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มิวนิค - พลิเซน - ปร๊าก - เชสกี ้คลุมลอฟ 
ปราสาทปร๊าก - ซาลส์บวร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์  

 บูดาเปสต์ - คาสเซ่ิลฮิลล์ - มหาวหิารเซนต์ สตีเฟ่น 
บราตสิลาวา - หอคอยบราตสิลาวา -  ดูนร์สไตน์ - เมลค์ - ลนิซ์ - พสัเซา 
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ก าหนดการเดนิทาง 
12-19 กนัยายน  // 09-16 พฤศจกิายน // 01-08 ธันวาคม 2560 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 
วนัที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2        มิวนิค - พลิเซน – ปร๊าก – เมืองเก่า  
00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 น าคณะออกเดินทางสู่เมือง ”พลิเซ่น” จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค 

ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา ชม “สะพานชาร์ลส์”สะพานสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลั

ตาวาในช่วงศตวรรษท่ี 14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ัน

ของนกับุญต่างๆถึง 30 รูป 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารภัตตาคาร  
 บ่าย น าคณะเข้าสู่เขตเมืองเก่า น าชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตา

วาในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ยสถาปัตยกรรม
แ บ บ โ ก ธิ ก  ต ล อ ด ร า ว ส ะ พ า น มี
ประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนักบุญ
ต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเร
เมสโต” บริเวณโดยรอบ ลว้นเป็นอาคาร 
และวิหารเก่าแก่อายุกวา่ 600 - 700 ปี ท่ีมี
ความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยาน
ฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหา
วา่เป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็นชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระ
คริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบนจากนั้นอิสระกบัการเดินเล่น  หรือชอ้ปป้ิงสินคา้
ท่ีระลึกพื้นเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     INTERNATIONAL HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                    
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วนัที่3      ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - เชสกี ้คลุมลอฟ - ซาลส์บวร์ก 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าคณะออกเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา น า

คณะท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ “ปราสาทปร๊าก”  ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885เป็น

ศิลปะสไตล์โกธิค สร้างข้ึนโดยเจา้ชาย

บริโวจเ ดิมในสมัยกลางเคยเ ป็นท่ี

ประทับของกษัต ริย์สมัย ต่างๆ  ใน

จักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็น

ศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองของ  กรุง

ปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี12  ปัจจุบนัน้ี

ไดถู้กใชเ้ป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็นท่ี

พ  า นั ก ข อ ง ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี แ ห่ ง

สาธารณรัฐเช็ค จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาทท่ีแวดล้อมไปด้วยโบราณสถาน

เก่าแก่อายกุวา่650ปี เขา้ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ”โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ท่ีสร้าง

ข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่าท่ีสุดอยา่งยิ่งของชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใช้

เป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 

กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและ

จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง

สาธารณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมือง
เก่านี้ได้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโก
ให้เป็นมรดกโลก ดว้ยท าเลท่ีตั้งของตวั
เมืองท่ีมีน ้ าล้อมรอบ ท าให้กลายเป็น
ปราการท่ีส าคญัในการป้องกันข้าศึก 
ในอดีตเคยเ ป็นศูนย์กลางด้านการ

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%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
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ปกครอง การพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการ
อนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะ
อาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มี
ความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียน
เ มืองค รุมลอฟให้ เ ป็น เ มืองมรดกโลกใน ปี 
ค.ศ.1992 เดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลาง
เมืองที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมือง
อนัเก่าแก่และยงัคงใช้อยู่จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้
ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกภายนอกของ “ปราสาท
คุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศรองจากปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 
หอ้งลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้ง
ตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ชมทศันียภาพของตวัเมือง
จากลานหนา้อุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือน
หลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนักน าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้าซาลซคั ระหวา่งเส้นทางผา่นชม “ทะเลสาบมอนด์
เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์ออฟ มิวสิค”   

อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการ ช้อปป้ิง 

พกัท่ี :      Austria Trend hotel Salzburg ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                       
วนัที่4      ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตทัท์– เวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ "เมืองฮัลล์สตัทท์" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์ ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยมมาก เ ป็นอันดับต้นๆของ
ประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์
นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดน
ซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง  
3,500 ปี เดิน  เล่นชมเมือง ฮัลล์สตัทท์ ชม
สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการ
ป ร ะ ดั บ เ ค ร่ื อ ง ไ ม้ แ ล ะ เ ก็ บ เ ก่ี ย ว
ประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวา ไดเ้วลาอนัควร น าท่านออกเดินทางสู่ ”กรุงเวียน” ประเทศ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ออสเตรีย 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน “เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิง่ใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบ

วร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ“พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่ง
จกัรวรรดิโรมนั ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนตไดเ้คยใช้ชีวิต
ช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และโมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมา
ประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค ์ เขา้ชมความงดงามอนัวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรง
งาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิล
เลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงาน
เต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมี
การใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ จากนั้น
น าท่านชม “กรุงเวียนนา” ผ่านชม 
“ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม 
โ ร ง อุ ป ร า ก ร  ( โ อ เ ป ร่ า เ ฮ า ส์ ) , 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, 
ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” 
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงกอ้งโลก จากน้ันน าคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มี
ห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้
เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้ แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์
คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการ ช้อปป้ิง 
พกัท่ี :     ANANAS  HOTEL, FOURSIDE CITY HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                   
วนัที่5     เวยีนนา – บูดาเปสต์ – คาสเซ่ิลฮิลล์ - มหาวหิารเซนต์ สตเีฟ่น 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” 
เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซ่ึงมีแม่น ้ า
ดานูบไหลผ่านกลางเมืองซ่ึงแบ่งเป็นสอง
ฝ่ัง คือฝ่ัง ท่ีอบอวลไปด้วยกล่ินไอของ
ประวตัิศาสตร์  “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สอง
ฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” แม่น ้ านานาชาติไหล
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ผา่นหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน ้ าสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุด ระหว่าง
การล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้าง
แบบนีโอโกธิคอนัโดดเด่นท่ีสวยงามเกินค าบรรยาย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าคณะเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึน้ไปยงั “คาสเซ่ิลฮิลล์” Castle Hill ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัคฤหาสน์

ของกษตัริย ์และโบราณสถาน ซ่ึงยงัมี
ร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองใน
อดีตชม “ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบา
สเตียน” ท่ีสะท้อนประวติัศาสตร์การ
สร้างชาติฮงักาเรียน  สร้างข้ึนเพื่อระลึก
ถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู ้
เสียสละชีวิตปกป้องบา้นเมืองในตอนท่ี
ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-
1242 และบริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ “โบสถ์แมทเทียส” เป็นโบสถ์ส าคัญของเมืองที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น 
“มรดกโลก” สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ท่ีโดดเด่นดว้ยยอดโบสถ์อนังดงาม เคยใชเ้ป็นท่ีจดัพิธีสวม
มงกุฎแด่กษตัริยม์าแล้วหลายพระองค์น าคณะชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาว
แมกยาร์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ “จัตุรัสวรีบุรุษ” สถานท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง วรีบุรุษผูก้อบกูช้าติ และยงัใชใ้น
พิธีสวนสนามของทหารฮงัการี จากนั้นน าชมความยิ่งใหญ่อลงัการของ “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น” ใจกลาง
เมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :     MERCURE BUDAPEST CITY ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               
วนัที่6      บูดาเปสต์ – ดูนร์สไตน์ - เมลค์ – ลนิซ์ - พสัเซา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมือง
ดูนร์สไตน์” เป็นเมืองโบราณเล็กๆท่ี
สวยและมีเสน่ห์ ตรงท่ียงัมีแนวก าแพง
เมืองโบราณหลงเหลือให้เห็นอย่าง
ชดัเจนในเมืองจะมีถนนสายหลกัเพียง
สายเดียวยาวประมาณ 200 เมตรเป็น
แนวคู่ขนานกับแม่น ้ าดานูบมีเวลาให้
ท่านเดินเล่น หรือเก็บภาพเป็นท่ีระลึก
กบัเมืองแสนสวยแห่งน้ี จากน้ันน า

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ท่าน“ เมืองเมลค์ ” Melk เมืองเล็กๆท่ีมีความสวยงามของบา้นเรือนในยุค “ เรอเนอซองส์ ” เป็นจุดแวะพกั
ยอดนิยมท่ีตั้งอยูต่รงช่วงคุง้น ้าของแม่น ้าดานูบช่วงท่ีไหลผา่นประเทศออสเตรียท่ีตั้งของเมืองน้ีมีความส าคญั
มาแต่คร้ังโบราณตั้งแต่สมยัยคุโรมนัและสมยัของราชวงศบ์าเบนเบิร์กท่ีปกครองออสเตรีย ชมความงามของ 
“ โบสถ์สตีฟท์เมลค์” ท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ชม
โบสถใ์หญ่ท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะสไตล์บารอคท่ีมีความงดงามวิจิตรพิศดารท่ีสุดในโลกเลยทีเดียว ผนงัสุกปลัง่
ดว้ย  ทองเหลืองอร่ามทุกดา้น ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าท่ีแห่งน้ีใช้เป็นพื้น
เร่ืองของนิยายขายดีระดบัโลกเร่ือง A Nome Of A Rose 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (LINZ) เมืองซ่ึงตั้งอยูบ่นสองฝ่ังของแม่น ้ าดานูบ เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์

ยาวนาน แต่มีบทบาทช่วงสั้นๆ ใน
สมัยศตวรรษท่ี 15  อดีตเมือง
หลวงของอาณาจักรโรมันอัน
ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ิ  พั ฒ น า ก า ร ท า ง
วฒันธรรมอย่างอิสระผสมผสาน
กับ ก า ร เ ป็ นสถ าน ท่ี เ กิ ดข อ ง
วัฒนธรรม และศิลปะท่ีปฏิรูป
ใหม่ท าให้ลินซ์ กลายเป็นเมือง
หลวงทางวัฒนธรรมของทวีป
ยโุรปไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทาง จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพสัเซา” 

อสิระอาหารม้ือค า่เพ่ือความสะดวก 
พกัท่ี :       IBB SUD HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                
วนัที่7      พสัเซา – มิวนิค – กรุงเทพฯ      
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
………… ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสาร

และท าคืนภาษี  
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 925 

วนัที่8      กรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทาง

ในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

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

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

กนัยายน-ธันวาคม 2560 49,900 49,900 49,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//มิวนิค -กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
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 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
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ใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


