืองในคราวท่ีถูกพวกมองโกลเขามารุกราน และท่ีแหงน้ียังจุดชมวิวทิวทัศน
รอบเมืองท่ีสวยท่ีสุด สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดแบบพาโนรามา

เป็นอนุสาวรียพระบรมรูปทรงมาผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของพระเจาสตีเฟน ท่ีตั้ง
อยูหนาปอมชาวประมง

ลองเรือชมแมน้ําดานูบ แมน้ําท่ียาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็นอันดับสองของทวีป
ยุโรป (รองจากแมน้ําโวลกา) มีตนกําเนิดท่ีแถบปาดํา ในประเทศเยอรมนี เกิดจากแมน้ํา
เล็กๆ สองสาย คือ Brigach และ Breg ซ่ึงไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานูบท่ีเมือง
Donaueschingen



วันท่ี 8 เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา -
พระราชวังฮอฟเบิรก - อาคารรัฐสภาออสเตรีย - ศาลาวาการ
กรุงเวียนนา - มหาวิทยาลัยเวียนนา - ศาลสูงกรุงเวียนนา -
พระราชวังเชินบรุนน - สวนสาธารณะสตัดทพารค - อนุสาวรีย
ของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร - ถนนคารทเนอร - มหาวิหาร
เซนตสตีเฟน - ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

อาคารรัฐสภาฮังการี
เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไมควรพลาดมาเท่ียวชม ถือวาป็นสัญลักษณของฮังการี
อาคารรัฐสภาน้ีตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต เป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค มีหลังคาสีแดง และ
รูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแหงลอนดอน สหราชอาณาจักร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พารนดอรฟเอาทเลต บาย

เป็นเอาทเลตภายใตย่ีหอ MacArthurGlen Group ซ่ึงเริ่มในอเมริกาเหนือ ถนัดเรื่อง
การเปิดเอาทเลตซ่ึงขยายมาเรื่อยๆ จนเขามาในยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2546 ภายในเอาทเลตแหง
น้ีจะมีรานสินคาแบรนดเนมตางๆ นับรอยแบรนดท่ีขายในราคาพิเศษ

 คํ่า  Austria Trend Hotel or Mercure Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานชม “กรุงเวียนนา” Vienna

ผานชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse

ผานชม โรงอุปรากร (โอเปราเฮาส), พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถประจํา
เมือง, ศาลสูง ฯลฯ

นําทาน “เขาชมภายในพระราชวังเชินบรุนน” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอนอันย่ิงใหญของราชวงศฮัปสบวรก
ท่ีถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคของ “พระนางมาเรียเทเรซา” จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิโรมันท่ีตั้งพระทัยวา
จะสรางพระราชวังแหงน้ีใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายสในกรุงปารีส”

ดานหลังของพระราชวังในอดีตเคยใชเป็นท่ีลาสัตวปัจจุบันไดตกแตงเป็นสวนและ น้ําพุอยางสวยงาม อันเป็นท่ีมาของชื่อพระ
ราชวังเชินบรุนนในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ไดเคยใชชีวิตชวงวัยเด็ก ณ พระราชวังแหงน้ี และ โมสารทยังเคย
มาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับพระราชโอรสของพระองค

เขาชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในหอง อาทิ หองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่, หองมิลเล่ียน, ไชนีสรูม หอ
งบอลลูม ใชจัดงานเตนรํา หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใชงานอยูเป็นครั้งคราว ฯลฯ ชมอุทยานและสวนดอกไมนานาพันธุ

จากนั้นนําทานเดินทางสู “สวนสาธารณะสตัดปารค” สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง

ชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” Johann Strauss Junior ศิลปินท่ีมีชื่อเสียงกองโลก

บาย

้



บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเดินทางเขา สู “ถนนคารทเนอร” ยานถนนการคาท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย
เชิญทานเลือกซ้ือหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของท่ีระลึก และ สินคาแบรนดเนมชื่อดังของ
ยุโรป

พรอมชม “โบสถเซนตสตีเฟน” St. Stephen Cathedral เป็นโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 13
ถือเป็นโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย

ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเวียนนา เพ่ือทํา Tax Refund

ค่ํา

23.20 น. เหิรฟากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี OS025 (บินตรง)

เวียนนา

ถนนสายวงแหวน

โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา

พระราชวังฮอฟเบิรก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

เป็นถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา ท่ีรายลอมรอบดวยสถานท่ีสําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก กลุมอาคารพระราชวังของ
จักรพรรดิ อิมพิเรียลอพารตเมนท หอศิลปแหงชาติ และพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

เป็นโรงละครโอเปราท่ีสรางขึ้นในระหวางปี 1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปิดใหมอีกครั้งในปี 1955

เป็นพระราชวังอันย่ิงใหญของกรุงเวียนนา ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคย
ใชเป็นสถานท่ีพักของราชวงศตางๆ มากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็น
ท่ีพักของผูมีอิทธิพลตางๆ มากมายในออสเตรียมากอน



อาคารรัฐสภาออสเตรีย

ศาลาวาการกรุงเวียนนา

มหาวิทยาลัยเวียนนา

ศาลสูงกรุงเวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน

สวนสาธารณะสตัดทพารค

เป็นสถานท่ีทําการรัฐบาลของออสเตรีย ตั้งอยูบนถนนริงสราเชสในยาน Innere Stadt
ใกลกับพระราชวังฮอฟเบิรก อาคารน้ีสรางเสร็จในปี 1883 ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 13,500
ตารางเมตร ทําใหเป็นอาคารท่ีใหญท่ีสุดในเวียนนา ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีประกอบพิธีสําคัญ
ของรัฐ โดยเฉพาะพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีแหงออสเตรียและสุนทรพจนของรัฐใน
วันชาติทุกวันท่ี 26 ตุลาคม

สถานท่ีสําคัญอีกแหงท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดไมนอย ถูกสรางขึ้นตั้งแตปี 1872 แลวเสร็จ
ในปี 1883 ไดรับการออกแบบโดย Friedrich von Schmidt ตัวอาคารเป็นศิลปะสไตล
โกธิคท่ีสวยสดงดงาม โดดเดนดวยยอดแหลมสูงของหอคอย ท่ีมีความสูงถึง 97.9 เมตร
ถือวาเป็นสัญลักษณของกรุงเวียนนาในปัจจุบัน

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยูในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย กอตั้งโดย Duke
Rudolph IV ในปี 1365 และเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก มหาวิทยาลัย
เวียนนาไดพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรปและเป็นหน่ึงใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดโดยเฉพาะในสาขามนุษยศาสตร และเป็นบานนักวิชาการ
ของนักวิชาการหลายคนท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร

เป็นอาคารศาลฎีกาในกรุงเวียนนาตรงบริเวณใกลๆ กับถนนริงสตาเช มีลักษณะเป็น
อาคารสไตลนีโอเรเนสซองค สรางขึ้นในปี 1875 นอกจากศาลฎีกาแลวศาลยุติธรรมยัง
เป็นท่ีตั้งของศาลภูมิภาคระดับสูงของกรุงเวียนนา ศาลภูมิภาคสําหรับคดีแพงในกรุง
เวียนนา และอัยการสูงสุดประจํากรุงเวียนนา

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจาก
ฝรั่งเศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี1996

เป็นสวนสาธารณะท่ีใหญมากในกรุงเวียนนา ในสวนสาธารณะแทบทุกท่ีจะมีรูปป้ันโม
สารตประดับอยู ท้ังยังมีรูปป้ันกับดอกไมสีเหลืองและสีแดงประดับรายรอบแลว จะทําให
นึกถึงเพลงคลาสสิคของโมสารตขึ้นมาทันที



วันท่ี 9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร
อนุสาวรียทานโยฮันสเป็นรูปป้ันราชาแหงเพลงวอลซเหมือนมีชีวิตอยูท่ีสแตดพารก ใน
กรุงเวียนนา เป็นคีตกวีชาวออสเตรีย ซ่ึงบทประพันธเพลงวอลซของเขาเป็นท่ีรูจักอยาง
กวางขวาง ตลอดชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 สเตราสไดกลายเป็นราชาเพลงวอลซ เน่ืองจาก
ไดปฏิวัติรูปแบบวอลซดวยการยกระดับเพลงระบําชาวนาอันตํ่าตอย ขึ้นมาเป็นเพลงเพ่ือให
ความบันเทิงแกบุคคลชั้นสูงในราชสํานักฮับสบวรกได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ถนนคารทเนอร

มหาวิหารเซนตสตีเฟน

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

 บาย

เป็นถนนสายชอปป้ิงประจํากรุงเวียนนา เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึง
กําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม และ
เปล่ียนเป็นถนนคนเดินท่ีเอาไวใหคนเดินชอปป้ิง ท่ีมีรานคา รานแบรนดเนมตางๆ ตลอด
สองขางทาง

เป็นมหาวิหารท่ีสําคัญท่ีสุดของเวียนนา ซ่ึงมีชื่อท่ีนิยมเรียกกัน Stephansdom เป็น
ภาษาเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยางเกิดขึ้น เป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ตรงกลางเป็นโดมท่ีสวยงามขนาบดวยหอระฆังท่ีมีความ
ใหญโตท้ังสองดาน โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญท่ีสุดในฮังการี สามารถชม
วิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดยรอบ

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

 กิจกรรม บาย

15.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ จะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ือง

จากบริษัทฯ จะตองใชเอกสารตางๆ ท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ประกันการเดิน
ทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

2. หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดิน
ทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

3. เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมี
ความประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน

4. กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45–60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

5. หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

6. ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ
สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะ
เป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

7. ในกรณีท่ีเกิดการลาชาจากสายการบิน หรือกระเปาเดินทางไมมาตามกําหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกรองคา
ชดเชยจากสายการบินใหกับทาน ซ่ึงการพิจารณาขึ้นอยูกับกฎเกณฑของสายการบินเทานั้น

การชําระเงิน
1. กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท

และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

4. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

5. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / กรุงเทพฯ – เวียนนา – กรุงเทพฯ 

2. คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12 ช.ม. / วัน 

3. โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล    หรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําใหตองมี
การปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

4. คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

่



5. คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หากทานอายุเกิน 75 ปี หรือไม
ไดเดินทางไปและกลับพรอมกรุป ทานตองซ้ือประกันเด่ียวเพ่ิม

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

2. น้ําด่ืมบนรถ

3. คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน / วัน (10 วัน)

4. คาธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร / ทาน  / วัน (14 ยูโร)

5. คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา 4,500 บาท ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทาน
จะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

6. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

7. คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA(ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
- คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุ ยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

- ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

- หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

- เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

- สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

7. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

9. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทาน
จะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย
สุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

12. กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดิน
ทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก



หมายเหตุ
-  อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน / วัน (10 วัน) และ คาธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร /

ทาน / วัน (14 ยูโร)

-  อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา 4,000 บาท ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม

- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท ไดมอบหมายให
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

- ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัท

- เมื่อทานทําการจองและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ เรียบรอยแลว

การยกเลิก
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได     

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 40,000 บาท   

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง นอยกวา 25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


