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มวินิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เบิร์ชเทสกาเท่น – ซอลล์เบิร์ก   

 ฮัลสตัทท์ - เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ - บูดาเปสต์ – ชมเมือง – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 
บราติสลาวา – ปร้าก - ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า - เชสกีค้ลมุล๊อฟ – พสัเซา 
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ก าหนดการเดนิทาง 
09-18 เม.ย. // 27 เม.ย.-06 พ.ค. // 08-17 มิ.ย. 2561 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 
 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2        มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เบิร์ชเทสกาเท่น 

00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

 จากนั้นน าคณะท่านเปล่ียนการเดินทางโดย นัง่รถมินิบสัข้ึนสู่ยอดเขา พร้อมทั้งน าคณะท่านเขา้ชมภายใน 
“ ป ร า ส า ท นอ ย ช ว า นช ไ ตน์  ”  
ปราสาทท่ีได้ช่ือว่าเป็นต้นแบบการ
สร้างปราสาทเ  ทพนิยายของเจา้หญิง
นิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซ่ึงได้ถูก
ตกแต่งไวอ้ย่างอลังการ ตั้งอยู่ใน
เทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระ
เจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง 
ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บน
บนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น ้าพอลลทั   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารภัตตาคารท้องถิ่น  เมนูพเิศษ ! ชิมรส “ขาหมูเยอรมนั”  
จากนัน่น าคณะเดินทางสู่ เมืองเบริชเทสการ์เดน้ท ์ “BERCHTESGADEN” เมืองเก่าท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะการ
สร้าง อาคารในรูปแบบบาวาเรีย
ตอนบน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตก
แต่งด ้  วยลายปูนสไตล์สตดัโกและ
ในอดีตเคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่
ของกองทพันาซีทางตอนใต้ ชม
ทั ศ นี ย ภ า พ อั น ส ว ย ง า ม ข อ ง
เทือกเขาอัลไพน์และทะเลสาบโค
นิก  
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ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     HOTEL ELDELWEISS, BERCHTESGARDEN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง          
 

        

วนัที่3      เบิร์ชเทสกาเท่น – ซอลล์เบิร์ก – ชมเมือง – ฮัลสตทัท์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเก่า “ซาลส์บวร์ก” SALZBURG เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ าซาลซคั 

ระหวา่งเส้นทางผา่นชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ 

มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ชม “อุทยานมิ

ราเบลล์” อุทยานของปราสาทท่ีใช้เป็น

สถานท่ีแต่งงานท่ีจดัได้ว่าสวยท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล 

การ์เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮน

ซาลส์บวร์ก” เป็นฉากหลังเพิ่มความมี

เสน่ห์ให้กับสวนแห่งน้ี จากนั้นข้ามสู่ฝ่ัง

เมืองเก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ “ถนนชอ้ปป้ิง” ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีกเส้นหน่ึงของโลก ถ่ายภาพท่ีระลึก

หน้า บา้นพกัโมสาร์ท ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จตุรัสโม

ซาร์ท ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวหิารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้… 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง "ฮัลล์ชตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝ่ัง

ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ช
ตทัท ์” หรือ ฮลัล์ชตทัท์เทอร์ ซี  เป็นหน่ึง
ในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมาก
เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย 
โดยเมืองฮลัล์ชตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์
ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอด
ต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮาลส
ตดัซ์ ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวั
ด้วยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวิตชีวา น าท่านเขา้สู่
โรงแรมท่ีพกัในเมืองฮลัสตทัท ์ริมทะเลสาบ 
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ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Heritage Hotel /  Scalaria Hotel Sankt Wolfgang ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
*** ห้องพกัระดบั 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตทัท์มจี านวนห้องจ ากดั ทางบริษัทวนั เวลิด์ ทวัร์ ขอสงวนสิทธ์ิ ย้ายไปยงัโรงแรม Scalari 
aHotel ริมทะเลสาบเซนต์วูฟกงั ทีม่บีรรยากาศใกล้เคยีงแทน                                       

วนัที่4       ฮัลสตทัท์ – เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงเวียนนา ชมกรุงเวียนนา ผา่นชม“ถนนวงแหวน” Ring Strasse เป็นท่ีตั้งของ 

โ ร ง อุ ป ร า ก ร  ( โ อ เ ป ร่ า เ ฮ า ส์ ) , 
พระราชวงัฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา, 
ศาลาว่าการ,  มหาวิทยาลยัเวียนนา,โบสถ์
ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ จากนั้นให้ท่าน
ไ ด้ ผ่ อ น ค ล า ย กั บ ก า ร เ ดิ น เ ล่ น ใ น 
“ส วนส า ธ า รณ ะ ส ตัด ป า ร์ ค ” ส ว น  
สาธารณะใจกลางเมืองและยงัเป็นท่ีตั้งของ
“อนุสาวรียโ์ย ฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann 
Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะเขา้ชม“พระราชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบ

วร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินีแห่ง
จกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระทยัวา่ จะสร้างพระราชวงัแห่งน้ีให้มีความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ในกรุง
ปารีส”  ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีต
เคยใช้เป็นท่ีล่าสัตวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็น
สวน และ น ้ าพุอย่างสวยงาม อนัเป็นท่ีมา
ของช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์ในอดีตนั้น
พระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้
ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ 
โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดิน
โปเลียนเคยได้เสด็จมาประทบัอยู่กบัพระ
ราชโอรสของพระองค ์สัมผสัความงามอนัวจิิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กวา่ 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน 
หอ้งบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเล่ียน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใชจ้ดังานเตน้ร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบนั
ยงัมีการใชง้านอยูเ่ป็นคร้ังคราว ฯลฯ ท่  ามกลางอุทยานสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุ จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ 
“ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย ชม 
“โบสถ์เซนตส์ตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) หรือ  ในภาษาเยอรมนัวา่ ชเตฟานส์โดม (Stephansdom) เป็น

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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โบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 13  ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ
ออสเตรีย  มีเวลาใหท้่านเดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคา้ในยา่นกลางเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัท่ี :      PARKSCHONBRUNN HOTEL, VIENNA  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                 
วนัที่5       เวยีนนา – บูดาเปสต์ – ชมเมือง – ล่องเรือ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
เดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซ่ึงมีแม่น ้ าดานูบไหลผา่นกลางเมืองซ่ึงแบ่งเป็น
สองฝ่ังคือฝ่ังท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินไอ
ของประวติัศาสตร์ “ล่องเรือชมวิว
ทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้ าดานูบ” 
แม่น ้ า น านาช า ติ ไหลผ่ านหลา ย
ประเทศ ในยามอากาศดีสายน ้ าสีฟ้า
ใสเปล่งประกายให้ ดูโดดเ ด่นวิว
ทิวทัศ น์ ท่ีสวย ท่ี สุด  ระหว่า งการ
ล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคารรัฐสภา
ท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป” สัญลกัษณ์ของประเทศ อาคารน้ีถูกสร้างแบบนีโอโกธิคอนัโดดเด่นท่ีสวยงามเกินค า
บรรยาย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าคณะเดินทางผ่านชุมชนโรมนัโบราณข้ึนไปยงั “คาสเซ่ิลฮิลล์” Castle Hill ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั

คฤหาสน์ของกษตัริย ์และโบราณสถาน  ซ่ึงยงัมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตชม “ป้อม
ปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ท่ี
สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้าง
ชาติฮงักาเรียน  สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง
ความกล้าหาญของชาวประมงผู ้
เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองใน
ตอนท่ีถูกพวกมองโกลรุกรานในปี 
ค.ศ. 1241-1242 และบริเวณน้ียงัเป็น
ท่ีตั้ งของ “โบสถ์แมทเทียส” เป็น
โบสถ์  ส าคัญของเมืองที่ได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็น “มรดกโลก” สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์ท่ีโดดเด่นดว้ยยอดโบสถอ์นังดงาม เคยใชเ้ป็น
ท่ีจดัพิธีสวมมงกุฎแด่กษตัริยม์าแลว้หลายพระองคน์ าคณะชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริย์
ของชาวแมกยาร์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ “จัตุรัสวีรบุรุษ” สถานท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง วีรบุรุษผูก้อบกูช้าติ 
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และยงัใชใ้นพิธีสวนสนามของทหารฮงัการี จากนั้นน าชมความยิ่งใหญ่อลงัการของ “มหาวิหารเซนต์ สตี
เฟ่น” ใจกลางเมือง  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูกูลาส ฮังกาเรียน พร้อม อาหารจานหลกัรสเลศิ และของหวาน 

พกัท่ี :     Hilton Budapest City Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               
วนัที่6      บูดาเปสต์ – บราตสิลาวา – ปร้าก  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็น
เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวา
ตั้ งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ี
บริเวณพรมแดนของสโลวาเกีย
กบัออสเตรียและฮงัการี ใกล้กบั
พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ี
ตั้ งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 
50 กิโลเมตร เป็นนครส าคญัทาง
การเ มือง  เศรษฐกิจและทาง
วฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย 
โบสถ์และสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ 
เช่น ปราสาทท่ีเคยใช้เป็นป้อม
ปราการสมยัโบราณ น าท่านสมาชิกผา่นชม “หอคอย”บราติสลาวาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่าน
เมืองเก่า อาคารยา่นเมืองเก่าน้ี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมือง
หลวงเก่าของยโุรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเร่ิมตน้
ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขาคาร์เปเทียน) และมีเวลาให้ท่านเลือก
ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” เมือง

หลวงของสาธารณรัฐเช็ค  ชม 
“สะพานชาร์ลส์” สะพาน
สัญลักษณ์ของเมืองท่ีสร้างข้าม
แม่น ้ าวลัตาวาในช่วงศตวรรษท่ี 
14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก  
ต ล อ ด ร า ว ส ะ พ า น มี
ประติมากรรมหินทรายรูปป้ัน

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      Holiday Inn Congress Hotel, NH Prague Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง   
        

วนัที่7      ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า – ช้อปป้ิง       
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะท่านชมความสวยงามตระการตาของบริเวณ “เนินปราสาทปร๊าก” ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.
885 เป็นศิลปะสไตล์โกธิค สร้างข้ึนโดยเจา้ชายบริโวจ ปัจจุบนัน้ีไดถู้กใช้เป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็นท่ี
พ  านกัของประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐ
เช็ค จากนั้นน าคณะท่านเดิ  นทางเขา้สู่
ศูนยก์ลางของปราสาทท่ีแวดลอ้มไปดว้ย
โบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ชม
ความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหารเซนต์
วิตสั” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ท่ีเร่ิมตน้
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 930 เป็นมหาวิหารอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิและทรงคุณค่าท่ีสุดอย่างยิ่งของ
ชาวเช็ค  ทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท า
ข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนั
ยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหนา้ต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงาม
เป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินเทีย่วชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกวา่ 

600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรียย์านฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็น
พวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น อิสระทุกท่าน
ชม อาคารเมืองเก่  า (The Old Town Hall) 
ท่ี มี น า ฬิ ก า ด า ร า ศ า ส ต ร์  ( The 
Astronomical Clock) ซ่ึงทุกชัว่โมงจะมี
รูปป้ันตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้ ง
สิบสองคนปรากฏโฉมออกมาให้เห็น 
(ตั้งแต่เวลา 09:00 - 21:00) มีเวลาให้คณะ
ท่านได้เ ดินเล่นช้อปป้ิงสินค้า ท่ีระลึก
พื้นเมืองสไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เคร่ืองแกว้สีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกั ฯลฯ หากมีเวลาท่านสามารถชม “โรง
ละคร” Municipal House อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัของ
กษตัริยข์องแควน้โบฮีเมียระหวา่ง ค.ศ.1905-1911 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Holiday Inn Congress Hotel, NH Prague Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
วนัที่8      ปร้าก – เชสกีค้ลุมล๊อฟ – ชมเมือง – พสัเซา 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเชสก้ี ครุมล๊อฟ น าท่านเดินชม “เมืองเชสก้ี คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  เป็นเมือง
ขนาดเล็กท่ีมีแม่น ้ าลอ้มรอบ อยู่ใน
ภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธ  ารณรัฐ
เช็กมีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม
และศิลปะของเขตเมืองเก่าและ
ปราสาทครุมลอฟ ดว้ยท าเล ท่ีตั้ง
ของตวัเมืองท่ีมีน ้ าล้อมรอบท าให้
กลายเป็นปราการท่ีส าคญัในการ
ป้องกันข้า ศึ ก ในอ ดีต เคย เ ป็น
ศูนย์กลางด้าน การปกครองการ
พิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละ
ภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ชมจตุรัสกลางเมืองท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมืองอนัเก่าแก่และยงัคงใชอ้ยูจ่นกระทัง่ปัจจุบนั 
ใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกภายนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ
รองจากปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยู่
บนเนินเขา ชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพท่ีท่านเห็นคือบา้นเรือนหลงัเล็กหลงัน้อย
หลงัคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบา้นตุ๊กตาท่ีสวยงามยิ่งนัก / จากนั้นน าท่านออกเดินทางสุ่
เมืองพสัเซา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Koenig Hotel Passau  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
วนัที่9      พสัเซา- มิวนิค – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสาร
และท าคืนภาษี 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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14.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 925 

วนัที่10    กรุงเทพฯ 

06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะ

เดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

เม.ย.-พ.ค. 2561 89,900 89,900 89,900 19,000 

มิ.ย. 2561 85,900 85,900 85,900 19,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-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 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 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 
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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 ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  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% 
 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 กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

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


