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มวินิค – จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ – ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - ซาลส์บวร์ก  
อทุยานมริาเบลล์ – ฮัลสตัทท์ - เชสกี ้บูเดอโจวชิ - เชสกีค้ลมุลอฟ - ปราสาทคลมุลอฟ – คาร์โลว ีวารี – ปร๊าก 

ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา 
 บูดาเปสต์ – มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน  

 ล่องเรือชมแม่นํา้ดานูบ - Outlet Parndorf - เวยีนา - เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์  
 สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตีเฟน 



กาํหนดการเดนิทาง 

13-21 พ.ค. // 31 พ.ค.-08 มิ.ย. 2562 
( กรุณาสํารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 

 
 
 
 
 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่2     มิวนิค – จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ – ฟุสเซ่น - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ 
00.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG924 
06.45น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจกัรบาวาเรียท่ียิ่งใหญ่ 
โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษท่ี 16-18 ก่อนขบัรถ
พาชมสถานท่ีสําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง  
เรสซิเด้นท์ ฯลฯ นําท่านสู่บริเวณ “จัตุรัสมา
เรียนพลัทซ์” ยา่นเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอนั
เป็นสัญลักษณ์ท่ีสําคญัของมิวนิคเซ่นศาลาว่า
การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของ
โบสถ์แม่พระท่ีมีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ 
อิสระกบัการเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั 

http://bit.ly/2NMk5YE


เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านน่ังรถมินิบัสขึ้นสู่ที่ตั้ งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณีอากาศไม่เอื้ออํานวย เพ่ือความ

ปลอดภัยขอผู้เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการนําท่านเดินเท้าขึ้นแทน) ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ใน
เทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 
แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาท
ท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  ตัว
ปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูง
กวา่ 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่นํ้ าพอลลทั 
เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขา
ลาํเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไป
ในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังน้ี เพิ่งได้รับ

ขนานนามวา่ “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  นํา
ท่านเข้าชมภายในปราสาท ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในการแสดง
โอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็น
ปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      EURO PARK HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่3        ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตทัท์ - เชสกี ้บูเดอโจวชิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 นําท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่นํ้ าซาลซคั ระหวา่งเส้นทางผา่นชม 

“ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยานของ
ปราสาทท่ีใช้เป็นสถานท่ีแต่งงานท่ีจดั
ได้ว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม
สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และ
ทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” 
เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับ
สวนแห่งน้ีจา  กนั้นถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ 
“บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก 
ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวิหารแห่ง
ซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน้…ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไว้
อยา่งงดงามอีกเส้นหน่ึงของโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


บ่าย นําท่านเดินทางสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์ ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท และยงัเป็น
หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม
ม า ก เ ป็ น อัน ดับ ต้น ๆ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์นั้นอยูใ่น
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรีย  ดินแดนซ่ึงมี
ว ัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง  
3,500 ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮาลสตดัซ์ 
ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวติชีวา ไดเ้วลาอนัควร นาํท่านเดินทางสู่เมืองเชสก้ี บูเดอโจวชิ 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     SPA HOTEL VISTA / MALY PIVOVAR HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่4       เชสกี ้บูเดอโจวชิ – เชสกีค้ลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลว ีวารี – ปร๊าก 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
                     นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง

สาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซ่ึงเขตเมืองเก่านี้
ได้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกด้วยทาํเลท่ีตั้งของตวั
เมืองท่ีมีนํ้ าลอ้มรอบทาํให้กลายเป็น
ปราการท่ีสําคญัในการป้องกนัขา้ศึก
ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการ
ปกครองการพิพากษาคดีและการ
จัดเก็บภาษี  ต่อมาในปี ค .ศ .1963 
ได้รับการประกาศว่า เ ป็นเมือง ท่ี
ไดรั้บการอนุรักษ์และภายหลงัจากมี
การเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่
โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความสําคญัและโดดเด่นในการ
อนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํให้องค์การยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง “คาร์โลวีวาร่ี” เมืองตากอากาศท่ีน่ารัก มีบ่อนํ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้าง
ข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ “แม่นํ้ าเทปลา” ท่ีไหลผา่นใจ
กลางเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มความงดงาม
ให้แก่ตัวเมืองแห่งน้ีมากยิ่งข้ึน ชม
โ บ ส ถ์ ป ร ะ จํ า เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ  ท่ี มี
สัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้า
โบสถ์ แลว้เดินลดัเลาะไปตามลาํนํ้ า
เ ท ป ล า ท่ า ม ก ล า ง หุ บ เ ข า ค ล้ า ย
สวิตเซอร์แลนด์เป็นอยา่งมาก และมี
เวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึก
มากมายตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่นํ้าวลัตาวา 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่5         ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 นําท่านถ่ายรูปคู่กับความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล์  

โกธิค สร้างข้ึนโดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมยักลางเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิ
โบฮีเมียตลอดมานับเป็นศูนยก์ลางอาํนาจ
ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ก รุ ง ป ร๊ า ก ม า ตั้ ง แ ต่
ศ ต ว ร ร ษ ท่ี 12  ปั จ จุ บัน น้ี ไ ด้ ถู ก ใ ช้ เ ป็ น
ทํา เ นียบรัฐบาล และเป็นท่ีพ ํานักของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค จากนั้น
นําคณะท่านเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของ
ปราสาทท่ีแวดล้อมไปด้วยโบราณสถาน
เก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่า
ของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
และทรงคุณค่าท่ีสุดอยา่งยิง่ของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้ง
ยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีทาํข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีทาํให้กรุงปร๊าก
กลายเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ีประดบั
ดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



บ่าย นําท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า นําชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่นํ้ าวลัตาวา
ในช่วงศตวรรษท่ี14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของ
นักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัส
เมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณ
โดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร และวิหาร
เก่าแก่อายุกวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมีความ
งดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยาน
ฮุส” ผู ้นํา ฝ่ายปฏิ รูปศาสนาซ่ึงถูก
กล่าวหาวา่เป็นพวกนอกรีตและถูกเผา
ทั้งเป็นชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” 
ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุก๊ตาสาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบนจากนั้นอิสระ
กบัการเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ตุ๊กตา
หุ่นกระบอก ฯลฯ 

อสิระอาหารม้ือคํา่ เพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย 

พกัที่ :  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6       ปร๊าก – บราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา 
 บูดาเปสต์ – มหาวหิารเซนต์สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 นาํท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมือง

ท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดใน
ภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากร
ประมาณ 450,000 คน กรุงบราติ
สลาวาตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่นํ้ าดานูบ 
ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกีย
กับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับ
พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ี
ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิโล เม ตร เ ป็ นนค รสํ า คัญท า ง
การเมือง เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย โบสถ์และสถานท่ีสําคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาทท่ี
เคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีด้วย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของ
เทือกเขาคาร์เปเทียน) 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองท่ีมีแม่นํ้ าดานูบไหลผ่านกลาง
เมือง นําท่านชมความยิ่งใหญ่
อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตี
เฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จ
สมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้เวลา
กว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความ
สูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารท่ีมี
ความสูงท่ีสุดในบูดาเปสต์ ชม “ฮี
โร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่งกวา้ง
ขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์
แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร “เมนูพเิศษกูลาส ฮังกาเรียน พร้อมฟังดนตรีพืน้เมือง” 
พกัที ่:  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่7        คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่นํา้ดานูบ  
 Outlet Parndorf  – บราตสิลาวา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 นําท่านขึน้สู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกลา้หาญของ

ชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุ  กรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐม
กษตัริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็น
ส ง่ า อ ยู่ ห น้ า ป้ อ ม ป ร า ก า ร  ผ่ า น ช ม 
“สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” 
สัญลักษณ์ของกรุง บูดาเปสต์ นําท่าน 
“ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่นํ้า
ดานูบ” แม่นํ้ านานาชาติไหลผ่านหลาย
ประเทศ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดด
เด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรม
เก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นํ า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง เ ข้ า สู่   “ Outlet 

Parndorf”  ใ ห้ท่ า นไ ด้ มี เวล า เ ลื อก ซ้ื อ
สินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ 
เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, 
Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, 
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Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา” 

อสิระอาหารม้ือคํา่ เพ่ือให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย 

พกัที่ :  FALKENSTEINER HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่8        บราตสิลาวา – เวยีนา - เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์  
 สวนสาธารณะสตดัปาร์ค – โบสถ์เซนต์สตเีฟน – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 นําท่านเข้าชม “พระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบ

วร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระทยัวา่ จะสร้าง
พระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่
แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  
ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใช้
เป็นท่ีล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็น
สวน และ นํ้ าพุอย่างสวยงาม อนัเป็น
ท่ีมาของช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์ใน
อดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวั
เน ต  ไ ด้ เ ค ย ใ ช้ ชี วิ ต ช่ ว ง ว ัย เ ด็ ก  ณ 
พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระ
ราชโอรสของพระองค์ สัมผสัความงามอนัวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กวา่ 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน 
ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลีย่น, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรํา หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยัง
มีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุจากนั้นนาํท่านชม  “กรุงเวียนนา” 
ผา่นชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคาร
รัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวทิยาลยัเวยีนนา,โบสถ์ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัด
ปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงกอ้งโลก / สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน 

13.30 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG937 
วนัที่9       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
05.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย บริษทั ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ 
ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

13-21 พ.ค. 2562 57,900 57,900 57,900 15,900 

31 พ.ค.-08 มิ.ย. 2562 57,900 57,900 57,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวยีนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการพร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12

ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

  ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดไ้ป

และกลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 
 ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณา

หรือไม่กต็าม(ค่าบริการย่ืนวซ่ีา 3,500.-) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั

บริษทัฯ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความ
สะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วี
ซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดาํเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือ
จะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้าน
ทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสํารอง
ยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา

กบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจาํทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
o หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
o หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 



3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
o  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

o สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
o สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
o สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
o  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
o หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

o กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวี
ซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดย
จะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


