


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองโฮเฮนชวานเกา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-
อินสบรูค	-	หลังคาทองคํา	-	ถนนมาเรียเทเรซา

พักที่
Ramada
Innsbruck
Tivoli	3	ดาว
หรือระดับใกล
เคียงกัน

3 ฮัลชตัทท	-	เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล	-	มหาวิหารแหงซาลสบวรก
พักที่	Star	Inn
Airport	3	ดาว
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	กรุงปราก	-	ศาลาวาการเมืองหลัง
เกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่
International
Prague	Hotel
4	ดาว	หรือ
ระดับใกล
เคียง

5 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-	เมืองคุทนาฮ
อรา	-	โบสถเซ็นตบาบารา	-	กรุงเวียนนา

พักที่	Austria
trend
Annanas	4
ดาว	หรือ
ระดับใกล
เคียง

6 พระราชวังเชินบรุนน	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-	ถนน
คารทเนอร	-	กรุงบูดาเปสต	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ปอมชาวประมง	-	จัตุรัส
วีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	แมน้ําดานูบ

พักที่
Leonardo
Budapest	4
ดาว	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน

7 กรุงเวียนนา	-	สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

18	พ.ค.	61	-	25	พ.ค.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿12,500

22	มิ.ย.	61	-	29	มิ.ย.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿12,500



21.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ขาออกชัน้	4	โซน	D	เคานเตอรสายการบินไทย	(TG)
เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดาน	เอกสารติดแท็กกระเปากอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสูทาอากาศยานมิวนิก	สายการบินไทย	(TG)	เทีย่วบินที	่TG924

07.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานมิวนิก	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทยประมาณ	5	ชัว่โมงและ
ชวงฤดูหนาวจะ	6ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	หลังผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองโฮเอินชวังเกา	(Hohenschwangau)	(ระยะทาง156	กม./2.30ช.ม.)	เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียเพื่อ
นําทานเขาชมความสวยงามของ	ปราสาทนอยชวานสไตน	(Neuschwanstein	Castle)	นําชมตนแบบของ

ปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนดซึ่งปราสาทนอยชวานสไตนตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทใน
เทพนิยายซึ่งเป็นปราสาทของพระเจาลุดวิคที่2หรือเจาชายหงสขาวชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆที่ไดรับ
การตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารดวากเนอรเป็นนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง	(คา
ทัวรรวมคาเขาปราสาทแลว)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิน่

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองอินสบรูค	(Innsbruck)	(ระยะทาง	114ก.ม./1.30ช.ม.)	เป็นเมืองหลวงของแควนทิโรล

เป็นเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิน	ซึ่งคําวาอินสบรูคน้ัน	แปลวา	สะพาน
แหงแมน้ําอิน	มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป
นําทานเดินชม	เมืองเกา	Old	Town	Innsbruck	มีตึกอาคารเกาแก	รานคาหลากหลายประเภท	นําทานไป

ชมและถายรูป	หลังคาทองคํา(Golden	Roof)	เป็นสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค	ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา
สรางขึน้โดยจักรพรรดิ	Friedrich	ที่	4	ในชวงตนศตวรรษที่	15	สําหรับเป็นที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล
นําทานเดินชมเมืองเดินสูถนนสายหลักของเมืองคือ	มาเรีย	เทเรสเซียน	ซตราสเซอ	(Maria	Theresien

Strasse)	มีอาคารสไตลบารอคที่แสนงดงาม	ยังคงไดรับการรักษาใหอยูในสภาพเดิม	ตึกอาคารสีลูกกวาดพาส
เทลน้ันเป็นเสนหที่ทําใหนักเดินทางอยางเราตองหยุดเก็บภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลา	ทานสมารถน่ังจิบกาแฟ
ชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลือกซื้อแฮมชีทที่ขึน้ชื่อเป็นของฝากคนทางบานได	และทานที่ชื่นชอบ



คริสตัลสวารอฟสกี้	Swarovski	สามารถเลือกซื้อไดที่เมืองน้ีอีกดวยซึง้ตนกําเนิดอยูที่เมืองน้ีดวย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
ทีพ่ัก:	Ramada	Innsbruck	Tivoli	3	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน

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

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิ่น

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอิน	อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน	มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ	ๆ	ๆ
แทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป

เป็นสัษลักษณของเมืองอินสบรูก	ซึ่งเป็นอาคารที่หลังคาของระเบียงถูกประดับ
ดวยกระเบื้องทองแดงเครือบทอง



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ถนนมาเรียเทเรซา	ถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก	เชื่อมระหวางเขตเมือง
เกา	กับยานชอปป้ิงสมัยใหม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
	พักที่	Ramada	Innsbruck	Tivoli	3	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	ฮัลลสตัทท	(Hallstatt)	(ระยะทาง248ก.ม./	3.30	ชม.)	ตลอดเสนทางมีวิวทิวทัศน

สวยงามเป็นเอกลักษณของออสเตรีย	มีเนินภูเขาหญาสลับทะเลสาบตลอดเสนทาง
นําชม	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป าสี

เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในออสเตรียอยูในเขตซาลซกัมเมอร
กุท	(Salzkammergut)	เขตที่มีภูเขาและมีทะเลสาบมากมายถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็นไขมุก
แหงออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึง
ทานอยูในภวังคแหงความฝัน
จากน้ันอิสระใหทานไดเดินเลนถายรูปกับเมืองนอยนารัก	หรือเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิน่

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมือง	ซาลซบูรก	(Salzburg)	(ระยะทาง72ก.ม./	1	ชม.)	เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่อง

สถาปัตยกรรมบาร็อค	ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองศูนยกลางการ
คาที่สําคัญของออสเตรียดวย	ตัวเมืองแบงเป็น	2	ฝ่ังคือฝ่ังเมืองใหมและฝ่ังเมืองเกา	โดยมีแมน้ําซาลซัค
(Salzach)ไหลผานกลางเมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป	บริเวณเมืองเกาไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในปี	ค.ศ.	1997	เมืองน้ียังเป็นบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่	18	นามวาวูล
ฟกังอามาเดอุส	โมสาท(Wolfgang	AmadeusMozart)และยังเป็นสถานที่ถายทําของภาพยนตรเรื่อง	The	Sound
of	Music	ภาพยนตรเพลงที่ยิ่งใหญฮอลลีวูด
นําทานชม	สวนมิราเบล	(Mirabell	garden)	ภายในบริเวณวังมิราเบล	ที่มีการจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดง

ดัง	ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจ
จากน้ันนําทานขาม	แมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา	Old	Town	และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซา

ลบูรก	ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา	ใหทานถายรูป
ตอจากน้ันนําทานถายรูป	บานเลขที	่9	ถนน	Getreidegasse	บานสีเหลืองเลขที่	9	เป็นสถานที่ที่โมสารท

เกิด	เขาอาศัยอยูในบานหลังน้ีมากกวา	20	ปี	ตอมาเขายายไปอยูอีกหลังหน่ึง	บานหลังน้ีถูกดัดแปลงใหเป็น
พิพิธภัณฑในปัจจุบัน	ไมไกลจากกันเป็น	จัตุรัสเรสซิเดนท	(Residenzplatz)	คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญที่
ใจกลางยานเมืองเกาอยูใกลมหาวิหารแหงเมืองซาลซบูรก	มีน้ําพุสไตลบาโรก	เป็นจุดเดนของบริเวณน้ี
ใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดินถายรูป	มหาวิหารของซาลบูรก	(Salzburg

Cathedral)	ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโมสารทซึ่งเป็นสวนที่เป็นมรดก
โลกยูเนสโกจดทะเบียนเมื่อปี	ค.ศ.1996	ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึน้ทะเบียนใหสวนที่เป็นพระราชวังเชิรนบรุนน	เมืองน้ี
จะเต็มไปดวยโมสารทไปหมด	อยางช็อกโกแลต	ของที่ระลึกนับรอยชนิดก็เป็นตรารูปโมสารทเกือบทั้งหมด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน



ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ทีพ่ัก:	Star	Inn	Airport	3	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิ่น

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

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต

สรางในสมัยเรอเนซองสตอนปลายตอบาโรคตอนตน	ถือเป็นโบสถบาโรคยุค
แรกสุดเลยทีเดียว	สรางขึน้ใหมเพื่อแทนโบสถหลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญจนเกิน
ซอมแซม	มหาวิหารหลังน้ีถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ถลมเสียหาย	แต
ตอมาไดรับการบูรณะใหงดงามดังเดิม	ดานหนาสรางดวยหินออนซาลสบวรก
ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
	พักที่	Star	Inn	Airport	3	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองมรดกโลกเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	(ระยะทาง216	กม./3ชม.)	นําชมเมือง

ที่ไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย	เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน



ปีค.ศ.1992	(World	Heritage)	ตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแต
ยุคกลางกวา	300	ปี	หลังไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก
นําทานถายรูป	ปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	(คาทัวรไมรวมคาเขาชมดานใน)	สรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250

ถือเป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ตรง
บริเวณคุงน้ําฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	ถายรูปโบสถเกากลางเมือง	St.V
itus’sChurch

จากน้ันอิสระใหทานเดินชมบริเวณยานเมืองเกา	ชมและเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	กรุงปราก	(ระยะทาง175	กม./2.30ชม.)	เมืองหลวงของเชค	เมืองแหงปราสาทรอยยอด

ตั้งอยูริมสองฟากฝ่ังแมน้ําวัลตาวา	(Vltava	River)	ผานชมทิวทัศนธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง	กรุง
ปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ	คือ	อาณาจักรโบ
ฮีเมีย	และอาณาจักรโมราเวีย	ปัจจุบันกรุงปรากไดรับการยกยองใหเป็นมรดกโลก
นําทานเดินชม	เมืองเกา	Old	Town	ยานเมืองเกาที่บรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเต็มไปดวยผูคนและรานขาย

ของนานาชนิด
ใหทานถายรูป	ศาลาเทศบาลเมืองเกา	Municipal	House	เป็นสถานที่ประวัติศาสตรสําคัญในการเจรจา

ตกลงใหสลายประเทศเชโกสโลวาเกียแบงแยกออกเป็น	2	ประเทศใหมคือสาธารณรัฐเชคและสาธารณรัฐสโล
วัก	(สโลวาเกีย)เมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2536	โดยมีนายวาคลัฟ	ฮาเวลไดรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคน
แรก	ยานน้ีมีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร	(Astronomical	Clock)	ที่ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆมากมายในยานเมืองเกา	มีทั้งสินคาของฝากที่ระลึก	รวมทั้งรานคาแฟชั่นชั้น

นํา	อาทิเชน	Louis	Vitton,	Gucci,	Hermes,	Hugo	Boss,	Burberry,	Rimowa	Shop,	Dior,	Nespresso	ฯลฯ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิน่
หลังอาหารเย็น	นําทานเดินทางเขาที่พัก
ทีพ่ัก:	International	Prague	Hotel	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน



ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7วันกอนวันเดินทาง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิ่น
	พักที่	International	Prague	Hotel	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ปราสาทแหงกรุงปราก	ปราสาทที่ใหญํที่สุดในสาธารณรัฐเชคสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	885	โดย

เจาชายบริโวจ	ปราสาทน้ีตั้งอยํูบนเนินเขาริมฝ่ังแมํนําวัลตาวา	ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแหํงโบฮีเมีย
ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดี
นําทํานถํายรูปดานหนาโบสถ	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ	.1918	มหาวิหารเซนต

วิตัส	St.Vitus	Cathedral	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่	14	นับวาเป็นมหาวิหาร
สไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344	ภายในเป็นที่เก็บพระ
ศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่	2
เป็นตน	(คาทัวรไมรวมคาเขาชมดานในตัวปราสาทและวิหารราคาโดยประมาณทานละ	10-15	EUR)

จากน้ันนําทานเดินทางไปชม	สะพานชารลส	(Charles	Bridge)	เป็นสะพานเกาแกสไตลโกธิกที่ทอดขามแม
น้ําวัลตาวาที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	สะพานสรางในปี	1357	ในสมัยพระเจาชารลสที่	4	มา
เสร็จสมบูรณในชวงตนศตวรรษที่	15	มีความยาว	520	เมตร	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว30องค	ซึ่งหน่ึงในจํานวนน้ีมีรูปป้ันของเซนตจอหน	เนโปมุก(St.
John	Nepomuk)	เป็นรูปป้ันที่เกาแกที่สุดบนสะพานสรางเมื่อปีค.ศ.1683	สะพานแหงน้ีเปรียบเสมือนเป็นอีก
สัญลักษณหน่ึงของกรุงปราก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองคุทนา	โฮรา	(ระยะทาง84กม./1.30ชม.)	เป็นเมืองสําคัญมากที่สุดอันดับสอง

(รองจากกรุงปราก)	ในสมัยอาณาจักรโบฮีเมียน	ชวงศตวรรษที่14	เน่ืองจากเป็นเมืองเหมืองแรเงินของยุโรป
ตอนกลาง	และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกาแก	ไดรับการจดทะเบียนเขาเป็นมรดกโลก



ในปีค.ศ.1995	อีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินชมเมืองและไปถายรูปชมความสวยงานของโบสถประจําเมิอง	โบสถเซนตบารบารา

(St.Barbara	Cathedral)	เป็นโบสถสไตลโกธิกที่สวยงามและสมบูรณที่สุดโบสถหน่ึงของประเทศดวย	ภายใน
ประกอบดวยภาพปูนเปียกยุคกลาง	หอสวดมนต	และประติมากรรมแบบนูนและรูปป้ัน	การกอสรางเริ่มขึน้ใน
ปลาย	ศตวรรษที่	14	ชวงที่เมืองมีรุงเรืองทางเศรษฐกิจเน่ืองจากเหมืองเงิน	เกิดความลาชาในการกอสรางอยาง
มาก	ทําใหไมสามารถสรางโบสถใหเสร็จสมบูรณไดจริงจนกระทั่งปี	1905	โดยอุทิศใหกับเซนตบารบารา	นักบุญ
องคอุปถัมภของคนงานเหมืองบริเวณภายนอกโบสถที่มียอดแหลม	3	ยอดดูสงางาม	ใหทานไดถายภาพและชม
ทัศนียภาพที่ของเมืองและชนบทที่อยูโดยรอบโบสถซึ่งตั้งอยูบนยอดเขา	(ไมรวมคาเขาชมประมาณ	3	EUR)

สมควรแกเวลา	นําเดินทางขามพรมแดนสู	เวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	(ระยะ
ทาง280ก.ม.ใชเวลา	4ช.ม.)	ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมออสเตรีย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิน่
หลังอาหารเย็น	นําทานเดินทางเขาที่พัก
ทีพ่ัก:	Austria	trend	Annanas	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เมืองที่สําคัญและมีความสวยงามไมแพกรุงปราค	เน่ืองจากเป็นเหมืองแรเงิน
ของยุโรปมาตั้งแตยุคกลาง	จึงทําใหเมืองน้ีมีความรํ่ารวยไมแพกรุงปราค	และ
ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกาแก	จนไดรับการจด
ทะเบียนเขาเป็นมรดกโลกจาก	Unescoในปี	ค.ศ	1995

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน



ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

เป็นโบสถสไตลโกธิกที่นับวาสวยงาม	และสมบูรณที่สุดแหงหน่ึงของประเทศ
ใชเวลาในการกอสรางนานกวา	500	ปี

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิ่น
	พักที่	Austria	trend	Annanas	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	(คาทัวรรวมคาเขา

พระราชวังแลว)แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่16และตอมาพระ
นางมาเรียเทเรซาใหสรางขึน้ใหมอยางสงางาม	ดวยจํานวนหองถึง	1,441	หอง	ในระหวางปี	ค.ศ.1744-1749
เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งไดรับการตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส
จากน้ันนําทานถายรูปดานหนา	โบสถสเตเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา	ซึ่ง

พระเจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
นําทาน	ชอปป้ิงสินคาในยานถนนคารทเนอร	(Kartner	Strasse)ใจกลางกรุงเวียนนา	สินคานานาชนิด

อาทิเชน	เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	Louis	Vitton,	Gucci,	รานนาฬิกา	Bucherer,	สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย	เชน
Zara	,H&M	ฯลฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ช็อกโกแลตโมสารท	หรือแวะชิมของหวานที่ราน	THE	DEMEL	รานเบ
เกอรรี่	และช็อกโกแลตที่เกาแกเริ่มกิจการตั้งแตปี	1786
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	(ระยะทาง247	ก.ม./3.30

ช.ม.)	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	(Hungary)	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรม
ของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	ไขมุกแหงแมน้ํา
ดานูบ
นําทานถายรูปหนา	โบสถแมทเธียส	(MATTHIAS	CHURCH)	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให

กษตัริยมาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียสซึ่งเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก
และยังเป็นกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย	สรางในสไตลนีโอ-โกธิค
หลังคาสลับสี	สวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15	ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่	1
พระบรมรูปทรงมา	ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11ที่อยูหนา	ปอมชาวประมง	(FISHERMEN’S
BASTION)	ใหทานถายรูปปอมปราการใหญโตที่มีจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา	ทานสามารถชมความงามของแมน้ํา



ดานูบไดเป็นอยางดี	ปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแตค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
นําทานชม	จัตุรัสวีรบุรุษ	(HEROES’	SQUARE)	บนฝ่ังเปสตที่ตั้งของ	MILLENARY	MONUMENT	อนุสาวรีย

ที่สรางขึน้ฉลอง	1,000	ปีแหงชัยชนะของชาวแมกยาร
จากน้ันนําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง	600-800	ปีมา

แลว	ที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	ชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่รํ่ า
ลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด	นอกจากน้ีทานจะไดชม
สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	โดยนาย	WILLIAM	TIERNEY	CLARK	วิศวกรชาว
อังกฤษ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษทั้งหมด	ใหทานไดเก็บภาพริม2ฝ่ังแมน้ําที่
สวยงาม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิน่
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พัก
ทีพ่ัก:	Leonardo	Budapest	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

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

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ
สวยที่สุดในโลก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิ่น
	พักที่	Leonardo	Budapest	4	ดาว	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	(ระยะทาง226ก.ม.ใชเวลา3.30ช.ม.)	เพื่อนําทานเดินทางสู

สนามบินเวียนนา	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับสูประเทศ
11.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา	เช็คอินตัว๋โดยสารและสัมภาระใหทานทําคืนภาษี

(Tax	Refund	)	และ	มีเวลาชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
14.30	น.	ออกเดินทางสูประเทศไทย	โดยสายการบินไทย	(TG)	เทีย่วบินที	่TG937

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

05.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย14วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	การประกันภัย	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ	Allianz

แบบแผนประกันภัย	แบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคล	ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั	มากกวาขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเทีย่ว	ทีบ่ังคับ
ใหบริษทันําเทีย่ว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานัน้	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ได	กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษทัฯ
13.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
14.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
15.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีจานวน	20	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

-	จะสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง
15	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท
2.	กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร
3.	คาทัวรสวนที่เหลือชําระ	25-30	วันกอนออกเดินทาง

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-
กลับและจํานวนหนหนงัสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3หนา)	**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทั



มิฉะนั้นทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ	**	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
(ตัว๋กรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเป็น	Business	Classได	และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทานั้นไมสามารถ
เลื่อนวันได)	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ	ระดับใกลเคียงกัน
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สายการบินไทย	สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง	30	กิโลกรัม	ถือขึ้นเครื่องได

7กิโลกรัม	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	และกรณีน้ําสัมภาระ
เกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ	สะสมไมลได50%	กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล	ออรคิด	พลัส	กอน
ออกตัว๋
6.	การประกันการเดินทาง	บริษทัฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ	กับ

Allianz	แบบแผนประกันภัยแบบ	Oasis	Tripper	แบบรายบุคคล	โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน	ดังน้ี
-	การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ	
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุมากกวา	16	ปี	หรือนอยกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	3,000,000	บาท
ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา	16	ปี	หรือมากกวา	75	ปี	วงเงินคุมครอง	1,500,000	บาท
คารักษาพยาบาลในตางประเทศ	วงเงิน	2,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย	วงเงิน	200,000	บาท	
ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน	เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย	โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษทั	มากกวา
ขอบังคับ	ตาม	พ.ร.บ.	ธุรกิจนําเทีย่ว	ทีบ่ังคับใหบริษทันําเทีย่ว	ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เทานัน้	แตทั้งน้ี	ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด	Allianz	ได	กรณีทาน
ตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษทัฯ	
7.รวมคาวีซาวีซาเชงเกนแลว	กรณีลูกคามีวีซาอยูแลวหักออกจากคาทัวร	2,200	บาท

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน	และไดทําการ

ขายโปรแกรมไปแลว
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	45	EURO	ตอทริป	สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจ

จากทาน

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกน	(ประเทศออสเตรีย)	ระยะเวลาดําเนินการยื่น	15	วันทําการ
**	ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ	ณ	สถานทูต	ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย	**

1.	พาสปอรต	ที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	กอนวันหมดอายุ	หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุ
กอนนําสง	และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย	2-3	หนาเพื่อติดวีซา	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
เชงเกนหรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต

2.	รูปถาย	รูปสีหนาตรงปัจจุบัน	ฉากหลังสีขาว	ขนาด	2	น้ิว	หรือ	3.5	*	3	cm	จํานวน	2	ใบ	และมีอายุไมเกิน
3	เดือน	หามตกแตงรูป	หามสวมแวนสายตา	หามมีเครื่องประดับ	ตองเป็นรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน

3.	เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	สําเนาบัตรขาราชการ	(ถามี)
สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	/	สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถาเคยทีการเปลี่ยน)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ
(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ปี)	แปลเป็นภาษาอังกฤษ	
สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาสูติบัตร	/	หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา	/	สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา

	4.	หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น	โดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจาก



น้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด	ภาษาอังกฤษ
4.1	กรณีเป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่
อนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป	เทาน้ันไมตองระบุชื่อประเทศ	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด	และตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่นวีซา	ตองเป็นภาษาอังกฤษ	และเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้
พรอมประทับตราบริษทั	โดยชื่อลูกคาที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาส
ปอรต	
4.2	กรณีเจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็น
กรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง	เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(คัดลอกไมเกิน	3	เดือน	และเป็นภาษา
อังกฤษเทานั้น)
4.3	กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็นภา
ษาอังกฤษเทานั้น	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือน
กอนยื่นวีซา)
เด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี
จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	หรือหาก
เด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา	จะตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา	พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดิน
ทางไปดวย	ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู	(พรอมแนบบัตรประชาชน	ของบิดาและมารดา)	โดยมีนาย
อําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง	และบิดาหรือมารดาจะ
ตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซาดวย	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการ
สลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
4.4	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.5	กรณีเป็นแมบาน	ใชสําเนาทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/ใบมรณะ	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(ใชหลักฐานการเงินของตัว
เองหรือของสามีก็ได	ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี	จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี	เป็นภาษาอังกฤษ
พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	ของสามี	และบุตร	ที่มีดวยกัน)

5.	หลักฐานการเงิน
5.1	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ประจําหรือออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	(นับจากวันปัจจุบัน)	
ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงิน
เพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง	และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนา
แนะนําใหขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ
**ยอดเงินสุดทายทีลู่กคาอัพเดท	15	วันกอนยื่น	ตองมียอดเงินทีค่รอบคลุมคาทัวรดวย	**
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
a.	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	
ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ	ไมเกิน	15	วันกอนยื่น	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต
5.2	กรณีทีบ่ริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด	ทางบริษทัฯ	จะ
ตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน	โดยระบุรายชื่อ
ผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

6.	แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน	กรุณากรอกขอมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมที่แนบมาใหอยาง
ถูกตอง	เน่ืองจากเป็นขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานทูต	ทางบริษทัฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิด
พลาด	ทานอาจจะ	ถูกปฏิเสธวีซาได
รายละเอียดเกีย่วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพีน่อง,สถานทีเ่กิด	และจํานวนบุตรของผูเดินทาง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวรและ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง
ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพทั้งน้ีบริษทัฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชน
กัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของ
บริษทั
การยื่นวีซาน้ัน	ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ	20,000	ตอทานกอนเทาน้ัน	ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการ
ยื่นวีซาได

**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร**

**	กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน	เพราะขอมูลทัง้หมด	เจาหนาทีจ่ะตองกรอกในแบบฟอรมออนไลนของ
ทาน	**



หนังสือเดินทางเลมเกา	จําเป็นตองสงมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของทาน
หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง	กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานเป็นภาษาอังกฤษใหครบ

ถวน	ไดแก	ชื่อบริษทั	/	ตําแหนงของทาน	/	ลักษณะงาน	/	รายไดตอเดือน

หมายเหตุ	:	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

**ราคาทัวรรวมคาวีซาแลว**

ไมมีราคาเด็ก	Infant	ไมเกิน	2	ขวบ	15,000	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน,

การจราจร	หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม

	เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ
ทัง้สิ้น		รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


