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           น าท่านเมอืงรมิทะเลสาบฮัลสตัดท์(มรดกโลก) มาออสเตรียห้ามพลาด! 
   น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านฮัลสตัดท์ UNSEEN ห้ามพลาด! 
   น าท่านเข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์(มรดกโลก) มาออสเตรียห้ามพลาด! 
   น าท่านสนุกสนานกับดนตรีหมู่บ้านกรีนซ่ิง ห้ามพลาด! 
   น าท่านล่องเรอืชมความสวยงามแม่น  าดานูบ มาบูดาเปสตห์้ามพลาด! 
   น าท่านเดินชมเขตเมืองเก่าปราสาทปร๊าก มีไกด์บรรยาย มาปร๊ากห้ามพลาด! 
   น าท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์วินทัส และหมู่บ้านช่างทอง(2จุดไฮไลท์) 
   น าท่านเท่ียวเมืองคาร์โลวี วารี เมืองแสนสวยถูกขนานนามว่าเมืองแห่งสปา  
   น าท่านเท่ียวชมเมืองเชสกี ครุมลอฟ(มรดกโลก)มาสาธารณรัฐเช็คห้ามพลาด! 
   ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท สินค้าในราคาพิเศษสุดๆที่คุณจะต้องชื่นชอบ 

หัวหน้าทัวรม์ืออาชีพช านาญเส้นทาง100% อาหารครบทกุมื อ 
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครื่อง หรูหรา มีระดับ 
เดือนกนัยายน  06-13 ก.ย./13-20 ก.ย./27 ก.ย.-04 ต.ค. 62 
เดือนตุลาคม   04-11 ต.ค./18-25 ต.ค. 62 
เดือนพฤศจิกายน  08-15 พ.ย./15-22 พ.ย./22-29 พ.ย. 62 
เดือนธันวาคม  21-27 ธ.ค. 62 
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วนัแรกของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิเวียนนา(บินตรง)   

20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์D   
01.20 น. เหิรฟ้าสู่เวยีนนา...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg936 (บินตรง) 
***น าคณะบินตรง...ถงึกรุงเวียนนาเช้า...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** 
วันที่สองของการเดนิทาง เวียนนา(ออสเตรีย)-พระราชวงัเชิงบรนุน์-โบสถ์สตีเฟ่น-ถนนคาร์ท

เนอร์สตรีท-บูดาเปสต(์ฮังการี) 

07.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นช่ือเขตการ
ปกครองในออสเตรียดว้ยเวียนนาเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดใน
ออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มี
ประชากรประมาณ 1.6 ลา้นคน มีแม่น ้ าดานูบไหลผา่น 
เวียนนายงัเป็นท่ีตั้ งของหน่วยงานในสหประชาชาติ
หลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติ
หลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) หลังผ่านพิธีการด่าน
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว / น าคณะเข้าชมภายใน 

พระราชวังเชินบรุนน์ (มรดกโลกUnesco) Schonbrunn Palace ซ่ึงอดีตเป็นท่ีประทบัของ  จกัรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์ฮบัส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi 

เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นท่ีตั้งของสวนสัตวแ์ห่งแรก
ของโลก ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็น”มรดกโลก”และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุง
เวยีนนา ในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระจกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนท่ี 2 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิไดใ้ชพ้ระราชทรัพยส่์วน
พระองคใ์นการซ้ือท่ีดินท่ีน ้ าท่วมถึงริมฝ่ังแม่น ้ าเวน ตั้งอยูร่ะหวา่งเขตเมดลิงกบัเขตไฮตซิ์ง ท่ีซ่ึงเดิมประชาชนใชท้ ามาหา
กิน และในปี  ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระท่ีนั่งท่ี มี ช่ือว่าแคตเตอร์เบิ ร์ก  ซ่ึงท่ีมาของช่ือ พระราชวังเชินบุรนน์ 
(Schönbrunn) แปลวา่น ้ าพุอนัสวยงาม น าคณะเขา้ชมห้องต่างๆกวา่ 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, หอ้งแกลลอ
ร่ี, หอ้งมิลเล่ียน, ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม หรือแสดงดนตรี ฯลฯ   

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%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%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1569
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1548
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บ่าย น าท่านนัง่รถชมวิวบน ถนนวงแหวนรอบ กรุงเวียนนา โครงการถนนวงแหวนรอบกรุงเวยีนนา โดยขนาดของ

โครงการน้ีจูงใจสถาปนิกจากทัว่ยโุรป มีการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ
ของราชส านักและของรัฐ รวมไปถึงท่ีพกัอาศยัของชนชั้นสูงในยุค
ของริงสตราเซ่ การค้า ศิลปะ ละครร้อง กวีนิพนธ์ และภาพเขียน 
ได้รับความสนใจจากประชาชน ท าให้อาคารสถานท่ี ต่างๆ ท่ีราย
ล้อมรอบดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จัดวางได้อย่างลงตัว เร่ิมตั้ งแต่
พระราชวงัฮอฟบรูก์ กลุ่มอาคารพระราชวงัของจกัรพรรดิ อิมพิเรียลอพาร์ตเมนท ์หอศิลป์แห่งชาติ และพิพิธภณัฑ์ประวติั
ธรรมชาติ/ เดินชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ตั้งอยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลกัษณ์ของ
กรุงเวียนนา ซ่ึงไดรั้บการออกเเบบมาในเเบบโกธิคท่ีมีความสวยงามเเละน่าเกรงขามอยา่งมาก รวมทั้งมีผลงานในเเบบ
ศิลปะเชิงศาสนาท่ีน่าสนใจอย่างมาก เเละมีต านานมากมายเก่ียวกบัมหาวิหารเเห่งน้ี เเละมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานอยา่ง
มาก/น าคณะเดินชมบรรยากาศพร้อม ชอ้ปป้ิง ณ ถนนคาร์ทเนอร์ kartner strasse ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุง

เวยีนนา มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย สามารถใชเ้วลาเดิน
ชมสินค้านานาชนิด เชิญเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น 
เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึกต่างๆ นัง่จิบกาแฟตน้ต ารับแท ้
ชมชีวิตผูค้นของชาวเวยีนนาตามอธัยาศยั หรืออาจใชเ้วลาวา่งทดลองชิม
เวียนนาคอฟฟ่ี และเคก้ท่ีมีช่ือเสียง*ถนนคนเดินเดินที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งในทวีปยุโรป แบรนด์ หลุยส์, ชาเนล, แอร์

เมส, ปราด้า, กุซซีร่ิโมว่า,นาฬิกาแบรนด์ดังๆ...มีในถนนสายนี  เดินทางสู่บูดาเปสต ์(2 ชม. 40 นาที)   
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
พกัท่ี : PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดนิทาง บูดาเปสต์-สะพานโซ-่คาสเซิ่ลฮิลล-์โบสถ์แมทเทียส-ป้อมฟิชเชอร์

แมน-ล่อเรือแม่น ้าดานูบ-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท-บราติสลาวา 

เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าคณะเท่ียวชม กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า 

ริมสองฝ่ังแม่น ้ าดานูป สมญานามวา่ ราชินีแห่งลุ่มน ้ าดานูบ แม่น ้ าสายโรแมนติกอย่างแม่น ้ าดานูบท่ีแบ่งเมืองออกเป็น 2 
เมืองคือ เมืองบูดา และเมืองเปสต ์อนัเป็นท่ีมาของช่ือเมืองน้ี เป็นเมืองหลวงของประเทศฮงัการีและศูนยก์ลางการปกครอง 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่ง มีประชากรมากกวา่ 1.7 ลา้นคน 
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น าคณะเดินทางข้ึนสู่ยอดเขาโดยขา้ม สะพานเชน หรือสะพานโซ่  เป็นอีกหน่ึงส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นดัง่สัญลกัษณ์ของบูดา
เปสท ์สะพานเชนแห่งน้ีเป็นสะพานถาวรแห่งแรกท่ีทอดตวัขา้มแม่น ้ า
ดานูบ เหล็กทุกช้ินลว้นน ามาจากองักฤษ เป็นสะพานท่ีมีความสวยงาม
อย่างมาก มีรูปป้ันแกะสลกัสิงห์โตท่ีสะพาน ยิ่งยามค ่าคืนสะพานจะ
สว่างไสวไปด้วยไฟราวท่ีถูกประดับประดาไวย้ิ่งสร้างความงามตา
ให้กบัสะพานอยา่งยิ่ง ระหวา่งทางผา่นชุมชนโรมนัโบราณ/ น าคณะ

ชมคาสเซิลฮิลส์ ชมความสวยงามบริเวณคฤหาสน์ของกษตัริย ์
และโบราณสถาน ซ่ึงยงัมีร่องรอย  บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 
ถ่ายภาพคู่กับ โบสถ์แมทเทียส มรดกโลก UNESCO ศาสนสถานท่ี
ส าคญัของเมืองโบสถ์แห่งน้ีถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ท่ี
โดดเด่นดว้ยยอดโบสถ์อนัวิจิตรงดงาม และเคยถูกใช้เป็นท่ีจดัพิธีสวม
มงกุฎแด่กษตัริยฮ์งักาเรียนมาแลว้หลายพระองค์  พร้อมชม อนุสาวรีย์

ของพระเจา้สตีเฟ่น ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ น าคณะชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซ่ึงเป็น
สถานท่ีซ่ึงสะทอ้นประวติัศาสตร์แห่งการสร้างชาติฮงักาเรียน สร้างข้ึน
เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมง  ผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้อง
บา้นเมืองในตอนท่ีถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 ถดัลงมา
เป็น ป้อมซิตสเดลลา ท่ีออสเตรียสร้างไวเ้พื่อร าลึกถึงการรบท่ีได้รับชัย
ชนะเหนือชาวฮงัการี ไดเ้ห็นสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพ เป็นรูปป้ันเทพธิดา
ก่ิงปาล์มไวเ้หนือศีรษะ*** น าคณะล่องเรือชมทิวทัศน์ที่สวยงาม2ฝ่ังแม่น  าดานูบ พร้อมจิบไวน์
หรือแชมเปญ เพื่อให้เข้าบรรยากาศ*** แม่น ้ ายาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็นอนัดบั 2 ของทวปียุโรป 
มีตน้ก าเนิดท่ีแถบป่าด าในเยอรมนี ถือเป็นแม่น ้ าสายโรแมนติกสยหน่ึงของยุโรปท่ีไหลผา่นเมืองต่างๆ และมีความเช่ียว
ของน ้ านอ้ยมาก ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ังแม่น ้ า 
เป็นมนตเ์สน่ห์ท่ีไม่เส่ือมคลาย จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนติกบนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
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ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่  ”พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท” Designer Outlet Parndorf เอาท์เลท
แห่งแรกของประเทศออสเตรีย กับแบรนด์ดังๆมากมาย ในราคาพิเศษสุดๆที่คุณจะต้องชื่น
ชอบ เป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีร้านคา้มากกว่า 120 ร้าน สินคา้
แบรนด์ช่ือดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอยา่งจุใจ เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ 
เคร่ืองประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย  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.(มาเท่ียวยุโรปตะวนัออก...
ตอ้งหา้มพลาด!!!กบัสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษสุดๆ) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร/ เดินทางสู่บราติสลาวา (30 นาที) 

น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวาเกีย 
รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง กรุงบราติสลาวาตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ท่ีบริเวณ
พรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและฮงัการี ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก เป็นนครท่ีส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจ
และทางวฒันธรรมของแควน้สโลวาเกีย โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น ปราสาทท่ีเคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ 

พกัท่ี : HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

วันที่สีข่องการเดินทาง บราติสลาวา-กรุงปราก(มรดกโลก)-ปราสาทปราก(มรดกโลก)มี

ไกด์บรรยาย-เข้าชมมหาวิหารเซนต์วินทัส-เข้าชมภายในหมู่บ้านช่างทอง-สะพานชาร์ลบริดจ์-รูป

ปั้นนักบุญ-เขตเมืองเกา่-หอนาฬิกาดาราศาสตร ์ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั/ ออกเดินทางสู่กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค) (3 ชม. 20 นาที)   
 น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงปราก (มรดกโลก) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้ งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง

แม่น ้ าวลัตาวา ชมความสวยงามอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของตวัเมืองปร๊าก ท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ียงัคง
เป็นของแทด้ัง่เดิมไม่ถูกท าลายไปเม่ือคร้ังสงครามโลก เหมือนส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆในยุโรป จนไดรั้บการยกยอ่งจากองค์การ
ยเูนสโก ้UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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%B9%87%E0%B8%81
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เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าคณะเข้าชม ปราสาทปร๊าก (มรดกโลก) ทัวร์เรามีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ไม่ใช่ให้อิสระเดินชม
กันเองโดยไม่ได้รับความรู้ ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจ ในสมยักลางเคยเป็นท่ีประทบั
ของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานบัเป็นปราการส าคญั และเป็นศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองของกรุง
ปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12  ปัจจุบันน้ีได้ถูกใช้เป็นท ำเนียบรัฐบำล และเป็นที่พ ำนักของ ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐ
เช็ค น าคณะเดินเทา้เขา้สู่ภายในศูนยก์ลางของปราสาทปร๊ากท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ทัวร์
เราน าเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์วิตัส ST.VITUS ไม่ใช่แค่หยุดถ่ายภาพด้านหน้า มากรุง
ปร๊ากต้องเข้าชม โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี14 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่ง

ของชาวเช็คฯทุกคนเน่ืองจากใช้เป็นท่ีเก็บพระศพของ
กษตัริยพ์ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท า
ข้ึนในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี  4 กษัตริย์ผูส้ร้างความเจริญ
สูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็/นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่
ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชม
หน้าต่างท่ีประดบัดว้ยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของ

นักบุญองค์ต่างๆ และเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัศาสนาคริสต์ ท่ียงัคงความสวยงามอลงัการคู่ตวัปราสาทปรากมาจนปัจจุบนั 
ทัวร์เราน าท่านเดินภายในอดีต หมู่บ้านช่างทอง GOLDEN LANE ไม่ใช่แค่เดินผ่านแล้วชี มือ
ให้ชมโดยไม่ได้เข้าไปข้างในหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นสถานท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงเป็นถนนสายเล็กๆ ท่ีตั้งตามช่ือยา่นท่ี
ช่างท าทองเคยอาศยัในวริเวณน้ีช่วงศตวรรษท่ี 17 โดย 2 ขา้งทาง
บนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของเล็กๆ สีสันสดใส เร่ิมแรกนั้น
ถนนสายน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพกัของทหารรักษาพระราชวงัใน
สมยัพระเจา้รูดอล์ฟท่ี 2 จนกระทัง่ 100 ปีถดัมา ช่างท าทองได้
ยา้ยเข้ามาและเร่ิมดัดแปลงเป็นร้านขายของและท่ีพักอาศัย 
ในช่วงศตวรรษท่ี 19 
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น าคณะเดินเล่นเท่ียวชมบน สะพานชาร์ลส์  สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้าวลัตาวาในช่วงศตวรรษ

ท่ี14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนกับุญต่างๆถึง30 รูปและ
นกับุญองคท่ี์ส าคญัคือ นกับุญจอห์นเนโปมุก/ เดินทางเขา้สู่
บริเวณ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานท่ีนดัพบ
ของชาวเช็ค  อาคารบริเวณจตุรัสแห่งน้ีลว้นเป็นอาคารและ

วิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่นในบริเวณน้ียงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ อาทิ อนุสาวรียย์านฮุส  ซ่ึง
เป็นผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอกรีต และถูกเผาทั้งเป็น น าท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์
และบริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่...มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง พร้อมถ่ายภาพเมืองเก่า นัง่
จิบกาแฟชมบรรยากาศ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
พกัท่ี : HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงปราก-คาร์โลวี วารี-เชสกี  ครุมลอฟ(มรดกโลก)-เชสเก บูเดอโจวิซ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ัก ออกเดินทางสู่คาร์โลวี วารี (อยูท่างตะวนัตกของสาธารณรัฐเช็ค) 
(1 ชม. 45 นาที) น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) เมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บขนานนาม

ว่าเป็น "เมืองแห่งสปา" หรือ "เมืองแห่งน ้ าพุร้อน" ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเช็ก ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ และมี
แม่น ้ าเทปลาเป็นสายเลือดใหญ่ท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของคนทั้งเมือง มีช่ือเสียงไปทัว่โลกว่าเป็นศูนยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่าง ๆ 
โดยใชก้ารบ าบดัตามธรรมชาติควบคู่ไปกบัการรักษาดว้ยการแพทย ์ สมยัใหม่ นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑน์ ้ าแร่ธรรมชาติ ท่ี
สามารถทดลองด่ืมได ้โดยตอ้งด่ืมกบัแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน ้ า อากาศก็
แสนบริสุทธ์ิสดช่ืนสัมผสักล่ินอายความยิง่ใหญ่ของอดีตท่ีมีอยูทุ่กหนแห่งอีกดว้ย 

 
 



 

 

Page 8. 
เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้นเมือง/ เมนูพิเศษ! เป็ดโบฮีเมียน) ออกเดินทางสู่เชสก้ี ครุมลอฟ (อยูท่าง

ตะวนัออกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐเช็ค) (3 ชม. 30 นาที) น าคณะออกเดินทางสู่ เชสกี ครุมลอฟ(เมืองมรดก
โลก) ซ่ึงเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็ค มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมือง

เก่า และปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่าน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบีย  นจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยท าเลท่ีตั้งของตวัเมือง
ท่ีมีน ้ าล้อมรอบ ท าให้กลายเป็นปราการท่ีส าคญัในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางด้านการปกครอง การ
พิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมี
การเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคง
รักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
อนัทรงคุณค่าจนท าให้ องค์การยูเนสโก้ Unesco ได้ขึ นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมือง
มรดกโลก  ค.ศ.1992 ...น าคณะเดินชม
บริเวณ “ปราสาทครุมลอฟ” ซึ่งถูกสร้าง
ขึ นเมื่อปี ค.ศ.1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก อยู่บนเนิน
เขา อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ภายในปราสาท
แห่งนี ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง40 
ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 
แห่ งที่ ตั ง อยู่ บ น เนิ น เข า ...น าคณ ะชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานปราสาทครุ
มลอฟ, บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคา
สีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่ง พร้อมน าค ณะเดินเที่ยวชม
เมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมือง ที่สวยงาม ซึง่เป็นท่ีตั งของศาลาว่าการเมือง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
ออกเดินทางสู่เมืองเชสเก บูเดอโจวซิ (อยูท่างตอนใตข้องสาธารณรัฐเช็ค) (30 นาที) 

พกัท่ี : CESKE BUDEJOVICE หรือเทียบเท่า 
 
 

 

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
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วันที่หกของการเดินทาง เชสกี  บูดาโจวิซ-ฮัลสตดัท(์มรดกโลก)-นั่งรถรางFUNICULAR-

จุดชมวิว SKYWALK ชมวิวทะเลสาบแบบพาโนรามา-ล่องเรอืทะเลสาบฮัลสตัทท์-เวียนนา-

หมู่บา้นกรนีซิ่ง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั ออกเดินทางสู่เมืองฮัลสตัดท์ (ประเทศออสเตรีย) (3 ชม.) 

น าคณะเที่ยวชมเมือง ฮัลล์สตัดท์ HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบแสนสวยงามระดับโลก...
น าคณะเดินเที่ยวชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตั งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สวยจนได้รับ
การขึ นทะเบียนเป็น”มรดกโลก”unesco ภาพของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่
ด้านหลังที่งดงาม ราวกับภาพวาด คือภาพที่ได้ถูกเผยแพร่มากที่สุดของประเทศออสเตรีย 
อยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย (UpperAustria)ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองท่องเท่ียวเล็กๆท่ีตั้งอยูท่างฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัล์ชตทัท ์(Lake Hallstatt) หรือ ฮลัลช์ตทัทเ์ทอร์ซี (HallstatterSee) ทะเลสาบในเขตภูมิภาค

ซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคัญ
มากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย ส าหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น ส่ิง
แรกท่ีนกัท่องเท่ียวจะสัมผสัไดก้็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆท่ีมีอากาศ
แสนบริสุทธ์ิ เหมาะอย่างยิ่งท่ีจะเดินทางมาพกัผ่อนตากอากาศ และชม
ทศันียภาพสวยๆของตวัเมืองท่ีถูกโอบล้อมไปดว้ยทะเลสาบและเทือกเขา
สูงตระหง่านเมืองฮัลล์สตัดท์ ก็ยงัเป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีคู่รักมกัจะ

มาเดินทอดน่อง จูงมือกนัเพื่อด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก อากาศท่ีสดช่ืนและปราศจากมลพิษ จึงท าให้เรา
นั้นอดไม่ได้ท่ีจะสูดหายใจให้เต็มปอด ถึงแมว้่าฮลัล์ชตทัท์จะไม่มีอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ไดช่ื้นชม บา้นเรือนมิได้ใหญ่โตหรูหรา แต่มนัก็
ทดแทนดว้ยความเรียบง่ายท่ีเกือบจะสมบูรณ์แบบ ประหน่ึงดงัหญิงงามท่ี
ไม่ตอ้งการส่ิงปรุงแต่งใดๆ เพราะคุณค่าของมนันั้น อยูท่ี่ความงดงามตามท่ี
ธรรมชาติรังสรรค์มาตั้งแต่เม่ือแรกเร่ิม เสน่ห์ของธรรมชาติท่ีดึงดูดให้นัก
เดินทางตอ้งดั้นดน้ออกคน้หา เพื่อคน้พบความจริงท่ีวา่ เมืองมรดกโลก ท่ี
เป็นดัง่สวรรคบ์นดินนั้นไม่ไดอ้ยูไ่กลเกินฮลัลส์ตดัท ์

 
 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
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***แถมพิเศษ!!! น าท่านนั่งรถรางชมวิวไต่ระดับ The funicular railway เพื่อขึ นจุด
ชมวิวที่สวยที่สุด welterbeblick skywalk world heritage view จุดชมวิว
แสนสวย ชมวิวทะเลสาบ และทิวทัศน์แบบพาโนรามาจากเบื องสูง สวยงามสุดจะบรรยาย ให้
ท่านได้ดื่มด่ าธรรมชาติ ชื่นชมบรรยากาศ ถ่ายภาพมุมสวยๆ ไม่ซ  าแบบใคร***มาเที่ยวฮัลส
ตัดทต์้องห้ามพลาด!!!***  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 

 ***แถมพิเศษ!!! น าท่านล่องเรือในทะเลสาบฮัลล์สตัดท์ ชมวิวทิวทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา
เทือกเขาหิมะสูงตระหง่านล้อมรอบทะเลสาบสีฟ้าใส ชมตัวเมืองเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมยุโรป
ยุคโบราณ โบสถ์ยอดแหลมแบบโกธิกพุ่งสูงขึ นสู่ท้องฟ้า ทั งหมดสะท้อนลงเป็นภาพเสมือน
จริง ในทะเลสาบนิ่งสงบอย่างลงตัว มีป่าสนแน่นขนัดอยู่ตามลาดไหล่เขาข้างๆ อีกทั ง
บรรยากาศก็สงบเงียบเหมือนได้มายืนอยู่ท่ามกลางเมืองในฝันจริงๆ***ช่วงฤดูหนาว  เรืออาจมีการ
ปิดให้บริการเน่ืองจากลมแรง ทางบริษัทของดการแถมกจิกรรมล่องเรือ เพ่ือความปลอดภัย จึงเรียนมาเพ่ือทราบ***  
ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา (3 ชม. 25 นาท)ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หมู่บ้านกรีนซิ่ง “GRINZING VILLAGE” เป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ช่ือดงั
อนัดบัตน้ๆของยุโรป เมนูพิเศษ! ขาหมู+ไส้กรอก ในรสชาติสไตล์เวียนนาต้นต ารับขนานแท้ พร้อมไวน์เลิศรส ด่ืมด ่าไป
กบับรรยากาศและดนตรีพืน้เมืองทีแ่สนสนุกสนาน เพลดิเพลนิ 

พกัท่ี : SENATOR HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง เวียนนา-กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั /ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวยีนนา  
น ำคณะเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อเช็คอิน และท ำ TAX REFUND  

14.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg937(บินตรง) 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

05.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ  
 

**********************************************East Europe 8 Days*********************************************** 
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ยุโรปตะวันออก 8 วัน **ไม่รวมวีซ่าVISA** โปรแกรมแนะน า! 
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-16สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า* 

ช่วงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุ่มของวันแรก 

ผู้ใหญ่  
ราคาท่านละ 

พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอาย ุ
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก+1ผู้ใหญ ่

เด็กอาย ุ
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ ่

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนกันยายน 
06-13/13-20 ก.ย. 62 
27 ก.ย.-04 ต.ค. 62 

59,900 59,900 59,900 7,500 

เดือนตุลาคม 
04-11/18-25 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 7,500 

เดือนพฤศจิกายน 
08-15/15-22 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 7,500 

22-29 พ.ย. 62 57,900 57,900 57,900 6,500 
เดือนธันวาคม 
คริสมาสต์ 21-28 ธ.ค. 62 

62,900 62,900 62,900 9,900 

เทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 9,900 

▪ โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 30,000 บาท/ท่าน 
**ส่วนท่ีเหลือสามารถผ่อนช าระผ่านบัตรเครดิตได้ โดยไม่มีดอกเบี ย0%นานถึง4เดือน 
▪ หากสนใจรวมเดินทางกับเรา สายด่วน ติดต่อ คุณป๊อป ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ*** 
***Tel : 096-7878294 หรือ @ID LINE : POP2217 สอบถามได้ 24 ชม. 

 
ทีมงานมีประสบการณ์การท าทัวรืมากว่า 20 ปี...ทัวร์เราจ าท าเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น 
บริษัทเราจัดท าร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK และธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ท่านสามารถ
ไว้ใจในในมาตรฐาน และการบริการได้อย่าง 100% 
โรงแรมท่ีใช้ในโปรแกรมทัวร์ เราเลือกใช้โรงแรมระดับมาตราฐาน 
หัวหน่าทัวร์ของบริษัทฯ เราคัดสรรระดับมืออาชีพ มีความช านาญเส้นทางยุโรป และการดูแล
เปน็อย่างดียิ่ง ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี...ประทับใจแน่นอน 
เที่ยวยุโรปทั งที มีความสุขกันทั งครอบครัว (ทัวร์เราจัดท าเส้นทางเอง ไม่ใช่ส่งจอย) 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยการบินไทย TG (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
• ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเท่ียว ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
• ค่ารถน าเท่ียวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียวดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีท าการจอง 
• ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงินไม่เกิน 
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอก 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
• ค่าทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 500-800-1000บาท (ใหท้่านพิจารณาตามการบริการ) /ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ 14 ยโูร   
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั ***ไม่รวมค่าวซ่ีา*** ประมาณ 3,000 บาท 
• ค่าปรับส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท/ท่าน ก่อนการเดนิทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport และค่าใช้จ่าย
ส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนวนัย่ืนวซ่ีา หรือไม่น้อยกว่า 20 วนั มฉิะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง 
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 25 ท่าน ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การ
ปฏิวติั ทรัพยสิ์นสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบการบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่าง
หน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั 
ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนดัหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได ้
• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวนักลบั หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลบัก่อนหรือเล่ือนวนัเดินทางกลบั กรุณา
ติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลบัตามโปรแกรมท่ีท่านซ้ือจากทางบริษทั เน่ืองจากเป็นคุณ
สมบตัรของตัว๋ท่ีออกมาจากทางสายการบิน 
เง่ือนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตี
ค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้     
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนัข้ึนไป –  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท   
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่  20 วนั  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

Page 14. 
หมายเหต ุ
o ทางบริษทัจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 25 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าทอ่งเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่นการพิจารณาวี
ซ่าใหท้่าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยืน่วีซ่า 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า ประมาณ10,000 บาท หากทา่นไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่าน
ภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

***ส าหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมส าหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากส ารองที่น่ังแล้ว***  
 

**********************************************East Europe 8 Days*********************************************** 

 


