
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

ออกเดนิทางวนัที ่  04-12 พ.ย.  
 10-18 พ.ย. //  17-25 พ.ย. // 24 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

รวมค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา  เพ่ือความสดวกของลูกค้า 

***** เมืองขึน้ช่ือแห่งยุโรปตะวนัออก ***** 
กรุงปร๊าก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ดนิแดนแห่งประวตัิศาสตร์ 

กรุงบูดาเปสต์ ประวัตศิาสตร์สองฝากฝ่ังแห่งแม่น า้ดานูบ 
กรุงเวยีนนา  นครแห่งศิลปะและดนตรี 

เมือง ซาลซ์บูร์ก   ดินแดนบ้านเกดิของโมซาร์ท และช้อปป้ิงถนนเกรไทเดร้ 
เมืองฮัลล์ชตัทท์  เมืองริมทะเลสาบที่ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดในโลก 

เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เขตเมืองเก่านีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก) 

***** สุดพเิศษ เข้าชมภายใน ***** 
เข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบของปราสาทดสินีย์แลนด์ 

เข้าชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทปร๊ากและเข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวหิารเซนต์วิตัส 

เข้าชมความยิง่ใหญ่อลงัการของ “มหาวหิารแห่งกรุงบูดาเปสต์ เซนต์สตีเฟ่น” 
สุดพเิศษล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น า้ดานูบ กรุงบูดาเปสต์ 

เข้าชมภายในพระราชวงัเชินบรุนน์ พระราชวงัฤดูร้อนอันยิง่ใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก 

***** เมนูพเิศษ ที่ไปไม่ควรพลาดไปแล้วต้องได้ชิมสักคร้ัง ***** 
น าทุกท่านเพิม่น า้หนักกบัเมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมัน สไตล์บาวาเรียน 

อาหารพืน้สไตล์ ป้ิงย่าง ของชาวเมืองเชสกี ้คุมลอฟ  3 ผสาน เน้ือสัตว์ 3 ชนิด (หมู ไก่ ปลา) 
มาแล้วต้องมาลองชิม เมนูขึน้ช่ือ  ซีโครงหมูเวยีนนา แท้ๆ  

ทานอาหารพืน้ในสไตล์ฮังกาเรียน  เมนูกูลาส พร้อมกบัเสียงดนตรีพืน้เมือง 
เมนู คดิถึงบ้าน  กบัเมนูอาหารไทยในแดนยุโรป ภัตตาคารอาหารไทยในกรุงปร๊าก 

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


  

 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วนัที่2 เวยีนนา – ซาลซ์บูร์ก – อุทยานมิราเบลล์  บ้านโมซาร์ท ถนนเกรไทเดร้ – ฮัลสตทัท์  
มิวนิค 

01.20 ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที ่TG 936 (บินตรง) สะสมไมล์การบินไทย 
07.15 ถึงสนามบินเมืองเวยีนนา ประเทศออสเตรีย หลงัผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

น าท่านเดินทางสู่ “ซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้าซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม 
“ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายท าตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่
โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยานของปราสาทท่ี
ใช้เป็นสถานท่ีแต่งงานท่ีจัดได้ว่าสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” 
และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็น
ฉากหลงัเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กบัสวนแห่งน้ีจากนั้น
ถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า บา้นพกัโมสาร์ท ซ่ึงเป็นนัก
ดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นใน
อาณาบริเวณ จตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคใน
ยุคตน้…ขา้มสู่ฝ่ังเมืองเก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีกเส้นหน่ึงของ
โลก 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ "ฮัลล์ชตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท์ ” หรือ ฮลัล์ชตทัทเ์ทอร์ ซี  เป็น
หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็น
อนัดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ช
ตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบ
ทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮาลสตดัซ์ 
ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบั
เคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวา หลงัจากนั้นเดินทางสู่มิวนิค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Mercure Hotel, Munich / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3 มิวนิค – ชวานเกา – ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ – พสัเซา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา เมืองท่ีตั้งอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ชมกบั
ทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้ง
อยูบ่นถนนสายโรแมนติก เดินทางถึงเมืองชวานเกาอิสระทุกท่านเก็บภาพความงามของธรรมชาติ และเนิน
ปราสาท ในบริเวณนั้นท่านจะสามารถมององเห็น ปราสาทโฮเฮนชวานเกาและปราสาทนอยชวานสไตน์ 
เสมือนปราสาทพอ่ลูก ท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกนัอยา่งสวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ ! ชิมรส “ขาหมูเยอรมนั” สูตรต้นต าหรับ 
บ่าย น าท่านน่ังรถขึ้นสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สร้างใน

สมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
โลก  ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่
ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้ า
พอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลาง
ป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่าง
ไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลงัน้ี เพิ่งได้รับ
ขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลงั
จากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 
1886  น าท่านเขา้ชมภายในปราสาท ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใชใ้นการ
แสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง “วอลท์ดิสนีย”์ ยงัไดจ้  าลองแบบปราสาทแห่งนีไป
เป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ เดินทางสู่เมืองพสัเซา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



  

 

พกัที่:  Ibb Hotel Passau / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 พสัเซา – เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปร้าค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่  “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ 
(เมืองมรดกโลก)”  เป็น เมืองขนาดเล็กใน
ภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็กมีช่ือเสียง
จากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่า
และปราสาทครุมลอฟซ่ึง เขตเมืองเก่านี้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ดว้ยท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบท าให้
กลายเป็นปราการท่ีส าคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดี
และการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปีค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจาก
มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ัง
ใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่น
ในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง Mix Grill 3 ผสาน เน้ือสัตว์ 3 ชนิด(หมู ไก่ ปลา) 
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองอนัเก่าแก่

และยงัคงใช้อยู่จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกภายนอกของ “ปราสาทครุมลอฟ” ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจากปราสาทปร๊ากมีหอ้งต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่ง
และอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหนา้อุทยาน ภาพที่
ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกนัเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาทีส่วยงามยิ่ง
นัก / ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่กรุงปร้าค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย เลศิรส!!!! 

พกัที่:  International Hotel / Duo Hotel หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – เบอร์โน 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงปร๊าก เมือง
หลวงของสาธารณรัฐเช็ค  ซ่ึงตั้ งอยู่ริม
สองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา เข้าชมความ
ยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทปร๊าก”   เขา้ชม
ความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหาวิหาร

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


  

 

เซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตลโ์กธิกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวหิารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่ง
ของชาวเชคทุกคนเน่ืองจากใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยพ์ระองคต่์างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ี
ท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4  จากนั้นเดินชมอดีต “หมู่บ้านช่างทอง” ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีหนา้บา้นแต่
ละหลงัไม่มีบา้นเลขท่ีบา้น หากแต่ใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ แทนเลขท่ีบา้น 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าวลัตาวาในช่วงศตวรรษท่ี14 ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม 
“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานท่ีนดัพบของชาวปร๊าก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และวิหาร
เก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูก
กล่าวหาวา่เป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดยผูป้กครองของฝ่ายคริสตศ์าสนจกัรโรมนัคาทอลิค และ “หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่าง
เล็กๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ยโุรปหลงั จากนั้นเดินเล่น ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ 
ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเบอร์โน (Brno) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:   Orea Hotel Voronež / หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6 เบอร์โน – บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมแม่น า้ดานูบ - ฮีโร่ สแควร์  
                 คาสเซ่ิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น ้าดานูบไหลผ่านกลางเมือง 
น าคณะ “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” แม่น ้ านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยาม
อากาศดีสายน ้ าสีฟ้าใสเปล่งประกายให้ดูโดด
เด่นวิวทิ วทัศน์ ท่ีสวยท่ี สุด  ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวย
ที่ สุดของยุโรป”  สัญลักษณ์ของประเทศ 
อาคารน้ีถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น 
ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น
สองฟากฝ่ังแม่น ้ าดานูบท่ีสวยงามเกินค า
บรรยาย ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางสู่ยอดเขา กิลเลิร์ท ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามจากมุมสูงของกรุงบูดาเปสต ์
ซ่ึงบนยอดเขาแห่งน้ีเป็นจุดชมววิท่ีสวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ 
“มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ.1905 ใช้เวลา
กว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 
เมตรถือว่าเป็นอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุดใน
บูดาเปสต์ ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลานโล่ง
กวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่ง
สหัสวรรษ” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองการ
ก่อตั้ งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1 ,000 ปี 
จากนั้นเดินทางขา้ม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สู่ฝ่ังบูดา น าคณะข้ึนสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิช
เชอร์แมนบาสเตียน” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้อง
บา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุกรานในปีค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่น” ปฐมกษตัริย์
ของชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ป้อมปราการ ไดเ้วลาพอสมควรเดินทาง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูกูลาส ฮังกาเรียน พร้อม อาหารจานหลกัรสเลศิ และของหวาน 

พกัที่:  Mercure Budapest Hotel / หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7 บูดาเปสต์ – เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา “เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อน
อนัยิ่งใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมา
เรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิ
โรมนั ด้านหลงัของพระราชวงัในอดีตใน
อดีตนั้นพระราชินีฝร่ังเศส มารีองัตัวเนต 
ไดเ้คยใชชี้วติช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่ง
น้ี และโมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกั
พรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทบัอยู่
กบัพระราชโอรสของพระองค ์เขา้ชมความ
งดงามอนัวจิิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ 
ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดง
ดนตรี ปัจจุบันยงัมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” พร้อม
ชม  “ โบส ถ์ เซน ต์สตี เฟน ” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์ เก่ าแก่ส ร้างใน ศิลปะโก ธิกตั้ งแ ต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! ซีโครงหมูเวยีนนา  



  

 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โย
ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลกน าคณะ จากนั้นน าท่าน
ชม   “กรุงเวียนนา”  ผ่านชม “ถนนวง
แหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร 
(โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , 
อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัย
เวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  
จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ท
เนอร์” ย่านถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์
สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) หรือในภาษาเยอรมนัว่า ชเตฟานส์โดม (Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่าแก่
สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 13  ถือเป็นโบสถ์คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  มีเวลาให้
ท่านเดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคา้ในยา่นกลางเมืองตามอธัยาศยั 

*** อสิระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

ที่พกั:  FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8 เวยีนนา – สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวยีนนา เพื่อผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสาร
และท าคืนภาษี 

14.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG937 

วนัที่9  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ **โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ 
ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทางโดยสารการบิน 

TG 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / หอ้ง 
จ่ายเพิม่ 

 

พ.ย. 2561 56,900 56,900 56,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 



  

 

 อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
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 14 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 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 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 

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

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

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



  

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก
เดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต

พร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และ

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

 กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจาก
หลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 


