


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน	-	เมืองโฮเฮนชวาน
เกา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	เมืองฟุสเซน	-	เมือง	Kempten

พักที่
โรงแรม
BixBox
Hotel
Kempten
หรือระดับ
เทียบเทา

3 เมืองการมิช-พารเทนเคียรเชน	-	ยอดเขาซุกสปิตเซ	-	กระเชายอดเขาซุก
สปิตเซ	-	อินสบรูค	-	หลังคาทองคํา	-	เมืองชาลสบวรก

พักที่
โรงแรม
Austria
Trend	Hotel
Salzburg
West	หรือ
ระดับเทียบ
เทา

4 จัตุรัสกลางเมืองซาลสบวรก	-	อนุสาวรียของโมสารท	-	ฮัลชตัทท	-	ซี	สตรา
ซ	-	กรุงเวียนนา	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-
พระราชวังเบลวาแดร	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส

พักที่
โรงแรม
Arion
Cityhotel
Vienna	หรือ
ระดับเทียบ
เทา

5 พระราชวังเชินบรุนน	-	ถนนคารทเนอร	-	ถนนสายวงแหวน	-
McArthurGlen	Designer	Outlet	-	กรุงบูดาเปสต

พักที่
โรงแรม
Mercure
Budapest
Buda		หรือ
ระดับเทียบ
เทา

6 ฮีโรสแควร	-	ปอมชาวประมง	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	แมน้ําดานูบ	-	บราติสลา
วา	-	ปราสาทบราติสลาวา

พักที่
โรงแรม
Holiday	Inn
Bratislava
หรือระดับ
เทียบเทา

7 กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล

พักที่
โรงแรม
Courtyard
by	Marriott
Prague
Airport	หรือ
ระดับเทียบ
เทา

8 เมืองนูเรมเบิรก	-	จตุรัสกลางใจเมือง	-	นครแฟรงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร	-
Rathaus	City	Hall

พักที่
โรงแรม	
International
Hotel
Prague		หรือ
ระดับเทียบ
เทา

9 สนามบินแฟรงคเฟิรต

10 สนามบินสุวรรณภูมิ



23	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 64,500	บาท 62,500	บาท 59,500	บาท 11,900	บาท



ชวงคํ่า
22.00	น.	นัดคณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	2-3	เคานเตอร	D

สายการบินไทย	เจาหนาทีค่อยใหความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	นําทานออกเดินทางสูนครมิวนิค	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	924

06.45	น.	เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค	ประเทศเยอรมัน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และตรวจรับสัมภาระ
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิวนิค	นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย	ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ

เยอรมนีริมฝ่ังแมน้ําอิซาร	เป็นศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี	การเงิน	การธนาคาร	และเป็น
เมืองที่ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมัน	มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุด
ในประเทศ	และมีอารตแกลเลอรี่ดีที่สุดดวย
นําทานชมนครมิวนิค	ซึ่งมหานครแหงน้ี	กอตั้งในคศ.1158	มีบรรยากาศรื่นรมย	เต็มไปดวยอาคารเกาแก

สวยงามจากยุคสมัยอันรุงเรือง	ไมวาแบบเรอเนซองสคลาสสิคหรือแบบสมัยใหม	และเป็นแหลงรวมหางสรรพ
สินคาอันทันสมัยมากมาย
นําทานสูบริเวณ	จัตุรัสมาเรียน	ยานใจกลางเมืองเกาของมิวนิค	ซึ่งมีสิ่งที่นาชมมากมาย	อาทิ	Mariensaule

รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเสาสูง	ศาลาวาการเมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูที่หอนาฬิกาที่เรียกวา	Glockenspiel	มี
ระฆังและตุกตาซึ่งจะออกมาเตนระบํา	ใหชมกันในเวลา	11	โมงเชาในหนาหนาว	และเพิ่มรอบ	5	โมงเย็นอีกหน่ึง
รอบในหนารอน	และมีโบสถแมพระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคูเป็นสัญลักษณ	อีกทั้งบริเวณยานน้ียังมี
รานจําหนายสินคาแบรนดเนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมาย
จากน้ันนําทานเดินทาง	เมืองโฮเฮนชวานเกา	Hohenschwangau	เมืองที่ตั้งอยูในเขตแควนบาวาเรียตอน

ใตของประเทศเยอรมนี	ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน	และเป็นที่
ตั้งของปราสาทของกษตัริยบาวาเรียและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบนอยใหญ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2
ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานถายรูปภายนอก	“ปราสาทนอยชวานสไตน”	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชาของกษตัริย

ลุดวิคที่	2	ที่ตองการสรางปราสาทตามเทพนิยายของริชารด	วากเนอร	ศิลปินคนโปรดของพระองค	ซึ่งความงาม
น้ียังทําใหปราสาทแหงน้ีเป็นปราสาทตนแบบที่วอลทดีสนียไดนํามาสรางเป็นปราสาทในภาพยนตรการตูนและ
เป็นสัญลักษณของบริษทัดิสนียดวย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	Fussen	นําทานเดินเที่ยวชม	เมืองฟุสเซน	เมืองที่มีอายุ

มากกวา	700	ปี	และเป็นเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติก	ที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมันซึ่งใช
เมืองฟุสเซนน้ีเป็นจุดแวะพักขนถายสินคา	และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ	นอกจากน้ีเมืองฟุสเซนยังเป็นเมืองที่มี
ความนารัก	และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนดวยเอกลักษณเฉพาะตัว	ซึ่งปัจจุบันเต็มไปดวยราน



อาหาร	โรงแรมที่พัก	และรานคาที่ตกแตงอยางมีสไตล
ใหทานเดินเลนชมเมือง	ถายรูปกับสถานที่ตางๆ	ไมวาจะเป็นที่วาการเมือง	โบสถเซนตมัง	ที่มีสถาปัตยกรรม

แบบบาร็อค	โบสถใหญและสําคัญที่สุดของเมือง	ในอดีตเคยเป็นสํานักสงฆนิกายเบเนดิค	หรือจะเป็นปราสาทโฮ
เฮส	ชลอส	Hohes	Schloss	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาและมีสายน้ําจากแมน้ําเลช	Lech	ไหลผาน	ปราสาทน้ีเคยเป็น
ที่พักของเหลาเชื้อพระวงศชั้นสูงและพระตั้งอยูบนยอดเขากลางเมือง	สรางเมื่อปี	ค.ศ.1500	ในแบบโกธิค
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเคมป เทน	Kempten	เมืองใหญที่สุดในภูมิภาคอัลลกอยแหงแควนบาวาเรีย

เชื่อวาเดิมเป็นที่ตั้งรกรากของชาว	เคลต	กอนที่ภายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน	เรียกไดวาเมืองเคมปเทน
เป็นชุมชนเมืองที่มีความเกาแก	ที่สุดในเยอรมัน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	BixBox	Hotel	Kempten	หรือระดับเทียบเทา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน



(โดยปกติการเดินทางไปสูปราสาทบริการดวยรถชัทเทิ้ลบัส	หากรถปิดใหบริการดวยกรณีใดๆ	จะ
ตองใชการเดินเทาแทน	หรือนัง่รถมาซึง่บริการ	รถมาไมรวมอยูในคาบริการ	หากโดยสารขึ้นลง
ชําระเพิม่ทานละประมาณ	10	ยูโร	แตเน่ืองจากปราสาทปิดใหบริการในวันที	่24	และ	25	ธ.ค.	ทําให
การบริการรถรับ-สงขึ้นลงหรือรถมาหยุดใหบริการดวยเชนกัน	ดังนัน้จะใหเวลาทานถายภาพจาก
ระยะไกลกับปราสาทและทะเลสาบแทน)

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

เมืองใหญที่สุดในภูมิภาคของแควนบา	วาเรีย	เชื่อกันวาเป็นที่ตั้งรกรากของ
ชาวเคลต	กอนที่ภายหลังจะถูกปกครองโดย	ชาวโรมัน	ปัจจุบันเป็นชุมชนที่เกา
ที่สุดในเยอรมัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	โรงแรม	BixBox	Hotel	Kempten	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองการมิซ	หรือ	การมิช	พารเทนเคียรเชน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง)

เมืองทองเที่ยวเล็กๆ	ตั้งอยูใกลกับเขาซุกสปิตเซยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี	นําทานชมบานเรือนสวยงามศิลปะ
แบบบาวาเรียนร็อคโคโค	เมืองน้ีแบงเป็น	2	เขต	คือ	เขต	Garmisch	และเขต	Partenkirchen	เมืองน้ีงดงามดวย
ภาพวาดบนกําแพงบานที่เดินชมไมรูเบื่อ	ควบคูกับการพบเจอชาวเมืองที่ยังใสชุดพื้นเมือง	กางเกงสั้นแคเขา	เสื้อ
ปักลูกไม	เป็นปกติวิสัย	นอกจากน้ียังเป็นศูนยรวมของกิจกรรมกีฬากลางแจงทั้งหลาย	ไมวาจะเป็นวายน้ํา	ขี่
จักรยาน	เทนนิส	กอลฟ	ลองแพ	เลนสเก็ต	สกี	ไปจนถึงสโนบอรดในชวงหนาหนาว
นําทานสู	สถานีรถไฟซุกสปิตเซ	เพื่อโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู	ยอดเขาซุกสปิตเซ	ภูเขาที่สูง

ที่สุดในเยอรมัน	ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดสองขางทาง	จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ	2,000
เมตร	
นําทานเปลีย่นเป็นกระเชาเคเบิ้ลคารเพื่อไตระดับสูระดับความสูง	3,000	เมตร	ใหเวลาทานเดินเลน

ถายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลปและบนยอดเขาซุกสปิตเซน้ันเป็นอีกหน่ึงพรมแดนทาง
ธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

ชวงบาย
นําทานลงจากเขา	และเดินทางขามพรมแดนสูประเทศออสเตรีย	เดินทางสูเมืองอินนสบรูค	ประเทศ

ออสเตรีย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวดังแหงแควนทิโรล	โอบลอมดวย
เทือกเขาสูงงดงาม	บนที่ราบลุมแมน้ําอินส	ทามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป	อินนสบรูค	แปลวาสะพาน
แหงแมน้ําอินส	และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดานเป็นศูนยกลางของการแขงขันกีฬาฤดูหนาว	ทั้งยังเคยเป็นเจา
ภาพจัดการแขงขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง	รวมถึงโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึน้เป็นครั้งแรกในปี	ค.ศ.2012
ทําใหอินนสบรูค	เป็นเมืองแรกของโลกที่ไดจัดกีฬาโอลิมปิกถึง	3	ครั้ง
นําทานเดินเลนบริเวณจัตุรัสเมืองเกา	ที่มี	ตําหนักหลังคาทองคํา	ที่มีอายุรวม	450	ปี	ในอดีตเคยเป็นที่



ประทับของกษตัริยทิโรลสมัยของกษตัริยแม็กซิมิเลี่ยนที่	1	กับพระนางมาเรียเทเรซา	เชื่อกันวาหลังคากําแพงน้ี
ประดับดวยโลหะหุมทองแดงจํานวนกวา	3,450	แผน	ตามขอบประตูและหนาตางประดับดวยภาพเขียนสวยงาม
ถือเป็นสัญลักษณที่สําคัญของเมืองและมีอาคารบานเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็นรานคาหลากหลายประเภท
ถายรูปกับซิตี้ทาวเวอร	จุดนัดพบของชาวเมือง	รวมถึงจัตุรัสเมือง	ที่มีเสาอันนาเซาเลอตั้งอยู	ถือเป็น
จุดศูนยกลางของเมืองที่มีผูคนแวะเวียนมาถายภาพกันมากที่สุด
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ซาลสเบิรก	Salzburg	เมืองแหงศิลปินเพลง	ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะ

โมสารตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ	250	ปี	ในปี	2006	ที่ผานมาและยังเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลกอยาง
The	Sound	of	Music	ที่โดงดัง	รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค	และไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Austria	Trend	Hotel	Salzburg	West	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใตของมิวนิค	ตั้งอยูกลาง	เทือกเขาแอลป
เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต	บานเมืองสวยแบบบาวาเรียแท	ตาม
ผนังของตึกตางๆ	ยังเป็นรูปเขียนเรื่องราวในคริสตศาสนาที่นาชมยิ่งเป็นที่
นิยมของนักทองเที่ยวทั้งในฤดูรอนและฤดูหนาวและยังเป็นศูนยกลางการ
แขงขันกีฬาฤดูหนาว	ลานสเก็ตน้ําแข็ง	และลูแขงสกีโอลิมปิก

เป็นยอดเขาที่สูง	ที่สุดในเยอรมนี	ดวยความสูง	2,962	เมตร	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	ในวันที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาตาง	ๆ	ในเทือกเขาแอลปไดชัดเจน
และยอดเขามากกวา	400	ยอด	เห็นวิวไดถึง	4	ประเทศคือออสเตรีย
สวิสเซอรแลนด	อิตาลีและเยอรมนี	ถือวาเป็นศูนยกลางอันดับหน่ึงของการ
เลนกีฬาฤดูหนาวของเยอรมัน	โดยเฉพาะการเลนสกี

กระเชาตอไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ	ณ	ระดับความสูง	2,970	เมตร
จากระดับน้ําทะเล	ในแตละปีจะมีนักทองเทียวมาที่น่ี	ราว	500,000	คน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอิน	อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ	ๆ	ๆ
แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป



(ในชวงวันที	่25	ธ.ค.	รานคาอาจจะปิดหมดเน่ืองจากเป็นวันคริสตมาส)

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก	ซึ่งเป็นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับ
ดวยกระเบื้องทองแดงเครือบทอง

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	โรงแรม	Austria	Trend	Hotel	Salzburg	West	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินขามแมน้ําซาลสอัคชเพื่อเดินเลนชมเมืองเกาของ	ซาลสเบิรก	สูจัตุรัสกลางเมืองเพื่อถายรูปคูกับ

อนุเสาวรียโมสารต	ชมมหาวิหารใหญกลางเมืองหรือมหาวิหารแหงเมืองซาลสเบิรก	สรางขึน้ตั้งแตสมัยเรอ
เนอซองสตอนปลายตอบาร็อคตอนตน	ถือเป็นโบสถบาร็อคยุคแรก	โดยสรางขึน้ใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถูก
ไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ถลมเสียหาย	แตตอมาไดรับการบูรณะให
งดงามดังเดิม	เดินเลนบนถนนเกไตรเด	ที่มีบานเรือนเรียงราย
ผานชมสวนมิราเบลที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม	บนถนนฝ่ังขวาจะเป็นบานเกิดของคีตกวีชื่อ

ดังกองโลก	(เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบัสนํานักทองเที่ยวเขาในเขตบริเวณเมืองเกา)
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ฮอลสตัท	Hallstatt	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	เมืองเล็กๆ	ที่เงียบ

สงบ	มีอากาศที่แสนบริสุทธิแ์ละสวยงามริมทะเลสาบในประเทศออสเตรีย	ความสวยงามของเมืองน้ีไดรับการขึน้
ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโก	เรียกไดวาฮอลสตัทเป็นเมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไป
กวา	4,000	ปี	ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี	800-400	กอนคริสตกาล	และยังมีทิวทัศนที่สวยงามเป็น
ที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
นําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา	“ซี	สตราซ”	See	Strasse	ระยะทาง

ประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตล
อัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ	และบานแตละหลังลวน
ประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจํา
เมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลาน	และอาคารบานเรือนที่สวยงาม	อิสระใหทานไดพัก
ผอนน่ังจิบกาแฟ	หรือเดินเที่ยวชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	หน่ึงใน

เมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป	สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ	ที่สะทอนถึง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทั่วเมือง	เวียนนา	ยังเป็นเมืองใหญที่สุดในประเทศ
ออสเตรีย	มีแมน้ําสายสําคัญของยุโรปคือแมน้ําดานูบไหลผาน	เวียนนาจึงเป็นทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของประเทศ	และมีความสําคัญในระดับนานาชาติ	โดยเป็นสถานที่ตั้งของหนวยงานขององคการ
สหประชาชาติหลายแหง
นําทานเดินทางผานชมทัศนียภาพสองขางทางผานถนนสายวงแหวน	เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุง



เวียนนาที่แวดลอมไปดวยอาคารสถาปัตยกรรมเกาแก	อันงดงาม	อาทิ	โรงละครโอเปราที่สรางขึน้ในระหวาง
ปีค.ศ.1863-1869,	พระราชวังฮอฟเบิรก	กลุมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสต
ศตวรรษที่13-20,	ตึกรัฐสภา	ซึ่งสรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1873-1883,	พระราชวังเบลวาแดร,	สวนสเตราสและ
โบสถเซนตสตีเฟน	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Arion	Cityhotel	Vienna	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นจตุรัสยานกลางเมืองอยูใกลกับ	มหาวิหารแหงเมืองซาลสบวรก(	Salzburg
Cathedral)	มีน้ําพุสไตลบาร็อค	เป็นจุดเดนของจตุรัสน้ี

อนุสาวรียน้ีตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก	''โวลฟกัง	อะมาเดอุส	โม
ซารท''นักประพันธดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงกองโลก

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

ถนนเลียบทะเลสาบระยะทางประมาณ	300	เมตร	อีกดานมีรานขายของที่
ระลึก	ที่ศิลปินพื้นบานออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่
เกาแกไมขาดสาย	บางอยูระดับพื้นดิน	บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ
และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา	ดอกไมหลากสีสันสวยงาม
ปลายสุดของถนนซี	สตราซ	ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็นลานหิน
ขนาดยอม	ประดับดวยน้ําพุกลางลาน	และอาคารบานเรือนที่สวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง



โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

พระราชวังที่ตั้งอยูบนลาดเชิงเขา	สรางขึน้ตามศิลปะบาร็อก	เพื่อใชเป็น
พระราชวังฤดูรอนของเจาชายยูจีนแหงซาวอย	ผูนํากองทัพแหงราชวงศแฮบส
บวรก	ที่ทําสงครามจนไดรับชัยชนะพวกเติรกที่เขามารุกราน	ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑจัดแสดงภาพเขียน	ออสเตรียนแกลเลอรี	(Austrian	Gallery)	ซึ่ง
ถือวาเป็นพิพิธภัณฑภาพเขียนที่สําคัญที่สุดแหง	หน่ึงของโลก	จัดแสดงผลงาน
ภาพเขียนของศิลปินดังๆ	หลายทานรวมทั้งศิลปินชาวออสเตรียน	กุสตาฟ	ค
ลิมท

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	โรงแรม	Arion	Cityhotel	Vienna	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชรินนบรุนน	พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความ

สวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	ที่มีการตกแตงหองดวยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและ
ร็อคโคโค	หรือศิลปะประยุกตจากทางเอเซีย	และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ	ประดับอยูอยางวิจิตรงดงาม
รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพที่ใด	ซึ่งสรางขึน้ตั้งแตสมัยพระเจาโยเซฟที่	1	เป็นผูดําริในการ
สรางใหมีความหรูหราโออาเทียบเทากับพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศสเป็นพระองคแรก	ทําใหเวียนนามี
ความโดดเดนจนไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคการยูเนสโกในปี	ค.ศ.1996
จากน้ันนําทานชมเมืองเวียนนา	และมีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงาม	อาทิ	พระราชวังฮับสเบิรก,	พระรา

ชวังเบลวาแดร	หรือศาลาวาการเมืองของกรุงเวียนนา	เป็นตน	
ใหทานไดเดินเลนยานใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน	คารทเนอรสตราเซ	ถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อม

ระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน	ซึ่งเป็นยานชอปป้ิงสายสําคัญของเวียนนา	ที่มีหางสรรพ
สินคา	รานคาตางๆ	มากมายเรียงรายตลอดสองขางทางของถนน	อิสระทานชอปป้ิงสินคาชั้นนําของยุโรป
ประเภทเครื่องแกวอิตาลี	คริสตัลเจียระไน	เสื้อผาแบรนดเนมยอดนิยม	นาฬิกาสวิสแท	ของที่ระลึกตางๆ



จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองพารนดอรฟ	
อิสระใหทานชอปป้ิง	แม็คอาเธอรเกลนดีไซเนอรเอาทเล็ท	(McArthur	Glen	Designer	Outlet)	(ใชเวลา

เดินทางประมาณ	45	นาที)	เอาทเล็ตแหงแรกของประเทศออสเตรีย	และเป็นแหลงชอปป้ิงใหญ	มีรานคา
มากกวา	120	ราน	สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ	จากทุกมุมโลก	มีใหเลือกมากมายอาทิ	เชน	รองเทา	เสื้อผา	เครื่อง
ประดับ	ของตกแตงบาน	สินคาแบรนดเนมมากมาย	
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานเดินทางขามพรมแดน	สู	เมืองบูดาเปสต	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ

3ชั่วโมง)	นําทานเดินทางสูเมืองที่มีแมน้ําดานูบไหลผานกลางเมืองแยกเป็นเมืองเกาบูดาและเมืองใหมเปสต
ออกจากกันกอนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของเมืองบูดาเปสต

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Mercure	Budapest	Buda	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,
BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,
CROCS,	GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆ
อีกมากมาย



เอาทเล็ท	ปิดทุกวันอาทิตย
เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาของทาน	อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	โรงแรม	Mercure	Budapest	Buda		หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี	ไดชื่อวา	"ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ"	ดวยความงดงามของสายน้ํา

ที่คั่นแบงเมืองเป็นสองฝ่ัง	รองรอยของอดีตเมื่อครั้งอยูภายใตมานเหล็กคือ	เสนหอันนาหลงใหลที่ผสานไปกับ
ความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแตครั้งบรรพกาล	ชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสตพรอมชมนคร
ที่สวยงามดวยสถาปัตยกรรมอันลํ้าคา	ริมสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
นําทานถายภาพ	ณ	ฮีโรสแควร	หรืออนุเสาวรียจัตุรัสวีรชน	ซึ่งเป็นอนุเสาวรียที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1896

เพื่อเป็นอนุสรณครบรอบ	1,000	ปี	แหงชัยชนะของฮังกาเรียน	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรียเป็นที่ตั้งของรูป
หลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักรคาทอลิก	รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหลอผูนําของชนเผา
ทั้ง	7	ที่รวมกันกอตั้งอาณาจักรฮังการีขึน้เมื่อคริสตศตวรรษที่	9	
จากน้ันนําทานถายภาพกับภายนอกของ	ปอมปราการ	Fisherman’s	Bastion	ซึ่งสรางขึน้ตั้งแตปีค.ศ.1905

โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน	สรางขึน้ไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผูเสียสละชีพจากการ
รุกรานของมองโกล	บนปอมแหงน้ีถือไดวาเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแม
น้ําดานูบไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ําดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ
นําทานถายรูปกับภายนอกของโบสถแมทธิอัส	Matthias	Church	ซึ่งโบสถน้ีเคยใชจัดพิธีสวมมงกุฎให

กษตัริยมาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทธิอัส	ซึ่งพระองคทรงเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก	ในสมัยของพระองคถือวาเป็นสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอยางแทจริง	สิ่งกอสรางที่งดงามเกิดขึน้มากใน
เมืองหลวงและเมืองอื่นๆ	ซึ่งโบสถน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเรียบรอยแลว	รวม
ทั้งชมแมน้ําดานูบแมน้ําดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี	ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคาร
สถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย	และรับการ
ยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก
จากน้ันนําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบ	แมน้ําดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี	ชมความงดงามของอาคาร

รัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ที่โดดเดนและสวยงามเรียงรายสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	มนตเสนหที่ไมเสื่อม
คลาย	และรับการยกยองวาเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองบราติสลาวา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	นครหลวงแหงสา

ธารณรัฐสโลวาเกียหรือสโลวัค	เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค	ที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
ดานูบ	รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง	มีประชากรประมาณ	450,000	คน	บรา
ติสลาวาตั้งอยูบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี	เมืองน้ีตั้งอยูหาง
จากกรุงเวียนนาเพียง	50	กิโลเมตร	เป็นเมืองที่มีความโดดเดนทางดานสถาปัตยกรรมโดยจะพบเห็นไดมากใน
เขตเมืองเกา
นําทานน่ังรถผานชม	รัฐสภา,	หนวยงานภาครัฐตางๆ,	มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม	ฯลฯ	ที่

ลวนแลวแตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ	วัฒนธรรมและการศึกษา	รวมถึงสํานักงานใหญของสถาบันทางธุรกิจ
และการเงินขนาดใหญของสโลวาเกียจํานวนมาก	เน่ืองจากเมืองน้ีเคยตกอยูใตอํานาจของหลายชาติ	เชน
ออสเตรีย	ฮังการี	เยอรมัน	จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ	มากมาย	อาทิ	พอซโซนี	(ฮังการี)	เพรชพอรอค	(ภาษาสโล



วักเกา)	เพรสสบูรก	(เยอรมันและภาษาอังกฤษ)
นําทานถายรูปกับปราสาทบราติสลาวา	(Bratislava	Castle	Courtyard)	ซึ่งปราสาทน้ีเป็นอาคารทรง

สี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ริมฝ่ังแมน้ําดานูบสรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	9	-	18	ซึ่งเคยถูก
เพลิงไหมเสียหาย	จากน้ันมีการกอสรางเรื่อยมา	และมีการกอสรางใหมอีกครั้งในปี	1956-1964	ซึ่งทานสามารถ
ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Holiday	Inn	Bratislava	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
การกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	หน่ึงพันปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย



ปอมปราการ	Fisherman’s	Bastion	ทานสามารถเลือกชําระคาขึ้นชมวิวไดสอบถามไดจากหัวหนา
ทัวรหากมีเวลา

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	โรงแรม	Holiday	Inn	Bratislava	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงปราค	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค	นครหลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมียที่

โดงดังในอดีต	ตั้งแตยุคสมัยของกษตัริยชารลสที่	4	ไดสรางใหปราคกลายเป็นหน่ึงในนครที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึง
ของยุโรป	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชั่วโมง)
ผานชมทัศนียภาพสองขางทางจนถึงกรุงปราค	เมืองหลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค	ปัจจุบันเป็นเมืองทองเที่ยวชื่อ

ดังที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในกลุมยุโรปตะวันออก	เป็นเมืองที่นาตื่นตาตื่นใจ	พรั่งพรอมไปดวยศิลปะ
ดนตรี	การเตนรํา	ภาพยนตรและละครเวที	ทั้งยังเป็นอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท	เป็นเมืองที่มี
ความสวยงามและโรแมนติก	เป็นเมืองที่รอดพนจากภัยสงครามในอดีตและไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	และ
ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในปี	1992
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานชมความสวยงามของกลุมปราสาทแหงกรุงปราค	ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวาอดีตที่

ประทับ	ของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล	นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถ
มองเห็นตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝ่ังแมน้ํา	ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด	ที่ทานจะ	เห็น
ยอดแหลมของอาคารตางๆ	อีกดวย	
นําทานเขาชมเขตของตัวปราสาท	ซึ่งบริเวณเดียวกันมีมหาวิหารเซนตวิตัส	ตั้งอยูในยานปราสาทปราค

สรางในสมัยพระเจาชารลสที่	14นอกจากน้ันมหาวิหารแหงน้ียังมีหอง	สําหรับสวดมนตเล็กที่อยูดานขางรอบๆ
และสิ่งหน่ึงที่นาทึ่งของหองสวดมนตเล็กของ	เซนต	เวนเซสลาส	คือ	กําแพงฝาผนังที่ประดับดวยพลอยและหินที่
มีสีสันสดใสระรานตา
ใหทานถายภาพของปราสาทอันสวยงาม	พรอมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ	สะพานชารลส	ที่ทอดขาม

แมน้ําวัลตาวา	สัญลักษณที่สําคัญของปราคที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริยชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหลา
ศิลปินตางๆ	นําผลงานมา	แสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	Courtyard	by	Marriott	Prague	Airport	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	โรงแรม	Courtyard	by	Marriott	Prague	Airport	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
จากน้ันนําทานออกเดินทางขามพรมแดนสู	เมืองเนินรแบรก	หรือนูเรมเบิรก	(ใชเวลาเดินทางประมาณ

4.30	ชั่วโมง)	อีกหน่ึงเมืองแสนสวยนารักๆ	ของเยอรมันเมืองเกาที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแหงหน่ึง
ผานชมวิวทิวทัศนอันงดงาม	เมืองเกาแกนอยใหญที่เต็มไปดวยปราสาท	วัง	โบสถ	จนกระทั่งถึง	เมืองนูเรม

เบิรก	เมืองที่ตั้งอยูในรัฐบาวาเรีย	อันมีประวัติศาสตรยาวนานกวา	900	ปี	โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิส์ิทธิใ์นสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง	ซึ่งอดีตเป็นศูนยประชุมหลักของพรรคนาซี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินชมยานเมืองเกานูเรมเบิรกที่มีอายุกวา	900	ปี	ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอยางหนักในปี	1945	จาก

สัมพันธมิตรแตปัจจุบันไดทําการบูรณะขึน้มาใหมใหงดงามดังเดิม	ผานชมเมาทฮาลโรงเก็บสวยภาษีอากรใน



อดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตรอีกแหงหน่ึงของเมืองนูเรมเบิรก	ผานชมบานนัสเซา	หน่ึงในตัวอยางบาน
ขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดีที่สุดหลังหน่ึง	
นําทานแวะถายภาพบริเวณดานหนาของโบสถเซนตลอรเรนซ
กอนนําทานเดินเลนชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางใจเมือง	ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญประจําเมือง	อันถือเป็น

ตลาดนัดคริสตมาสที่ใหญที่สุดในประเทศเยอรมนี	ดานตะวันออกของตลาดมีโบสถพระแมมาเรีย	จุดเดนคือมี
นาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่วของโบสถพระแมมาเรีย	ตัวนาฬิกาและตุกตาประดับน้ีถูกสรางเพิ่มเติมภายหลังใน
ปี	ค.ศ.	1509	เพื่อเป็นการรําลึกถึง	พระราชกฤษฎีกาทองคําปี	1356
จากน้ันอิสระใหทาน	ถายภาพความงดงามของน้ําพุเชินเนอรบรุนเนนสรางขึน้ระหวางปีค.ศ	1389-1396	ดวย

หินรูปทรงปิรามิดยาว	19	เมตร	มีลักษณะคลายยอดหอคอยสไตลกอธิค	ในแตละชั้นมีรูปป้ันประดับอยูรวม
ทั้งหมด	40	ตัว	โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปป้ันโมเสสและ	7	นักพยากรณ
จากน้ันนําทานเดินทางสูนครแฟรงคเฟิรต	ซึ่งเป็นเมืองใหญและเป็นเมืองเกทเวยทางตอนเหนือของเยอรมัน

และเป็นเมืองใหญ,	เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของเยอรมัน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)
นําทานชม	นครแฟรงคเฟิรต	เมืองใหญที่สุดของรัฐเฮสสและใหญเป็นอันดับ	5	ของประเทศเยอรมนี	ตั้งอยู

ริมฝ่ังแมน้ําไมน	และยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพยแฟรงคเฟิรตและธนาคารกลางยุโรป	และยังเป็นเมืองที่
รํ่ ารวยที่สุดในกลุมสหภาพยุโรป
นําทานชม	จตุรัสกลางเมืองโรเมอร	อันงามสงา	มีบานไมทรงเยอรมัน	ที่ไดสรางจําลองมาจากของเกา	โดย

รักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม	ไวไดอยางดีเยี่ยม
นําทานชมภายนอกของมหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟิรต	ที่ไดรับการบูรณะขึน้มาหลังไดรับผลกระทบอยาง

หนักในชวงสงครามโลกครั้งที่	2	ใหทานเดินเลนและชอปป้ิงยานจัตุรัสโรเมอร	(Romerberg)	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกา
แกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	Frankfurt	City	Hall	หรือศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรัส	จุดทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุดจุดหน่ึงในแฟรงกเฟิรต	มีอาคาร	9	อาคาร	ซึ่งไดรับมาจากครอบครัวพอคา
ครอบครัวหน่ึง	โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น	City	Hall	และถูกเชื่อมกับอาคารรอบ	ๆ	สถานที่แหงน้ีเป็นที่ตั้ง
ของรัฐบาลทองถิ่นมามากกวา	600	ปี	โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแตงดวยสไตลโกธิคสมัยใหม	ซึ่งมี
ความสวยงามเป็นอยางมาก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมืองพรอมเมนูขาหมูเยอรมัน
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	International	Hotel	Prague	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

นูเรมเบิรกน้ันไดรับสมญานามวาเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน	หากใคร
เป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ	ขุนเขาสลับซับซอน	ปราสาท
ราชวังแบบในการตูน	ทางเดินโรยกรวด	ปูหินแบบยุคกลาง	โบสถสวยเกาแก
หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง	ตองที่น่ีเลยเพราะนูเรมเบิรกน้ันเสมือน
ดังเมืองแหงเทพนิยายที่ไดรับการรักษาเอาไวไดอยางสมบูรณ

ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญประจําเมืองอันถือเป็นตลาดนัดคริสตมาสที่ใหญที่สุด
ในประเทศเยอรมนีดานตะวันออกของตลาดมีโบสถพระแมมาเรีย
(FRAUENKIRCHE)	จุดเดนคือมีนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่วของโบสถพระ
แมมาเรียตัวนาฬิกาและตุกตาประดับน้ีถูกสรางเพิ่มเติมภายหลังในปีค.ศ.
1509	เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระราชกฤษฎีกาทองคําปี	1356	ที่ตราขึน้ตามพระ
ราชบัญชาของจักรพรรดิคารลที่	4	แหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิจ์ากน้ัน
อิสระใหทานถายภาพความงดงามของน้ําพุเชินเนอรบรุนเนน	สรางขึน้ระหวาง
ปีค.ศ	1389	–	1396	ดวยหินรูปทรงปิรามิดยาว	19	เมตรมีลักษณะคลายยอด
หอคอยสไตลกอธิค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน



เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

Rathaus	City	Hall	ซึ่งใชเป็น	City	Hall	มาตั้งแตปี	๑๔๐๕	โนนนนนน	เชาน้ีมี
ผูคนมาจดทะเบียนแตงงานที่น่ีหลายคูเลย	ซึ่งสรางในสไตลโกธิคในชวงปี
1867-1908	ศาลาวาการแหงน้ีเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก	เน่ืองจากมี
นาฬิกาตุกตาเริงระบํา	Glockenspiel	ซึ่งจะมีตุกตาเริงระบําออกมาเตนระบํา
ตอน	11	โมงเชา	เที่ยงตรง	และ	5	โมงเย็น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมืองพรอมเมนูขาหมูเยอรมัน
	พักที่	โรงแรม		International	Hotel	Prague		หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ไดเวลาอันสมควรนําทานเช็คเอาทจากทีพ่ัก	และเดินทางสูสนามบินนครแฟรงคเฟิรต

ชวงบาย
13.45	น.	ออกเดินทางจากนครแฟรงคเฟิรต	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG921

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

ชวงเชา



06.20	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
2.	กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ

เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวา
จะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
6.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร

อันเกิดจากสายการบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิด
ชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
7.	ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
8.	ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอ

กําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
9.	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
10.	การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดย
ในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมี
การลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบ
ริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว
11.	หากเป็นชวงอีสเตอร.	ชวงคริสมาสตหรือปีใหม	เป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ	ดังน้ันขอ

ใหพิจารณากอนการจองทัวร
12.	อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ ากวา	25	ทาน	และจะตองชําระมัดจําหลังจาก

ยืนยันการจองทัวรทันที

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวร
โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร	สวนทีเ่หลือจะขอเก็บทัง้หมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วัน
ทําการ	มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทัง้หมด

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเสนทาง	กรุงเทพฯ-มิวนิค	//	แฟรงคเฟิรต-กรุงเทพฯ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ,	คาอาหารและเครื่องดื่ม,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเชงเกน
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปี

วงเงินความคุมครอง	500,000	บาท	(ทั้งน้ีเงื่อนไขประกันขึน้อยูกับบริษทัประกัน)



8.	คาทิปพนักงานขับรถ,	คาทิปไกดทองถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเกา
9.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่7	ก.ค.2560

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาทิปพนักงานยกกระเปาทุกแหง
4.	คาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการหรือคาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คา

เครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาทิปหัวหนาทัวร	ที่จะตองชําระเพิ่มระหวางการเดินทาง	ประมาณทานละ	1,000	บาท
6.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดคาดคิด	เชน	การปรับคาน้ํามัน,	คาธรรมเนียมวีซา	หรือคาบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซา	หรือ

อื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
8.	คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศที่นอกเหนือจาก

ประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษทัฯ	จัดไวให	ทานสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได

กรณีทานทีมี่ตัว๋ของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารตามรายการทัวรหรือของทาง
บริษทัทัวร	กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกีย่วของกับการยื่นวีซา	ซึง่ผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซา
พรอมคณะได

	กรณีทานทีต่องการอยูตอ	กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน	ไมสามารถเปลีย่นสนาม
บินทีบ่ินออกได	และอยูตอไดไมเกิน	7	วัน	นับจากวันกลับออกจากยุโรป	มีคาธรรมเนียมในการเลื่อนตัว๋
กลับ	ทานละ	4,500	บาท	หากเปลีย่นแลวไมสามารถเปลีย่นแปลงอีกได	และการยื่นวีซาไมสามารถยื่น
พรอมคณะได	หากมีการเดินทางตอไปยังกลุมเชงเกนอื่น	ทานจะตองตรวจสอบเมืองทีอ่ยูตอวาอยูทีไ่หน
นานทีสุ่ด	ทานอาจจะตองไปยื่นวีซาเชงเกนทีเ่มืองนัน้ๆ	แทน	บริษทัสามารถออกเอกสารสําหรับการยื่น
วีซาใหทานไดเพียงเฉพาะตามรายการทัวรและระยะเวลาของคณะเทานัน้	และทานจะตองดําเนินการ
ดวยตัวทานเอง
การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ	15-20	วัน	ดังนัน้จึงขอความรวมมือ

ในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอเจาหนาทีส่ถานทูตพรอมถาย
ภาพและสแกนน้ิวมือ

หลักฐานการยื่นวีซาเยอรมัน***ยื่นวีซาเดีย่วเยอรมัน	ทุกทานตองแสดงตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิว
มือ***ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา	7-10	วันทําการ	
***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยื่นวีซา***

1.	สถานทูตออสเตรียไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวีซา
2.	สําหรับผูเดินทางทีศ่ึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน

ประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทานัน้
3.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกตองจะ

ชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายขึ้น
4.	กรณีผูเดินทางทานใดมีการใชพาสปอรตเดินทางระหวางกรุปยื่นวีซา	ผูเดินทางตองแจงใหทางบริษทัฯ	ทราบ

ลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน
หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือน

-	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6
เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
-	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา
-	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็น
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
-	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับ
ผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ
รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนหนา	(ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)	

-	ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา	
-	รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับบดบังหนาตา	**



สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-	กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ ากวา	20	ปี
-	ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	หากเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว	ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทัง้เบอรทีท่ํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานทีส่มรสแลว
สําเนาใบเปลีย่นชื่อ	กรณีทานทีมี่การเปลีย่นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่นนามสกุล	กรณีทานทีมี่การเปลีย่นนามสกุล
สําเนาใบหยา	กรณีทานทีห่ยาแลว

หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง
-	กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียดการ
เขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน	เป็นตน	อายุของการออกหนังสือไมเกิน	1	เดือน	นับจากวันนัดยื่นวีซา
-	กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุ
ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือ	องคกร	และสําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ	1	ชุดอายุของการออกหนังสือไมเกิน	1	เดือน	นับจากวันนัดยื่นวีซา
-	กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	3	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ	
-	กรณีทานทีเ่ป็นแมบาน	
หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม

แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา	หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน	
-	กรณีทานทีว่างงาน	ไมมีรายได	จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทาง
ดานการเงินของผูรับรอง	พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแก
ผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด	(กรณีน้ีหากความ
สัมพันธไมสามารถสืบได	หรือไมเป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)	
-	กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองทางการศึกษา	จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน	เป็นภาษา
อังกฤษ	(ฉบับจริง)	
หลักฐานการเงิน	

-	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี	ถายสําเนาทุกหนายอนหลัง	6	เดือน	และ
ปรับสมุดอัพเดทไมเกิน	15	วัน	พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี	หากมีการตอเลมใหแนบบัญชีเลม
เกาพรอมถายสําเนาหนาชื่อบัญชีมาดวย
-	หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ ากวา	6
เดือนและปรับยอดใหลาสุด	ไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	แตหากใช	statement	แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความเป็นจริง
อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล	เป็นตน	
-	กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝากประจํา
เป็นตน
-	กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว	ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร	1	ฉบับ	และทําจดหมายรับรองคาใช
จายใหบุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพรอมระบุความสัมพันธเพื่อชี้แจงตอสถานทูตอีก	1	ฉบับดวย	โดยเฉพาะคู
สามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงิน
ในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร	1	ฉบับ	และทําจดหมายรับรองคาใชจาย
พรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย

***	สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***	ทัง้น้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียง
พอทีจ่ะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)

-	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบดวย	
-	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษา



อังกฤษแนบดวย	
-	หากเด็กไมไดเดินทางทัง้กับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษา
อังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผู
ดูแลบุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
***	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
***	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
***	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต

ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
***	เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
***	กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรให

ทราบลวงหนา	แตหากกรณีทานทีต่องใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนํา
หนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน	ทานนัน้จะตองมายื่นเดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทูตตามกําหนดการของ
สถานทูตเชนเดียวกัน	***

***	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง
เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจาย
ทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็น
หลัก

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติมภาย
หลัง
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
รายการทัวรอาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่

ไมคาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	เตียงเดีย่ว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.		หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษทักอนเดินทางอยางนอย	45	วันทํางาน	มิฉะน้ันบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินทั้งหมด
2.		หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา	20,000.-	บาท	และคาวีซา

ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ



3.		หากผูโดยสารทานใด	วีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบินบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา
มัดจํา	หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวร
ทั้งหมด


