


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินโดฮา

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองฟุสเซน	-	เมืองโฮเฮนชวานเกา	-	ปราสาท
นอยชวานสไตน	-	มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน

พักที่	AZIMUT
HOTEL	/
LEONARDO
HOTEL	ที่พัก
ระดับใกลเคียง	

3 เมืองชาลสบวรก	-	ทะเลสาบมอนดเซ	-	สวนมิราเบล	-	บานเกิด
โมสารท	-	อนุสาวรียของโมสารท	-	ฮัลชตัทท	-	เชสกี้	บูดาโจวิค

พักที่	SPA	HOTEL
VISTA	/
CLARION
CONGRESS
HOTEL	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

4 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	คารโลวีวารี	-	กรุงปราก

พักที่	DUO
HOTEL	/
INTERNATIONAL
HOTEL	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

5 กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	จัตุรัสเมือง
เกาสตาเรเมสโต	-	อนุสาวรียยานฮุส	-	สะพานชารล	-	หอนาฬิกา
ขนาดใหญ

พักที่	DUO
HOTEL	/
INTERNATIONAL
HOTEL	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

6 บราติสลาวา	-	หอคอยบราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา	-	กรุง
บูดาเปสต	-	โบสถเซนตสตีเฟน	-	ฮีโรสแควร

พักที่	MERCURE
BUDAPEST
BUDA	HOTEL
ที่พักระดับใกล
เคียง

7 CASTLE	HILL	-	ปอมชาวประมง	-	อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน	-
สะพานเชน	-	แมน้ําดานูบ	-	อาคารรัฐสภาฮังการี	-	Parndoft	Outlet	-
กรุงเวียนนา

พักที่	FOURSIDE
HOTEL	/
KAVALIER
HOTEL	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

8
พระราชวังเชินบรุนน	-	กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละคร
โอเปรากรุงเวียนนา	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล
-	โบสถประจําเมือง	Graz	-	สตัดทพารค	-	อนุสาวรียของทานโจฮันสส
เตราทจูเนียร	-	ถนนคารทเนอร	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถส
เตเฟนส	-	สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	สนามบินโดฮา

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	5	พ.ค.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿55,900 ฿17,900



ชวงบาย
17.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการการตารแอรเวย	(เคาเตอร	Q)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและ
บัตรที่น่ังบนเครื่อง

ชวงคํ่า
20.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโดฮาร	ประเทศการตาร	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เทีย่วบินที่

QR833

23.55	น.	เดินทางถึง	ประเทศการตาร	ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง	(ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ	2
ชั่วโมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ชวงเชา
01.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงมิวนิค	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่QR059
06.30น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	หลังผานพิธีการตรวจคนเขา	เมือง

และดานศุลกากรเรียบรอยแลว
นําคณะเดินทางสู	“เมืองฟุสเซน-โฮเฮนชวานเกา”	เมืองชนบทเล็กๆ	ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก	เมือง

ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนีติดชายแดน	ชมกับทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียว
ขจีของขุนเขา
จากน่ันนําคณะทานเปลี่ยนการเดินทางโดย	น่ังรถมินิบัสขึน้สูยอดเขา	พรอมทั้งนําคณะทานเขาชมภายใน	“

ปราสาทนอยชวานชไตน	”ปราสาทที่ไดชื่อวาเป็นตนแบบการสรางปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทราแหง
ดีสนียแลนด	ซึ่งไดถูกตกแตงไวอยางอลังการ	ตั้งอยูในเทือกเขาแอลปแถบแควนบาวาเรีย	ประเทศเยอรมนี
สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่	2	แหงบาวาเรีย	ในชวง	ค.ศ.	1845-86	ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญ
ยักษ	สูงกวา	200	เมตร
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	



นําคณะออกเดินทางสู	เมืองมิวนิค	ชมอดีตนครหลวงแหงอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ	โดยเฉพาะในชวง
ศตวรรษที่	16-18	กอนขับรถพาชมสถานที่สําคัญๆ	อาทิ	พระราชวังหลวง	เรสซิเดนท	ฯลฯ
นําทานสูบริเวณ	“จัตุรัสมาเรียนพลัทซ”	ยานเมืองเกาที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณที่สําคัญของมิ

วนิคเซนศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค	หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ	อิสระกับ
การเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	AZIMUT	HOTEL	/	LEONARDO	HOTEL	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

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

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

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป



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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	AZIMUT	HOTEL	/	LEONARDO	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง	

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	“เมืองซาลสบวรก”	เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝ่ังของแมน้ําซาลซัค	ระหวางเสนทางผานชม

“ทะเลสาบมอนดเซ”	ที่ใชเป็นฉากถายทําตอนหน่ึงในภาพยนตร	“เดอะซาวด	ออฟ	มิวสิค”	ที่โดงดังไปทั่วโลก	
ชม	“อุทยานมิราเบลล”	อุทยานของปราสาทที่ใชเป็นสถานที่แตงงานที่จัดไดวาสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก

ชมสวนแคระ	“ซแวรเกิล	การเทน”	และทิวทัศนของ	“ปอมโฮเฮนซาลสบวรก”	เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสนหให
กับสวนแหงน้ี
จากน้ันถายภาพที่ระลึกหนา	“บานพักโมสารท”	ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก	ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ	เดินเลนใน

บริเวณ	“จัตุรัสโมซารท”	ชม	อนุสาวรียของโมสารท	มหาวิหารแหงซาลสบวรก	ศิลปะแบบบารอคในยุคตน
ขามสูฝ่ังเมืองเกาที่	ถนนเกรไทเดร	ถนนชอปป้ิงที่มีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง

ชวงบาย	
เดินทางสู	"เมืองฮัลลสตัทท"	เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก	ตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของทะเล

สาบฮัลลชตัทท	ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท	และยังเป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม
มากเป็นอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย	โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย	ซึ่งเป็น	1	ใน	9	รัฐ
ของประเทศออสเตรีย	ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง	3,500	ปี	เดิน	เลนชมเมือง	ฮาลสตัดซ	ชม
สถาปัตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคง
มีชีวิตชีวา
ไดเวลาอันควร	นําทานเดินทางสู	เมืองเชสกี้	บูเดอโจวิช

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	SPA	HOTEL	VISTA	/	CLARION	CONGRESS	HOTEL	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

เป็นทะเลสาบพระจันทรเสี้ยว	มีความยาวประมาณเกือบ	10	ก.ม.	กวาง
ประมาณ	7.7	ก.ม.	มีหมูบานที่รูปลักษณสวยงาม	อิสระใหทานชมหมูบานและ
โบสถที่สวยงามเกาแกที่น้ีเคยเป็นที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง	The	Sound	of
Music	ตอนที่พระเอกและนางเอกแตงงาน	ซึ่งดานในโบสถแหงน้ีมีการตบแตง
ที่งดงามอยางยิ่ง

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

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

อนุสาวรียน้ีตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก	''โวลฟกัง	อะมาเดอุส	โม
ซารท''นักประพันธดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงกองโลก

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SPA	HOTEL	VISTA	/	CLARION	CONGRESS	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง

เชสกี้บูเดโจวิซ	(Ceske	Budejovic)	ตั้งอยูทางตอนใตของกรุงปราก	ระยะทาง
ประมาณ	150	กม.	โดยรถยนต	เมืองบูเดโจวิซกอตั้งโดยอัศวิน	Hirzo	ซึ่งเป็น
อัศวินในกษตัรย	Ottokar	-II	แหงโบฮีเมีย	ในปี	1265	...	เมืองบูเดโจวิซ	มีพื้นที่
ประมาณ	55	ตารางกิโลเมตร	และมีประชากรเพียง	96,053	คน	(ขอมูลปี
2009)	ผูคนรูจักบูเดโจวิซดีเน่ืองจากมีเบียรดังระดับโลก	คือ	บัดไวเซอร
(Budweiser)	ซึ่งมีมาตั้งแตศตวรรษที่	13	แลว



ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางสู	“เมืองเชสกี้	คุมลอฟ	(เมืองมรดกโลก)”	เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต

ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกาและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมือง
เกาน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกดวยทําเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ําลอมรอบทําใหกลาย
เป็นปราการที่สําคัญในการปองกันขาศึกในอดีตเคยเป็นศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัด
เก็บภาษี	ตอมาในปี	ค.ศ.1963	ไดรับการประกาศวาเป็นเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ	ในตอนปลายปี	ค.ศ.1989	ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดย
ยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม	จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน	มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษ
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณคา	ทําใหองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี
ค.ศ.1992
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมือง	“คารโลวีวารี”่	เมืองตากอากาศที่นารัก	มีบอน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักกันดี

สรางขึน้ในสมัยพระเจาชารลที่	4	ชมความสวยงามของเมือง	และความสวยงามของ	“แมน้ําเทปลา”	ที่ไหลผาน
ใจกลางเมืองซึ่งชวยเพิ่มความงดงามใหแกตัวเมืองแหงน้ีมากยิ่งขึน้	ชมโบสถประจําเมืองเล็กๆ	ที่มีสัญลักษณของ
เมืองอยูบริเวณหนาโบสถ	แลวเดินลัดเลาะไปตามลําน้ําเทปลาทามกลางหุบเขาคลายสวิตเซอรแลนดเป็นอยาง
มาก	และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“กรุงปราก”	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค	ซึ่งตั้งอยูริมสองฟากฝ่ังแมน้ําวัลตาวา

ชวงคํ่า
อิสระอาหารม้ือคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง
พักที่	DUO	HOTEL	/	INTERNATIONAL	HOTEL	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค



อิสระอาหารม้ือคํ่า	ตามอัธยาศัย

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	พักที่	DUO	HOTEL	/	INTERNATIONAL	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางสู	“กรุงปราก”	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค	ซึ่งตั้งอยูริมสองฟากฝ่ังแมน้ําวัลตาวา
นําคณะทานเขาชมความยิ่งใหญตระการตาของ	“ปราสาทปราก”	ปราสาทน้ีถูกสรางขึน้ในปีค.ศ.885เป็น

ศิลปะสไตลโกธิค	สรางขึน้โดยเจาชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษตัริยสมัยตางๆ	ใน
จักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นศูนยกลางอํานาจทางการเมืองของกรุงปรากมาตั้งแตศตวรรษที่12	ปัจจุบันน้ี
ไดถูกใชเป็นทําเนียบรัฐบาล	และเป็นที่พํานักของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเช็ค
นําคณะทานเดินทางเขาสูศูนยกลางของปราสาทที่แวดลอมไปดวยโบราณสถานเกาแกอายุกวา	650	ปี	เขาชม

ความใหญโตโออาของ	“	มหาวิหารเซนตวิตัส	”	โบสถเกาแกสไตลโกธิค	ที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1929	เป็นมหา
วิหารอันศักดิส์ิทธิแ์ละทรงคุณคาที่สุดอยางยิ่งของชาวเช็ค	ทุกคนเน่ืองจากใชเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริย
พระองคตางๆ	อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึน้ในสมัยพระเจาชารลสที่	4	กษตัริยผูสรางความเจริญสูงสุดที่
ทําให	กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ	์ชม
หนาตางที่ประดับดวยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองคตางๆ	
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะเขาสูเขตเมืองเกา	นําชม	“สะพานชารลส”	สะพานสัญลักษณของกรุงปราก	ที่สรางขามแมน้ําวัลตา

วาในชวงศตวรรษที่	14	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก	ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของ
นักบุญตางๆ	ถึง	30	รูป
ชม	“จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต”	บริเวณโดยรอบ	ลวนเป็นอาคาร	และวิหารเกาแกอายุกวา	600	-	700	ปี

ที่มีความงดงามโดดเดน
ชม	“อนุสาวรียยานฮุส”	ผูนําฝ ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวาเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น
ชม	“หอนาฬิกาดาราศาสตร”	ที่ทุกๆ	1	ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต	(12	Apostles)	ออกมาเดินผาน

หนาตางเล็กๆ	ดานบนจากน้ันอิสระกับการเดินเลน	หรือชอปป้ิงสินคาที่ระลึกพื้นเมืองไตลเช็ค	และโบฮีเมียน
อาทิเชน	เครื่องแกวสีตางๆ	ตุกตาหุนกระบอก	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	DUO	HOTEL	/	INTERNATIONAL	HOTEL	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

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

สถานที่นัดพบของชาวปราก	บริเวณโดยรอบลวนเป็นอาคารและวิหารเกาแก
อายุกวา	600-700	ปี	ที่มีความงดงามโดดเดนจน	ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหป็นมรดกโลก

นักปฏิรูปศาสนา	วีรบุรุษของชาวเช็ก	ผูตอตานความเหลวแหลกฟ ุงเฟอของ
ศาสนาคริสตนิกายแคธอลิค	เชน	การที่บาทหลวงชั้นผูใหญแอบมีภรรยาลับ
จนเขาถูกตัดสินประหารชีวิต	โดยการเผาทั้งเป็น	จึงทําใหผูคนลุกฮือตอตาน
อํานาจพวกแคธอลิค	มีการจับบาทหลวงโยนลงมาจากหอคอย	จนเกิดสงคราม

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	DUO	HOTEL	/	INTERNATIONAL	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทาง	“กรุงบราติสลาวา”	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค	รวมทั้งเป็น

เมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง	มีประชากรประมาณ	450,000	คน	กรุงบราติสลาวาตั้งอยู
บนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี	ใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐ
เชก	เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง	50	กิโลเมตร	เป็นนครสําคัญทางการเมือง	เศรษฐกิจและทาง
วัฒนธรรมของแควนสโลวาเกีย	โบสถและสถานที่สําคัญตาง	ๆ	เชน	ปราสาทที่เคยใชเป็นปอมปราการสมัย
โบราณ
นําทานสมาชิกผานชม	“หอคอย”	บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณของเมือง
ผานชม	ยานเมืองเกา	อาคารยานเมืองเกาน้ี	มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา	รอก	และถนนหนทางปู

หินแบบเมืองหลวงเกาของยุโรป	เก็บภาพความสวยงามของ	“ปราสาทบราติสลาวา”	และแนวเทือกเขาคารเป
เทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย,	ภูเขาลิตเทิลคารเปเทียน	(สวนหน่ึงของเทือกเขาคารเปเทียน)	และมีเวลาให
ทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศ	อาทิเชน	ผาลูกไม,	เครื่องกระเบื้อง	ฯลฯ
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะเดินทางสู	“กรุงบูดาเปสต”	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	เมืองที่มีแมน้ําดานูบไหลผานกลางเมือง
นําคณะเขาชมความยิ่งใหญอลังการของ	“มหาวิหารเซนตสตีเฟ น”	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1851	เสร็จสมบูรณ

เมื่อปี	ค.ศ.1905	ใชเวลากวา	54	ปีในการกอสราง	มีความสูงถึง	96	เมตรถือวาเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดใน
บูดาเปสต
ชม	“ฮีโรสแควร”	ซึ่งเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ
พรอมชม	“อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ”	ที่สรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	1,000

ปี

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	“เมนูพิเศษกูลาส	ฮังกาเรียน	พรอมฟังดนตรีพื้นเมือง
พักที่	MERCURE	BUDAPEST	BUDA	HOTEL	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย



เป็นสัญลักษณของเมืองผานชมยานเมืองเกาซึ่งหางจากสถานีรถไฟเพียง	2
กิโลเมตร	อาคารยานเมืองเกาน้ีมีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก
และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเกาของยุโรป	ชมวิวทิวทัศนของตัวเมือง
บราติสลาวาจากเนินปราสาทซึ่งถือวาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง
เก็บภาพความสวยงามกับปราสาทบราติสลาวา

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ตั้งเดนเป็นสงาบนพื้นที่เขตเมืองเปสต	ลักษณะโครงสรางของโบสถเป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงามขนาบดวยหอ
ระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญ
ที่สุดในฮังการีน้ําหนักเกาตัน	ภายในโบสถศักดิส์ิทธิ	์เป็นที่เก็บรักษาพระหัตถ
ดานขวาของกษตัริยสตีเฟนซึ่งยังคงมีสภาพที่สมบูรณทุกประการ	หากอยาก
ชมวิวของเมืองบูดาเปสตแบบโดยรอบ	ปีนบันได	146	ขั้น	(หรือใชบริการลิฟต)
ขึน้ไปบนจุดสูงสุดของยอดโดมเพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบ	360	องศา

สถานที่แหงน้ีเป็นลานโลงกวางขนาดใหญ	ที่มีอนุสาวรียแหงสหัสวรรษ	ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานฮีโรสแควร	อนุสาวรียแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
การกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ	หน่ึงพันปี	เสาสูงตระหงานของอนุสาวรีย
เป็นที่ตั้งของรูปหลอเทวทูตกาเบรียล	อันเป็นสัญลักษณของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	“เมนูพิเศษกูลาส	ฮังกาเรียน
	พักที่	MERCURE	BUDAPEST	BUDA	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก



นําคณะขึน้สู	“คาสเซิล่ฮิลล”	ชม	“ปอมฟิชเชอรแมนบาสเตียน”	ที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ
ของชาวประมงผูเสียสละชีวิตเพื่อปกปองบานเมืองในชวงที่ถูกมองโกลรุ	กรานในปี	ค.ศ.1241-1242	
ชม	“อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ น”	ปฐมกษตัริยของชาวแมกยารทรงมาเดนเป็นสงาอยูหนาปอมปราการ

ผานชม	“สะพานเชน”	หรือสะพานโซ”	สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต	
นําคณะ	“ลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝากฝ่ังแมน้ําดานูบ”	แมน้ํานานาชาติไหลผานหลายประเทศ

ระหวางการลองเรือทานจะไดชม	“อาคารรัฐสภาทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป”	สัญลักษณของประเทศ	อาคารน้ีถูก
สรางแบบ	นีโอโกธิคอันโดดเดน	ชมอาคารบานเรือนสถาปัตยกรรมเกาแกคูบานคูเมือง	
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะออกเดินทางเขาสู	“Outlet	Parndorf”	ใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมายในราคา

พิเศษ	เชน	Lacoste,	Samsonite,	McGregor,	Ulla	Popken,	G	aastra,	Hallhuber,	Guess,	Polo	Ralplauren,
Geox,	Bally,	Armani,	Burberry,	Camel,	Timberland,	Vans,	Levi’s,	Diesel,	Nike,	Adidas	ฯลฯ
จากน้ันเดินทางสู	กรุงเวียนนา

ชวงคํ่า
อิสระอาหารม้ือคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
พักที่	FOURSIDE	HOTEL	/	KAVALIER	HOTEL	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

เป็นอนุสาวรียพระบรมรูปทรงมาผลงานประติมากรรมที่งดงาม	ตั้งอยูหนา
ปอมชาวประมง

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี



อิสระอาหารม้ือคํ่า	ตามอัธยาศัย

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

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดมาเที่ยวชม	ถือวาป็นสัญลักษณ
ของฮังการี	อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต	เป็นอาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก	เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิค	มีหลังคาสีแดง	และรูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคาร
รัฐสภาแหงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเอาทเล็ตภายใตยี่หอ	MacArthurGlen	Group	ซึ่งเริ่มในอเมริกาเหนือ	ถนัด
เรื่องการเปิดเอาทเล็ตซึ่งขยายมาเรื่อยๆจนเขามาในยุโรปเมื่อ	พ.ศ.	2546

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

	พักที่	FOURSIDE	HOTEL	/	KAVALIER	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะ	“เขาชมพระราชวังเชินบรุนน”	Schonbrunn	Palace	พระราชวังฤดูรอนอันยิ่งใหญของราชวงศฮัป

สบวรกที่ถูกสรางขึน้ในปลายศตวรรษที่	17	โดยพระประสงคของ	“พระนางมาเรียเทเรซา”	จักรพรรดินีแหง
จักรวรรดิโรมัน	ดานหลังของพระราชวังในอดีตในอดีตน้ันพระราชินีฝรั่งเศส	มารีอังตัวเนต	ไดเคยใชชีวิตชวงวัย
เด็ก	ณ	พระราชวังแหงน้ี	และโมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตรี	จักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับ
พระราชโอรสของพระองค	เขาชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในหอง	อาทิ	หองทรงงาน	หองบรรทม
หองแกลลอรี่,	หองมิลเลี่ยน,	ไชนีสรูม	หองบอลลูม	ใชจัดงานเตนรํา	หรือแสดงดนตรี	ปัจจุบันยังมีการใชงานอยู
เป็นครั้งคราว	ฯลฯ
จากน้ันนําทานชม	“กรุงเวียนนา”	ผานชม	“ถนนวงแหวน”	Ring	Strasse	ผานชม	โรงอุปรากร	(โอเปรา



เฮาส),	พระราชวังฮอฟบวรก,	อาคารรัฐสภา,	ศาลาวาการ,	มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถประจําเมือง,
ศาลสูง	ฯลฯ	เดินเลนใน	“สวนสาธารณะสตัดปารค”	สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง	
ชม	“อนุสาวรีย	โยฮันสเตราส	จูเนียร”	Johann	Strauss	ศิลปินที่มีชื่อเสียงกองโลก
จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสู	“ถนนคารทเนอร”	ยานถนนการคาที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	มีหางสรรพสินคาและ

รานคาตางๆ	มากมาย	เชิญทานเลือกซื้อหาของฝากจากออ	สเตรีย	อาทิเชน	เครื่องแกวเจียระไน,	คริสตัล	ของที่
ระลึก	และ	สินคาแบรนดเนมชื่อดังของยุโรป	พรอมชม	“โบสถเซนตสตีเฟน”	(St.Stephen	Cathedral)	เป็น
โบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13	ถือเป็นโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
สมควรแกเวลา	เดินทางสู	สนามบิน
18.50	น.	เหินฟากลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เทีย่วบินที่

QR184	(เฉพาะคณะวันที	่09-17	เม.ย.	//	10-18	เม.ย.	61)

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

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



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

อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	กอนจะขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม	อันเป็นที่ตั้ง
ขององคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป	ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบ
ใหมและเกา	ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป	ฐัสภาออสเตรียเป็น
อาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบนถนน	Ringstraße	สถาปนิก	Baron
Theophil	Hansen	ออกแบบอาคารหลังน้ีในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรีก
ดวยเสาตนใหญ	รูปป้ัน	และหองโถงตางๆ	ภายในอาคาร

แตเดิมเคยเป็นคฤหาสนที่ใหญโตหรูหรา	สรางขึน้ในระหวางปี	1438-1464
โดยพระเจาฟรีดิชที่	3	และไดประทับตราเครื่องหมายของตระกูลไวที่ประตู
ใหญ	และตอมาในปี	1786	ไดถวายใหเป็นโบสถสําหรับราชสํานัก	ภายในมีการ
ตกแตงดวยภาพเขียนสีแบบปูนเปียก	เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองกราซในยุค
ตนๆ

สตัดทพารคสวนสาธารณะ	(Stadt-Park)	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญมากของ
เวียนนา	ในสวนสาธารณะแทบทุกที่จะมีรูปป้ันโมสารตประดับอยู	มีรูปป้ันกับ
ดอกไมสีเหลืองและสีแดงประดับรายรอบแลว	จะทําใหนึกถึงเพลงคลาสสิค
ของโมสารตขึน้มาทันที	ถายรูปคูกับอนุสาวรียของทานโยฮันส	สเตราท	บิดา
แหงเพลงเวียนนา	วอลทซที่โดงดัง	ผานชมแมน้ําดานูบที่มีชื่อเสียงและทานจะ
ไดเห็นที่ทําการขององคการสหประชาชาติ	สาขาที่	3	ที่ตั้งสูงตระหงานอยูริม
ฝ่ังแมน้ําดานูบ

อนุสาวรียทานโยฮันสเป็นรูปป้ันราชาแหงเพลงวอลซเหมือนมีชีวิตอยูที่สแตด
พารก	ในกรุงเวียนนา	เป็นคีตกวีชาวออสเตรีย	ซึ่งบทประพันธเพลงวอลซของ
เขาเป็นที่รูจักอยางกวางขวาง	ตลอดชวงคริสตศตวรรษที่	19	สเตราสไดกลาย
เป็นราชาเพลงวอลซ	เน่ืองจากไดปฏิวัติรูปแบบวอลซดวยการยกระดับเพลง
ระบําชาวนาอันตํ่าตอย	ขึน้มาเป็นเพลงเพื่อใหความบันเทิงแกบุคคลชั้นสูงใน
ราชสํานักฮับสบวรกได

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
เฉพาะคณะวันที	่08-16	เม.ย.	//	27	เม.ย.-05	พ.ค.	
22.30	เหินฟากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่QR186

เฉพาะคณะวันที	่08-16	เม.ย.	//	27	เม.ย.-05	พ.ค.	61
04.50	เดินทางถึงประเทศการตาร	ใหทานแวะพักเปลีย่นเครื่อง
08.40	เหินฟ าสูกรุงเทพฯ...โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่QR832
19.00	เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

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

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

01.00	เดินทางถึงประเทศการตาร	ใหทานแวะพักเปลีย่นเครื่อง
02.20	เหิน	ฟาสูกรุงเทพฯ...โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่QR836
12.40	เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
2.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
3.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
4.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม
ผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา
หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทาน
ตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทาน
จะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
5.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
6.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด

หรือตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนาม
บิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดิน
ทางของบริษทั	ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ
7.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุป

ไดอยางนอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
8.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิด
ชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
9.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตาม

รายการ	หรือถูกปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุก
กรณี
10.	เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไว
โดยทั้งหมด

กรุณาจองลวงหนาพรอม	ชําระงวดแรก	30,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง	ไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-มิวนิค	//	เวียนนา-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12	ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ



เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	14	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

-	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุ
ยอนหลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษา
อังกฤษ	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูต
-	ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆนอกจาก

ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณลาสุด)
-	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN
แทนการใชชื่อแตละสถานทูต	พรอม	Statement	และสําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
-	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
-	สามี-ภรรยาทีมี่การจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน



กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว

ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึง
ถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาทีบ่ริษทั
กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซาของ

ทาน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การ

ลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการ
ตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด			
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


