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จุดทองเทีย
่ วไฮไลท..ที่ไมซ้ําแบบใคร.การบินไทยTGโปรโมชั่นที่สุดในรอบป

 นําทานนั่งรถไฟ+กระเชา พิชิตยอดเขาหิมะชุกสปตเซ TOP OF GERMANY
 นําทาน เขาชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน...ไมใชแคยืนถายภาพดานนอก!
 นําทาน เขาชมพระราชวังเชิรนบรุนน...ไมใชแคยืนถายภาพดานนอก!
 นําทาน เขาชมมหาวิหารเซ็นตวินทัส และหมูบานชางทอง..มาปรากหามพลาด!
 นําทาน เที่ยวหมูบานฮัลสตัดท(มรดกโลก) เมืองในฝน ริมทะเลสาบสวยมากๆ
 นําทานลองเรือชม แมน้ําดานูบ เรือแบบเหมาลํา มาบูดาเปสตหามพลาด!

 นําทานเดินชม เขตเมืองเกาปราสาทปราก มีไกดบรรยาย บัตรเขาชมพรอม
 นําทานเที่ยวเมืองซอลทเบิรก บานเกิดโมซารท และเดอะซาวนออฟมิวสิค
 นําคณะเขาชมภายใน เขตเมืองเกาครุมลอฟ(มรดกโลก)มาเช็คฯหามพลาด!
 เที่ยวชม5เมืองหลวง มิวนิก/เวียนนา/ปราก/บราติสลาวา/บูดาเปสต ครบ

หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%พักโรงแรม3ดาว***6คืน
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ

โปรโมชั่น เดือนกันยายน-ธันวาคม ราคาพิเศษ เริ่มตน 62,900 บาท
พักโรงแรมแบบ3ดาว***รับจํานวนจํากัด
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

07-15ก.ย./14-22ก.ย./22-30 ก.ย./29ก.ย.-07ต.ค.
06-14ต.ค./13-21ต.ค./22-30ต.ค./26ต.ค.-03พ.ย.
02-10พ.ย./09-17พ.ย./16-24พ.ย./23พ.ย.-01ธ.ค.
03-11ธ.ค./05-13ธ.ค./07-15ธ.ค.
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วันแรกของการเดินทาง(1)

ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ มิวนิก(บินตรง)

21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาท์เตอร์D
00.50 น. เหิ รฟ้าสู่ มิวนิก...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg924 (บินตรง)
***นําคณะบินตรง...ถึงกรุงมิวนิกเชา...ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) มิวนิก(เยอรมนี)-พระราชวังนิมเฟนบวรก-จตุรสั มาเรียนพลัทซ
เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน(ปราสาทดีสนียแ ลนด)-การมซิ พาเทนคียรเชน(เยอรมัน)
07.05 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว *** ช่ วงเช้ าเทีย่ วมิวนิก***
นํ าคณะเที่ยวชม กรุ งมิวนิ ก Munich เมืองหลวงของแคว้ นบาวาเรี ย แคว้ นตอนใต้ ของประเทศเยอรมนี ให้ คณะได้
ถ่ ายภาพบริ เวณด้ านหน้ าของ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace ถูกสร้างขึ้นตามพระสงค์ของผูป้ กครอง
บาวาเรี ยน Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide แห่ งซาวอย
ตามแบบของสถาปนิก อากอสติโน บาเรลลิ ในปี ค.ศ. 1664 โดย
ให้ส ร้ างเป็ นพระราชวังฤดู ร้อนหลังจากที่ พ ระราชโอรส Max
Emanuel ประสู ติ ใ นปี 1662 ในช่ ว งที่ ก ษั ต ริ ย์ Max Emanuel
ครองราชย์ ก็ได้มีการขยายพระราชวังแห่ งนี้ ออกไปเป็ นอย่างมาก และตกแต่งตามสไตล์แฟชั่นล่าสุ ดของฝรั่ งเศส
ผูป้ กครองรุ่ น ต่อๆ มาก็ได้เพิ่มองค์ประกอบการออกแบบเข้าไปเรื่ อยๆ ให้เหมาะกับยุคสมัยของตน ภายนอกของ
พระราชวังนิมเฟนเบิร์กได้รับการออกแบบในสไตล์บารอคซึ่งเห็นได้อย่าง ชัดเจนจากสวน Grand Parterre อันหรู หรา
นอกจากนี้ ยงั มีหงส์ที่ลอยตัวเอื่อยไปมาใกล้กบั นํ้าพุและคลองที่อยูต่ รงกลาง เดินทางต่ อสู่ จตุรัสมาเรี ยนพลัทซ์ .รถโค้ ช
นําคณะผ่ านชม โอลิมปิ คปาร์ ค สนามกีฬาที่ใหญ่ ที่สุดในยุโรป เดินทางเข้ าสู่ เขตเมืองเก่ า จตุรัสโคนิก ที่ตั้งของอาคาร
ทรงกรี กโบราณทีป่ ัจจุบันเป็ น พิพธิ ภัณฑ์ , ย่ านมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่ าแก่ , หอสมุดแห่ งชาติ ,โรงละครโอเปร่ า และภาพของ
โบสถ์เฟราเอนเคียร์ เชหลังคาทรงหัวหอม สถาปัตยกรรมแบบกอธิก อันเป็ นสัญลักษณ์ อันโดดเด่ น ของมิวนิก

นําคณะเดินเที่ยวชมจตุรัสมาเรียนพลัทซ Marienplatz หรื อ Mary’s Square ซึ่งตั้งอยูก่ ลางใจเมืองของนคร
มิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปี มาแล้ว)ตั้งแต่ยโุ รปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็ นหัวใจของเขตเมืองเก่ า และเป็ นที่ที่ดี
ที่สุดสําหรับการเริ่ มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็ นตลาด แต่ปัจจุบนั เป็ นศูนย์กลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรม
ต่างๆ นําท่านเดิ นชมสิ่ งที่ น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รู ปปั้ นพระแม่มารี ทองคําบนเขาสู งศาลาว่าการเมืองใหม่
Neuse Rathaus ที่มีจุดเด่นที่หอระฆัง Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบําให้ท่านได้ชมในเวลา 11โมงเช้าช่วงฤดู
หนาว และ 5โมงเย็นในช่วงฤดูร้อน
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เที่ยง
บาย

บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (1ชม40นาที)
นําคณะออกเดินทางสูเสนทาง”ถนนสายโรแมนติก” เป็ นเส้ นทางเดินทัพของโรมันในสมัยโบราณ
นําคณะเขาชมภายใน”ปราสาทนอยชวานสไตน”Schloss Neuschwanstein เป็ นปราสาทตั้งอยูใ่ นเทือกเขา

แอลป์ แถบแคว้นบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวาเรี ย ในช่ วง ค.ศ. 1845-86 เป็ น
ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก และเป็ นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิ ยายเจ้าหญิงนิ ทรา ที่สวน
สนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์ และโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์สูงกว่า
200 เมตร เหนื อออบแก่งของแม่น้ าํ พอลลัท นอกจากนี้ ยงั มีแวดล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่ าเขาลําเนาไพรที่
สวยงามและมีสีสัน แปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล เมื่อมองจาก สะพานมาเรี ยน ที่ทอดข้ามสายนํ้าเชี่ ยว
กรากในลําธารเบื้องล่าง พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวาเรี ยมีพระประสงค์ให้จดั สร้างเพื่อเป็ นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่ าง
จากผูค้ น และเพื่ออุทิศให้แก่กวีชื่อริ ชาร์ด วากเนอร์ ผูซ้ ่ ึงเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็ นไปตามบทประพันธ์เรื่ อง
อัศวินหงษ์ ดังนั้นปราสาทแห่ งนี้ จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่ องร่ าวในบทประพันธ์ดงั กล่าว ปราสาทแห่ งนี้ ได้รับการ
ออกแบบโดย คริ สเตียนแยงค์ ซึ่ งเป็ นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าที่จะเป็ นสถาปนิ ก นําคณะเข้าชมห้องต่างๆ
อาทิ ห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรี โอเปร่ า ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทนั สมัยที่สุดในยุคนั้นให้ได้ชมกัน
ตัว ปราสาทภายนอกสร้ างให้ ดู เหมื อ นปราสาทในยุค กลาง แต่ ภ ายในเต็ม ไปด้ว ยศิ ล ปะในยุค ต่ างๆ ไบแซนไทน์
โรมันเนสก์ โกธิก และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดมาใช้ในปราสาทแห่งนี้ ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
ออกเดิ นทางสู่ เมื อ งการ มิ ช -พาร เท น เคี ย ร เช น (1ชม)
GARMISCH-PARTENKIRCHEN ซึ่งเป็ นเมืองพักตากอากาศเล็กๆ
ทางใต้ของมิวนิ ค ตั้งอยู่กลาง เทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุ บ
เขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรี ยแท้ ตามผนังของตึก
ต่าง ๆ ยังเป็ นรู ปเขียนเรื่ องราวในคริ สต์ศาสนาที่น่าชมยิง่ เป็ นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยังเป็ นศูนย์กลาง
การแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตนํ้าแข็ง และสกีโอลิมปิ ก
ค่ํา
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!ขาหมูเยอรมันตนตํารับ)
พักที่ : mucure hotel/eoropark hotel fussen/ ใกลเคียง
หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองการมิซพาเทนเคียเชน ไปเมืองที่มีโรงแรมไมมากนัก หากมีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะ
เต็มตลอดถามีชวงกิจกรรมดังกลาว หากที่พักในเมืองการมิซเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองฟุสเสน หรือมิวนิกแทน จึงเรียนมาเพื่อทราบ*

*หมายเหตุ กรณีที่ปราสาทนอยชวานสไตนปด หรือคิวเต็ม หรือหิมะปดทางเดิน (ในชวงฤดูหนาวเปด
คิวใหเขาชมนอยมาก) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่ชม โดยเขาปราสาทโฮเฮนชวานเกา
หรือปราสาทอื่นๆแทน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา*โดยทางเราจะแจงใหทานทราบกอนเดินทาง*
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วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) พิชติ ภูเขาชุกซปตเซ(สูงทีส่ ุดในเยอรมนี)-นัง่ รถไฟชมวิวแสนสวย
นัง่ กระเชาCABLECAR-ชมวิวพาโนรามา+สัมผัสหิมะ-ซอลทเบิรก /บาดไรเชนฮอล
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

นําคณะนั่งรถไฟชมวิว พิชิตยอดเขาซุกสปทเซ ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี อยู่ที่
เมือง การ์ มิช–พาร์ เท่นเคียร์ เช่น (Garmisch - Partenkirchen) เมืองที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศเยอรมนี ซุ กสปิ ตเซ่
เป็ นยอดเขา สู งถึง 2,962 เมตร ชาวเยอรมันและนักท่องเที่ยวนิ ยมที่จะขึ้นไปเล่นสกีในฤดูหนาวหรื อชมทิวทัศน์ชนิ ด
360 องศา ในฤดูร้อน สามารถมองเห็ นภูมิประเทศได้ถึง 4 ประเทศ คือ ออสเตรี ย
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ อิ ต าลี และเยอรมนี และทิ ว ทัศ น์ ส วยงามของ ทะเลสาบไอบ์
(Eibsee) ที่ มีสีน้ าํ เงินเข้มสุ ดสวย ท่ามกลางหุ บเขาที่ อุดมไปด้วยป่ าสนสี เขียวรอบ
ด้าน เป็ นทิ วทัศน์ที่สวยงามมาก บนจุ ดสู งสุ ดของยอดเขาจะมี ไม้กางเขนที่ ปักอยู่
ด้ า น บ น Summit Cross ของเทื อกเขาซุ กสปิ ตซ์ ห รื อ Top of Germany เป็ น
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงจุดที่สูงที่สุด ถูกปั กไว้กว่า 150 ปี ก่อนมาแล้ว และเสี ยหายจาก
ฟ้ าผ่าหลายครั้ ง แต่ ชาวเมื องก็นํามาซ่ อมแซม ล่ าสุ ด ถูกทําลายด้วยทหารอเมริ ก า
ในช่วงสิ้ นสุ ดสงครามโลก จนพังไม่สามารถซ่อมได้อีก จึงสร้างอันใหม่ข้ ึนมาแทน
ในปั จจุบนั ชมโบสถ์มาเรี ย ฮิมเมลฟาร์ท (Maria Himmelfahrt) ได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ที่
สู งที่สุดในเยอรมนี ให้ท่านได้สนุ กสนานกับการเล่นหิ มะขาวโพลน บนลานหิ มะที่มีตลอดทั้งปี หามุมถ่ายภาพสวยๆ
สู ดอากาศอันแสนสดชื่น ตามอัธยาศัย...ได้เวลานัดหมาย เดินทางลงจากยอดเขาด้วยกระเช้า CABLECAR
เที่ยง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ออกเดินทางสู่ เมืองซอล์ทเบิร์ก 2ช.ม.30นาที)
บ่าย
นําคณะเดิ นทางสู่ เมือ งซอลท เบิ รก ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ
ออสเตรี ย เป็ นเมื อ งที่ เก่ าแก่ ต้ ังแต่ ยุค โรมัน และ เป็ นเมื อ งที่ ใ นอดี ต มี
กฏหมายกําหนดให้ทุกคนต้องเรี ยนการดนตรี ซึ งทําให้เป็ นเมืองกําเนิ ด
ของคีตกวีต่างๆมากมาย เช่น โมซาร์ท เมืองซอล์ทเบิร์กยังเป็ นสถานที่ถ่าย
ทําภาพยนตร์ เรื่ อง เดอะซาวน์ออฟ มิวสิ ก เดินทางข้ามสู่ ฝั่งแม่น้ าํ ซัลซาร์
เดินทางเข้าสู่ เขตเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้ ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงาม
ตกแต่งด้วยป้ายชื่อร้านค้าอันวิจิตร ให้คณะได้ถ่ายภาพที่ระลึกหน้า บานโมสารท และปอมโฮเฮนซอลทเบิรก
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร/ นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมืองซอล์ทเบิร์ก หรื อเมืองบาดไรเชนฮอล์
พักที่ : arena city hotel/mucure hotel /ระดับใกลเคียง
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วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4)
เช้า

เที่ยง
บาย

ซอลทเบิรก -ฮัลสตัดท-ชมวิวทะเลสาบ-เวียนนา-สตัดปารค
โบสถสตีเฟน-ถนนคารทเนอรสตรีท

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั เดินทางสู่ ฮลั สตัดท์ 1ช.ม.
นําคณะเที่ยวชมเมือง ฮัลลสตัดท HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบแสนสวยงามระดับโลก
นําคณะเดิ นเที่ยวชมเมื องที่ไดชื่อวาเมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบที่ สวยที่สุดในโลก สวยจน

ได รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป น ”มรดกโลก”unesco ภาพของหมู บ า นที่ มี เ ทื อ กเขาเป น
องคประกอบอยูดานหลังที่งดงาม ราวกับภาพวาด คือภาพที่ไดถูกเผยแพรมากที่สุดของ
ประเทศออสเตรีย อยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรีย
เมืองฮัลลสตัดท ก็ยงั เป็ นสถานที่ยอดนิยมที่คู่รักมักจะมาเดินทอดน่อง จูงมือกันเพื่อดื่มดํ่ากับบรรยากาศที่สุดแสน
จะโรแมนติก อากาศที่สดชื่ นและปราศจากมลพิษ จึงทําให้เรานั้นอดไม่ได้ที่จะสู ดหายใจให้เต็มปอด ถึงแม้ว่าฮัลล์ช
ตัทท์จะไม่มีอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ให้ได้ชื่นชม บ้านเรื อนมิได้ใหญ่โตหรู หรา แต่มนั ก็ทดแทนด้วยความเรี ยบง่ายที่
เกื อบจะสมบูรณ์ แบบ ประหนึ่ งดังหญิ งงามที่ ไม่ตอ้ งการสิ่ งปรุ งแต่งใดๆ เพราะคุณ ค่าของมันนั้น อยู่ที่ความงดงาม
ตามที่ ธรรมชาติ รังสรรค์มาตั้งแต่เมื่อแรกเริ่ ม เสน่ ห์ของธรรมชาติที่ดึงดู ดให้นักเดิ นทางต้องดั้นด้นออกค้นหา เพื่อ
ค้นพบความจริ งที่วา่ เมืองมรดกโลก ที่เป็ นดัง่ สวรรค์บนดินนั้นไม่ได้อยูไ่ กลเกินฮัลล์ชตัทท์
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา 3 ช.ม.)
คณะเดินทางถึงกรุง เวียนนา(ออสเตรีย) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย และเป็ นชื่อเขตการปกครอง
ในออสเตรี ยด้วยเวียนนาเป็ นเมื องใหญ่ ที่สุดในออสเตรี ย เป็ นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิ จและการปกครอง มีประชากร
ประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้ าํ ดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ ง เช่น United
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC)
นําคณะเที่ยวชม สวนสตัดปารค อนุสาวรียทานโยฮันส ราชาแห่ ง
เพลงวอลซ์ชื่อดังแห่ งกรุ งเวียนนา ซึ่ งบทประพันธ์เพลงวอลซ์ของเขาเป็ นที่
รู ้จกั อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดอะบลูดานู บ ช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่
และเป็ น ผู ้ ส ร้ า งให้ เกิ ดกระแสความนิ ยม เพ ลงวอลซ์ ตลอดช่ วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 สเตราส์ได้กลายเป็ นราชาเพลงวอลซ์ เนื่องจากได้ปฏิวตั ิ
รู ปแบบวอลซ์ดว้ ยการยกระดับเพลงระบําชาวนาอันตํ่าต้อย ขึ้นมาเป็ นเพลงเพื่อให้ความบันเทิงแก่บุคคลชั้นสู ง
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บ่าย
ให้ท่านได้นั่งรถชมวิวบน ถนนวงแหวนรอบ กรุงเวียนนา โครงการถนนวงแหวนรอบกรุ งเวียนนา โดย
ขนาดของโครงการนี้ จูงใจสถาปนิ กจากทัว่ ยุโรป มีการก่อสร้างอาคารที่ทาํ การของราชสํานักและของรัฐ รวมไปถึงที่
พักอาศัยของชนชั้นสู งในยุคของริ งสตราเซ่ การค้า ศิลปะ ละครร้อง กวีนิพนธ์ และภาพเขียน ได้รับความสนใจจาก
ประชาชน ทําให้ อ าคารสถานที่ ต่ า งๆ ที่ ร ายล้อ มรอบดู โ ดดเด่ น เป็ นเอกลัก ษณ์ จ ัด วางได้อ ย่า งลงตัว เริ่ ม ตั้ง แต่
พระราชวังฮอฟบรู ก์ กลุ่มอาคารพระราชวังของจักรพรรดิ อิมพิเรี ยลอพาร์ ตเมนท์ หอศิลป์ แห่ งชาติ และพิพิธภัณฑ์
ประวัติธรรมชาติ นําคณะเดินชมบรรยากาศพร้อม ช้อปปิ้ ง ณ ถนนคารทเนอร kartner strasse ย่านถนนการค้าที่
ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งเวียนนา มีหา้ งสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย
สามารถใช้เวลาเดิ นชมสิ นค้านานาชนิ ด หรื อ เดิ นชมความงามของ
โบสถเซนตสตีเฟน ในศิลปะแบบโกธิ ค ตั้งอยู่โดดเด่นเป็ นสง่า
เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา เชิญเลือกซื้ อหาของฝากจากออสเตรี ย
อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟ
ต้น ตํารั บแท้ ชมชี วิตผูค้ นของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย หรื ออาจใช้
เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ และเค้กที่มีชื่อเสี ยง*ถนนคนเดินเดินที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในทวีปยุโรป
แบรนด หลุยส,ชาเนล,แอรเมส,ปราดา,กุซซี่,ริโมวา,นาฬิกาแบรนดดังๆ...มีในถนนสายนี้
คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตาคาร
พักที่ :arena city hotel/holiday inn/ใกลเคียง

วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) พระราชวังเชิรน บรุนน(มีไกดบรรยาย)-บูดาเปสต(ฮังการี)
พารนดอฟเอาทเล็ท- บูดาคาสเซิล่ -ปอมฟชเชอรแมน-โบสถแมทเธียส-ลองเรือแมนา้ํ ดานูบ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเขาชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน (มรดกโลกUnesco) Schonbrunn Palace ซึ่งอดีตเป็ น

ที่ประทับของ จักรพรรดิแห่ งราชวงศ์ฮบั ส์บูร์ก ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von
Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคย
เป็ นที่ต้ งั ของสวนสัตว์แห่ งแรกของโลก ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปน”มรดกโลก”และเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากในกรุ งเวียนนา ในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่ งจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้ อที่ดินที่น้ าํ ท่วมถึงริ มฝั่งแม่น้ าํ เวน ตั้งอยูร่ ะหว่างเขตเมดลิงกับเขต
ไฮต์ซิง ที่ซ่ ึ งเดิมประชาชนใช้ทาํ มาหากิน และในปี ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระที่นงั่ ที่มีชื่อว่าแคตเตอร์ เบิร์ก ซึ่ งที่มา
ของชื่ อ พระราชวังเชิ นบุรนน์ (Schönbrunn) แปลว่านํ้าพุอนั สวยงาม นําคณะเข้าชมห้องต่างๆกว่า 20 ห้อง อาทิ ห้อง
ทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่ , ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรู ม ห้องบอลลูมฯลฯ (ออกเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟ 20นาที)

เที่ยง
บ่าย
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ชอปปงแบรนดเนมจุใจที่ ”พารนดอรฟเอาทเล็ท” Designer Outlet Parndorf เอาทเลท
แหงแรกของประเทศออสเตรีย กับแบรนดดังๆมากมาย ใน
ราคาพิเศษสุดๆที่คุณจะตองชื่นชอบ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ ตั้งอยู่
กรุ งเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สิ นค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก
มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ ของตกแต่งบ้าน
สิ นค้ า แบรน ด์ เ นมมากมาย อาทิ Prada, Armani, Bally, Gucci,Polo ,Ralph
Lauren, Coach Fossil, Furla, Michael Kors,
Nike Bally ,Diesel, Kalvin Klien
jean,Guess,Mango,G-Star Law,Vans,The body
shop etc.(มาเที่ยวยุโรปตะวันออก...ต้องห้ามพลาด!!!กับสิ นค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษสุ ดๆ)
 อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง(ไม่รวมอาหาร) เดินทางสู่ บูดาเปสต์ (2ชม)
นําคณะเที่ยวชม กรุงบูดาเปสต(ฮังการี) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันลํ้า
ค่า ริ มสองฝั่ งแม่ น้ ําดานู ป สมญานามว่า ราชิ นี แห่ งลุ่ มนํ้าดานู บ แม่ น้ ําสายโรแมนติ กอย่างแม่ น้ ําดานู บที่ แบ่ งเมื อง
ออกเป็ น 2 เมื อ งคื อ เมื อ งบู ด า และเมื องเปสต์ อัน เป็ นที่ ม าของชื่ อ เมื อ งนี้ เป็ นเมื อ งหลวงของประเทศฮังการี แ ละ
ศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม และการคมนาคมขนส่ ง มีประชากรมากกว่า1.7ล้านคน
นําคณะเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาโดยข้าม สะพานเชน หรื อสะพานโซ่ เป็ นอีกหนึ่ งสิ่ งก่อสร้างที่เป็ นดัง่ สัญลักษณ์ของบูดา

เปสท์ สะพานเชนแห่ งนี้ เป็ นสะพานถาวรแห่ งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ าํ ดานู บ เหล็กทุกชิ้นล้วนนํามาจากอังกฤษ เป็ น
สะพานที่มีความสวยงามอย่างมาก มีรูปปั้ นแกะสลักสิ งห์โตที่สะพาน ยิง่ ยามคํ่าคืนสะพานจะสว่างไสวไปด้วยไฟราวที่
ถูกประดับประดาไว้ยงิ่ สร้างความงามตาให้กบั สะพานอย่างยิง่ ระหว่างทางผ่านชุมชนโรมันโบราณ นําคณะชมคาสเซิล
ฮิลส์ ชมความสวยงามบริ เวณคฤหาสน์ของกษัตริ ย ์ และโบราณสถาน ซึ่ งยังมีร่องรอย บ่งบอกถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องใน
อดี ต ถ่ ายภาพคู่ กับ โบสถ์แ มทเที ย สมรดกโลกUNESCO ศาสนสถานที่ สําคัญ ของเมื อ งโบสถ์แ ห่ งนี้ ถู ก สร้ างด้ว ย
สถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อนั วิจิตรงดงาม และเคย
ถูกใช้เป็ นที่จดั พิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริ ยฮ์ งั กาเรี ยนมาแล้วหลายพระองค์ พร้อม
ชม อนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ น ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกยาร์ นําคณะชม
ป้อมปราการฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน ซึ่ งเป็ นสถานที่ซ่ ึ งสะท้อนประวัติศาสตร์
แห่ ง การสร้ า งชาติ ฮัง กาเรี ยน สร้ า งขึ้ นเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความกล้า หาญของ
ชาวประมง ผูเ้ สี ยสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุ กรานในปี ค.ศ. 1241-1242
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นํ าคณะล อ งเรือ ชมทิ วทั ศ น ที่ ส วยงาม2ฝ ง แม น้ํ าดานู บ ท่ านจะได้ชมสถาปั ตยกรรม2ฝั่ งลํ้านํ้าจะ
ประดั บ ประดาไฟ วิ ว สวยสุ ดๆ แม่ น้ ํ ายาวที่ สุ ดใน
สหภาพยุโรป และยาวเป็ นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป มีตน้
กําเนิ ดที่แถบป่ าดําในเยอรมนี ถือเป็ นแม่น้ าํ สายโรแมน
ติกสายหนึ่ งของยุโรปที่ไหลผ่านเมืองต่างๆ และมีความ
เชี่ ยวของนํ้าน้อยมาก ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชม
ความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ค เรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ าํ เป็ นมนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่ อมคลาย จนได้รับการยก
ย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายนํ้าแห่ งหนึ่ งของโลก ผ่านชม ฮีโร่ สแควร์ ที่มีอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งสหัสวรรษ ตั้งตระหง่าน
อยูก่ ลางลานฮีโร่ สแควร์ อนุสาวรี ยแ์ ห่ งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร/ นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : mucure buda hotel/ระดับใกลเคียง

วันทีห่ กของการเดินทาง(6) บราติสลาวา(สโลวาเกีย)-เดินชมเขตเมืองเกาแสนสวย
กรุงปราก(มรดกโลก)-สะพานชารลบริดจ-เขตเมืองเกา-หอนาฬิกาดาราศาสตร
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั / เดินทางสู่ บราติสลาวา (2ชม)
นําคณะออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา(สโลวาเกีย) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวากีย

รวมทั้งเป็ นเมื องที่มีประชากรหนาแน่ นที่ สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง กรุ งบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่ งแม่น้ าํ ดานู บ ที่
บริ เวณพรมแดนของสโลวาเกี ยกับออสเตรี ยและฮังการี
ใกล้กับ พรมแดนสาธารณรั ฐ เช็ ก เป็ นนครที่ สําคัญ ทาง
การเมือง เศรษฐกิ จและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวา
เกีย โบสถ์และสถานที่สําคัญต่างๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้
เป็ นป้ อมปราการสมัยโบราณ ชมสถาปั ตยกรรมอันโดด
เด่น ถายภาพคูกับหอคอย และเดินชมเมืองเกาบราติสลาวา อันเป็ นสัญลักษณ์ อนั โดดเด่นของเมือง
และวิวแม่น้ าํ ดานูบสวยๆ แนวเทือกเขาคาเปเที่ยน (ออกเดินทางสู่ กรุ งปร๊ ากสาธาณรัฐเช็ค 3ช.ม.10นาที)
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่ กรุ งปร๊ าก(สาธารณรัฐเช็ค) (3ชม)

บาย
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นําคณะออกเดินทางสู กรุงปราก(มรดกโลก) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่ งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ ง

แม่น้ าํ วัลตาวา ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของตัวเมืองปร๊ าก ที่เต็มไปด้วยสิ่ งก่ อสร้างต่างๆ ที่
ยังคงเป็ นของแท้ดงั่ เดิมไม่ถูกทําลาย จนไดรับการยกยองจากยูเนสโก UNESCO ให
นําคณะเดิ นเล่นเที่ ยวชมบน สะพานชารลส สะพานสัญลักษณ์ ของกรุ งปร๊ าก ที่ สร้ างข้ามแม่ น้ าํ วัลตาวาในช่ วง
ศตวรรษที่14 ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิ นทรายรู ปปั้นของนักบุญต่างๆถึง30 รู ป
และนักบุญองค์ที่สาํ คัญคือ นักบุญจอห์นเนโปมุก นําคณะเดินทางเข้าสู่ บริ เวณ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานที่นดั
พบของชาวเช็ค อาคารบริ เวณจตุรัสแห่ งนี้ ลว้ นเป็ นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดด
เด่นในบริ เวณนี้ ยงั มีสถานที่ที่น่าสนใจ อาทิ อนุ สาวรี ยย์ านฮุส ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายปฏิรูปศาสนาซึ่ งถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวก
นอกรี ต และถูกเผาทั้งเป็ น นําท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริ สต์ (12
Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์
และบริ เวณใกล้เคียงยังเป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่...มีเวลาให้ท่าน
ได้เดินเที่ยวชมเมือง พร้อมถ่ายภาพเมืองเก่า นัง่ จิบกาแฟชมบรรยากาศ
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
พักที่ international HOTEL/duo hotel/ใกลเคียง

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) ปราสาทปราก(มรดกโลก)-เขาชมภายในมหาวิหารเซ็นตวนิ ทัส-เขา
มีไกดบรรยาย-เขาชมภายในหมูบ า นชางทอง-เชสกี้ ครุมลอฟ(มรดกโลก)
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเขาชม ปราสาทปราก(มรดกโลก) ทัวรเรามีไกดทองถิ่นบรรยาย ไมใชใหอิสระเดิน
ชมกันเองโดยไมไดรับความรู ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชายบริ โวจ ในสมัยกลางเคยเป็ นที่

เที่ยง
บาย
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ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่างๆ ในจักรวรรดิ โบฮี เมี ยตลอดมานับเป็ นปราการสําคัญ และเป็ นศูน ย์กลางอํานาจทาง
การเมื อ งของกรุ งปร๊ า กมาตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ 12 ปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ ถู ก ใช้ เป็ นทํ า เนี ย บรั ฐบาล และเป็ นที่ พํ า นั ก ของ
ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐเช็ ค นําคณะเดิ น เท้าเข้าสู่ ภ ายในศู น ย์ก ลางของปราสาทปร๊ ากที่ แ วดล้อ มไปด้ว ย
โบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ทัวรเรานําเขาชมภายใน มหาวิหารเซนตวิตัส ST.VITUS ไมใชแค
หยุดถายภาพดานหนา มากรุงปรากตองเขาชม โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิ กที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14 เป็ น
มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิง่ ของชาวเช็คฯทุกคนเนื่องจากใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อีก
ทั้งยังเป็ นที่ เก็บ มงกุฎ เพชรที่ ท าํ ขึ้ น ในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ ที่ 4 กษัตริ ย ์
ผูส้ ร้างความเจริ ญสู งสุ ดที่ทาํ ให้กรุ งปร๊ ากกลายเป็ /นเมืองหลวงอันยิง่ ใหญ่
ของอาณาจักรโบฮี เมี ยและจักรวรรดิ โรมัน อัน ศักดิ์ สิ ทธิ์ ชมหน้าต่ างที่
ประดับ ด้ว ยกระจกสี อนั งดงามเป็ นรู ป ภาพของนัก บุ ญ องค์ต่างๆ และ
เรื่ องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริ สต์ ที่ยงั คงความสวยงามอลังการคู่ตวั ปราสาทปรากมาจนปั จจุบนั นําคณะชมความเก่าแก่
ของ โบสถเซนตจอรจ ซึ่ งตัวอาคารเริ่ มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 ตัวโบสถ์ดา้ นนอกเป็ น
ศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ที่ให้บรรยากาศเรี ยบง่ายและไม่ซับซ้อน โบสถ์
เซนต์จอร์ จแห่ งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ นส่ วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด และเป็ นที่ฝังพระศพของกษัตริ ยเ์ ช็ค และในส่ วน
ของเซนต์จอร์ จคอนแวนต์ นั้นเป็ นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานสไตล์บารอก และเป็ นส่ วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่ งชาติ ทัวรเรานําทานเดินภายในอดีตหมูบานชางทอง GOLDEN LANE ไมใชแคเดินผาน
แลวชี้มือใหชมโดยไมไดเขาไปขางในหมูบาน ซึ่ งเป็ นสถานที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งเป็ นถนนสายเล็กๆ
ที่ต้ งั ตามชื่ อย่านที่ช่างทําทองเคยอาศัยในวริ เวณนี้ ช่วงศตวรรษที่ 17 โดย 2 ข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของ
เล็กๆ สี สันสดใส เริ่ มแรกนั้นถนนสายนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่พกั ของทหารรักษาพระราชวังในสมัยพระเจ้ารู ดอล์ฟที่ 2
จนกระทัง่ 100 ปี ถัดมา ช่างทําทองได้ยา้ ยเข้ามาและเริ่ มดัดแปลงเป็ นร้านขายของและที่พกั อาศัย ในช่วงศตวรรษที่ 19
ให้ท่านได้ซ้ือของที่ระลึก
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่ เชสกี้ครุ มลอฟ(สาธารณรัฐเช็ค) 2 ช.ม.
นําคณะออกเดินทางสู เชสกี้ครุมลอฟ(เมืองมรดกโลก)ซึ่ งเป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้
ของสาธารณรั ฐ เช็ ค มี ชื่ อ เสี ยงจาก
สถาปั ตยกรรม และศิลปะของเขตเมือง
เก่า และปราสาทครุ มลอฟ ซึ่ งเขตเมือง
เก่านี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก
ให้เป็ นมรดกโลก ด้วยทําเลที่ต้ งั ของตัว
เมื อ งที่ มี นํ้ าล้ อ มรอบ ทํ า ให้ ก ลายเป็ น
ปราการที่สําคัญในการป้ องกันข้าศึก ในอดี ตเคยเป็ นศูนย์กลาง
ด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการ
อนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและ
ปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเด่น
ในการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่าจนทําให้ องคการยูเนสโก Unesco ไดขึ้นทะเบียนเมือง
ครุ ม ลอฟให เป น เมื อ งมรดกโลก ค.ศ.1992...นํ า คณะเดิ น ชมบริ เวณ “ปราสาทครุ
มลอฟ” ซึ่งถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1250 เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจาก

Page 12.
ปราสาทปราก อยูบนเนินเขา อายุเกาแกกวา 700 ป ภายในปราสาทแหงนี้ประกอบไปดวย
หองตางๆ ถึง40 หอง ลานปราสาท 5 แหงและอุทยานอีก 1 แหงที่ตั้งอยูบนเนินเขา...นํา
คณะชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานปราสาทครุมลอฟ, บานเรือนหลังเล็กหลังนอย
หลังคาสีสมเรียงรายกันเปนกระจุกๆ เหมือนบานตุกตาที่สวยงามยิ่ง พรอมนําคณะเดิน
เที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมือง ที่สวยงาม ซึ่งเปนที่ตั้งของศาลาวาการเมือง
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / อิสระตามอัธยาศัย พักที่ : old inn hotel/ ใกลเคียง
**โรงแรมเมืองครุมลอฟไมมีโรงแรมใหญโตหรูหรา โรงแรมสวนใหญเปนสไตลวินเทจนารัก เกๆ **
หมายเหตุ

เนื่ องจากโรงแรมในเมืองเก่าคลุมลอฟมีจาํ นวนจํากัด และแต่ละโรงแรมมีห้องพักไม่มากนัก เพราะตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเก่ามรดกโลก ถ้า
หากห้องพักที่เมืองคลุมลอฟเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนที่พกั เมืองใกล้เคียงแทน จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8)

เชสกีค้ รุมลอฟ-เวียนนา(ออสเตรีย)กรุงเทพฯ

เช้า
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั / ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา
*หมายเหตุ กรณี เวียนนาตัว๋ เต็มหรื อไม่มีไฟล์ทบิน ทางบริ ษทั จะปรับขากลับมากลับที่สนามบินมิวนิกแทน
นําคณะเดินทางสูสนามบินเพื่อเช็คอิน และทําTAX REFUND
14.35 น. เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg937 (บินตรง)
***TGนําคณะบินตรง...ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีเ่ กาของการเดินทาง(9)
05.35 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ



Promotion of East Europe 9 Days 

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรม PROMOTION นี้เราเลือกใชโรงแรมระดับ3ดาว***อาหาร3ดาว***
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
ราคาการบินไทยโปรโมชั่น (ทัวรเราจัดเอง ไมใชสงจอย)

เทีย่ วกับเรามัน่ ใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

Page 13.

ยุโรปตะวันออก9วัน TG SPECIAL โรงแรม+อาหาร แบบ3ดาว*** รวมวีซาVISAแลว
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 04-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

65,900

65,900

65,900

10,000

62,900

62,900

62,900

10,000

22-30ก.ย.

62,900

62,900

62,900

10,000

29ก.ย.-07ต.ค.
เดือนตุลาคม

62,900

62,900

62,900

10,000

65,900

65,900

65,900

10,000

หยุดคลายวันสวรรคต13-21 ต.ค

66,900

66,900

63,900

10,000

หยุดวันปยะมหาราช 22-30 ต.ค.

65,900

65,900

65,900

10,000

26ต.ค.-03พ.ย.
เดือนพฤศจิกายน
02-10พ.ย./09-17พ.ย.
16-24พ.ย./23พ.ย-01ธ.ค
30พ.ย.-08ธ.ค.
เดือนธันวาคม
วันพอ 02-10ธ.ค.
วันพอ 04-12ธ.ค.

64,900

64,900

64,900

10,000

62,900

62,900

62,900

10,000

62,900

62,900

62,900

10,000

ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก
เดือนกันยายน
07-15ก.ย.
14-22ก.ย.

หยุดคลายวันสวรรคต06-14ต.ค.

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

โดยชําระมัดจําเปนเงินสด30,000บาท(ชวงปกติ)40,000(ชวงวันหยุด) ***หากสนใจสายดวน
คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.


Promotion of East Europe 9 Days 

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรม PROMOTION นี้เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐาน3ดาว***อาหาร3ดาว
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
 (ทัวรเราจัดเอง ไมใชสงจอย)
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัวเครืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 500-800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ) /ทิปคนขับรถท่านละ14ยูโรให ้กับมือคนขับเมือจบทัวร์
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง
 ค่าปรับสําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้
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เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000-40,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการกา
รันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริงทุกกรุป ยอนหลัง1ปที่ผานมา
ขอขอบคุณ...คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 11-19พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย8วัน TG DELUXE 2 ประเทศ เดินทาง 11-18พ.ค.2562 (จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 04-12พ.ค.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 20-28เม.ย.2562 (จํานวน27ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 16-24เม.ย.2562 (จํานวน25ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต12-19เม.ย.2562 (จํานวน17ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ สงกรานต 12-20 เม.ย.2562 (จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-19เม.ย.2562 (จํานวน26ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-17เม.ย.2562 (จํานวน33ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชติ 4ยอดเขา วันที่ 07-16 เม.ย.2562 (จํานวน32ทาน)

ยุโรปตะวันออก10วัน TG SUPERIOR พัก HALLSTATT เดินทางวันที่ 02-11เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)เหมา

แกรนดสวิสเซอรแลนด 8วัน TG promotion3 เนนชมวิว100ลาน วันที่ 31มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน15ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG เดินทางวันที่ 30มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน) BUS1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที2่ 3-31มี.ค.2562 (จํานวน24ทาน) BUS2เหมา

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม วันที่ 23-30มี.ค.2562 (จํานวน14ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน17ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 2-10มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 10-18ก.พ.2562 (จํานวน15ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27ม.ค.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน43ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 11วัน TG ปใหม 29ธ.ค.-07ม.ค.2562(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พัก Hallstatt เดินทางปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.2562(จํานวน32ทาน) bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 25ธ.ค.-02ม.ค.2562(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 23-31ธ.ค.2561(จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22-31ธ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย12วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22ธ.ค.-02ม.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 22-30ธ.ค.2561(จํานวน10ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23 ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันพอ 01-09ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 24พ.ย.-02ธ.ค.2561(จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 17-25พ.ย.2561(จํานวน15ทาน)bus2

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 03-11พ.ย.2561 (จํานวน14ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด8วัน TG PROMOTION ชวงหยุดปยะ21-28ต.ค.2561(จํานวน34ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ชวงหยุดปยะ20-28ต.ค.2561(จํานวน40ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ ชวงหยุดปยะ19-27ต.ค.2561(จํานวน26ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG DELUXE C พักดี ทานดี เดินทางวันที่ 14-23 ต.ค.2561 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 13-21ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 14-23ต.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 11-19ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 06-14 ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 29ก.ย.-07ต.ค.2561(จํานวน9ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุป เหมา บริษทั เมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถนุ ายน 2561 (จํานวน43ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

