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            น าท่านชมเมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดท์(มรดกโลก) มาออสเตรียห้ามพลาด! 
   น าท่าน เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์...ไม่ใช่แค่ยืนถ่ายภาพด้านนอก! 
   น าท่านเข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์(มรดกโลก) มาออสเตรียห้ามพลาด! 
   น าท่านนั่งรถไฟ+กระเช้า พิชิตยอดเขาหิมะชุกสปิตเซ่ TOP OF GERMANY 
   น าท่านล่องเรือชมความสวยงามแม่น  าดานูบ มาบูดาเปสตห์้ามพลาด! 
   น าท่านเดินชมเขตเมืองเก่าปราสาทปร๊าก มีไกด์บรรยาย มาปร๊ากห้ามพลาด! 
   น าท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์วินทัส และหมู่บ้านช่างทอง(2จุดไฮไลท์) 
   น าท่านเท่ียวชมเมืองเชสกี ครุมลอฟ(มรดกโลก)มาสาธารณรัฐเช็คห้ามพลาด! 
   น าท่านเท่ียวเมืองคาร์โลวี วารี เมืองแสนสวยถูกขนานนามว่าเมืองแห่งสปา  
 น าคณะเที่ยวชม เมืองแบมเบิร์ก (มรดกโลก)เยอรมน ีUNSEEN 
   ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท สินค้าในราคาพิเศษสุดๆที่คุณจะต้องชื่นชอบ 

หัวหน้าทัวรม์ืออาชีพช านาญเส้นทาง100% อาหารครบทกุมื อ 
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วันแรกของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิมิกนิก(บินตรงไม่ต้องตอ่เครื่องให้เสียเวลา)   

20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์D   
00.50 น. เหิรฟ้าสู่มิวนิก...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg924 (บินตรง) 
***น าคณะบินตรง...ถึงกรุงมิวนิกเช้า...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** 

วันที่สองของการเดนิทาง มิวนิก(เยอรมนี)-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์(ปราสาทดีสนีย์

แลนด์)-มิวนิก-พระราชวังนิมเฟนบวร์ก-จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ 

06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้/เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (1ชม.55.) 
น าคณะออกเดินทางสู่เส้นทาง”ถนนสายโรแมนติก” Romantic Road หรือ Ramantische Strasse เป็น
เส้นทางเดินทัพของโรมนัในสมยัโบราณ แต่มามี
ช่ือเสียงวา่เป็น "เส้นทางสายโรแมนติก" เพราะราวๆ 
ปี 1950 กลุ่มทหารอเมริกันท่ีเข้ามาประจ าการใน
เยอรมนี ไดพ้าครอบครัวท่องเท่ียวในเส้นทางตั้งแต่ 
วูซ เบิ ร์ก (Wurzburg) แล้ ว เล าะล งใต้ผ่ าน เมื อ ง
สวยงามหลายแห่ ง ม าส้ิน สุด ท่ี  เมื องฟุส เซ่ น 
(Fussen) หลังจากนั้ นช่ือเสียงของเส้นทางสายน้ีก็
ขจรขจายไปทัว่ยโุรปและทัว่โลก จนกระทัง่ปัจจุบนั
ประเทศต่างๆ เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส ก็โปรโมทเส้นทางสายโรแมนติกของตวัเองข้ึนมาเป็นจุดขายการ
ท่องเท่ียวในประเทศดว้ย น าคณะเขา้ชม”ปราสาทนอยชวานสไตน์”Schloss Neuschwanstein เป็นปราสาทตั้งอยู่
ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 
เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก และเป็นตน้แบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจา้หญิงนิทรา ท่ีสวน
สนุกดิสนียแ์ลนด ์และโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ รวมไปถึงท่ีแดนเนรมิต ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นหินผาขนาดใหญ่ยกัษสู์งกวา่ 200 
เมตร เหนือขอบแก่งของแม่น ้ าพอลลทั นอกจากน้ียงัมีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติและทิวทศัน์ของป่าเขาล าเนาไพรท่ีสวยงาม
และมีสีสัน แปรเปล่ียนแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดูกาล เม่ือมองจาก สะพานมาเรียน ท่ีทอดขา้มสายน ้าเช่ียวกรากในล าธาร
เบ้ืองล่าง พระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียมีพระประสงคใ์ห้จดัสร้างเพื่อเป็นท่ีประทบัอยา่งสันโดษ ห่างจากผูค้น และเพื่อ
อุทิศให้แก่กวีช่ือริชาร์ด วากเนอร์ ผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพนัธ์เร่ืองอศัวินหงษ์ ดงันั้น
ปราสาทแห่งน้ีจึงไดรั้บการตกแต่งตามเร่ืองราวในบทประพนัธ์ดงักล่าว ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดย คริสเตียน
แยงค ์ซ่ึงเป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกวา่ท่ีจะเป็นสถาปนิก น าคณะเขา้ชมห้องต่างๆ อาทิ หอ้งบลัลงัก์ หอ้งบรรทม 
ห้องทรงดนตรี โอเปร่า ทอ้งพระโรง และห้องครัวท่ีทนัสมยัท่ีสุดในยุคนั้นให้ไดช้มกนั ตวัปราสาทภายนอกสร้างให้ดู
เหมือนปราสาทในยุคกลาง แต่ภายในเต็มไปด้วยศิลปะในยุคต่างๆ ไบแซนไทน์ โรมันเนสก์ โกธิก และมีการน า
เทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีสุดมาใชใ้นปราสาทแห่งน้ี ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร / ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิก (1 ชม. 55น.)   
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%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%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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น าคณะเที่ยวชมสถานที่ส าคัญของ กรุงมิวนิก Munich เมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย แควน้ตอนใตข้อง
ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอิซาร์ เป็นศูนยก์ลางความเจริญกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3ของ
เยอรมนั มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัท่ีใหญ่
ท่ี สุดในประเทศ  จุดแรกให้ คณ ะได้ ถ่ ายภาพบ ริ เวณด้านหน้ าของ 
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace ถูกสร้างข้ึนตามพระ
ประสงคข์องผูป้กครองบาวาเรียน Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide แห่งซาวอย ตามแบบของสถาปนิก อากอสติ
โน บาเรลลิ ในปี ค.ศ. 1664  โดยให้สร้างเป็นพระราชวงัฤดูร้อนหลงัจากท่ีพระราชโอรส Max Emanuel ประสูติในปี 1662 
ในช่วงท่ีกษตัริย ์Max Emanuel ครองราชย ์ก็ไดมี้การขยายพระราชวงัแห่งน้ีออกไปเป็นอย่างมาก และตกแต่งตามสไตล์
แฟชัน่ล่าสุดของฝร่ังเศส ผูป้กครองรุ่นต่อๆ มาก็ไดเ้พิ่มองคป์ระกอบการออกแบบเขา้ไปเร่ือยๆ ใหเ้หมาะกบัยคุสมยัของตน 
ภายนอกของพระราชวงันิมเฟนเบิร์กไดรั้บการออกแบบในสไตล์บารอคซ่ึงเห็นไดอ้ยา่ง  ชดัเจนจากสวน Grand Parterre 
อนัหรูหรา นอกจากน้ียงัมีหงส์ท่ีลอยตวัเอ่ือยไปมาใกลก้บัน ้ าพุและคลองท่ีอยูต่รงกลาง เดินทางต่อสู่จตุรัสมาเรียนพลทัซ์...
รถโคช้น าคณะผ่านชม โอลิมปิคปาร์ค สนามกีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป เดินทางเขา้สู่เขตเมืองเก่า จตุรัสโคนิก ท่ีตั้งของ
อาคารทรงกรีกโบราณท่ีปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ , ยา่นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ , หอสมุดแห่งชาติ ,โรงละครโอเปร่า และภาพ

ของ โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชหลงัคาทรงหัวหอม ในสถาปัตยกรรมแบบกอธิก อนัเป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่น ของกรุงมิวนิก 
น าคณะเดินเที่ยวชมจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ Marienplatz หรือ Mary’s Square ซ่ึงตั้งอยู่กลางใจเมืองของนคร
มิวนิก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแลว้)ตั้งแต่ยโุรปสมยักลาง (Middle Ages) เป็นหวัใจของเขตเมืองเก่า และเป็นท่ีท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับการเร่ิมชมเมือง ในยคุกลางท่ีน่ีเคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ น าท่าน
เดินชมส่ิงท่ีน่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเขาสูงศาลาวา่การเมืองใหม่  Neuse Rathaus ท่ีมี
จุดเด่นท่ีหอระฆงั Glockenspiel  ท่ีมีตุก๊ตาออกมาเตน้ระบ าเวลา 11โมงหนา้หนาว5โมงเยน็หนา้ร้อน  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร โรงเบียร์ฮอฟบาร์นเฮาส์ (ร้านช่ือดงัในต านานของมิวนิก) อ่ิมอร่อยกบัขาหมูเยอรมนั
ขนานแท้ๆ+เบียร์เยอรมนีรสต้นต ารับ และเป็นสถานท่ีจดังาน OCTOBER FEST ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกของประเทศ
เยอรมนี 

     
พกัท่ี : Sheraton hotel,mercure hotel,Novotel hotel หรือเทียบเท่า  
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วันที่สามของการเดินทาง พิชิตภูเขาชุกซปิตเซ่(สูงที่สุดในเยอรมนี)-นั่งรถไฟชมวิวแสนสวย-นั่ง

กระเช้า CABLECAR-ชมวิวพาโนรามา+สัมผัสหิมะ-มิทเท่นวาลด-์ซอล์ทเบิร์ก 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 
 
 
 
 
 

น าคณะนั่งรถไฟชมวิว พิชิตยอดเขาซุกสปิทเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี อยู่
ท่ีเมือง การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น (Garmisch - Partenkirchen) เมืองท่ีอยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศเยอรมนี ซุกสปิตเซ่
เป็นยอดเขา สูงถึง 2,962 เมตร ชาวเยอรมนัและนกัท่องเท่ียวนิยมท่ีจะข้ึนไปเล่นสกีใน
ฤดูหนาวหรือชมทิวทศัน์ชนิด 360 องศา ในฤดูร้อน สามารถมองเห็นภูมิประเทศไดถึ้ง 
4 ประเทศ คือ ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมนี และทิวทศัน์สวยงามของ 
ทะเลสาบไอบ ์(Eibsee) ท่ีมีสีน ้ าเงินเขม้สุดสวย ท่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมไปดว้ยป่าสนสี
เขียวรอบดา้น เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก บนจุดสูงสุดของยอดเขาจะมีไมก้างเขนท่ีปัก
อยูด่า้นบน Summit Cross ของเทือกเขาซุกสปิตซ์ หรือ Top of Germany เป็นสัญลกัษณ์
ท่ีแสดงถึงจุดท่ีสูงท่ีสุด ถูกปักไวก้วา่ 150 ปีก่อนมาแลว้ และเสียหายจากฟ้าผา่หลายคร้ัง 
แต่ชาวเมืองก็น ามาซ่อมแซม ล่าสุดถูกท าลายด้วยทหารอเมริกาในช่วงส้ินสุด
สงครามโลก จนพงัไม่สามารถซ่อมได้อีก จึงสร้างอนัใหม่ข้ึนมาแทนในปัจจุบนั ชม
โบสถ์มาเรีย ฮิมเมลฟาร์ท  (Maria Himmelfahrt) ได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ท่ี สูงท่ีสุดใน
เยอรมนี ให้ท่านได้สนุกสนานกบัการเล่นหิมะขาวโพลน บนลานหิมะท่ีมีตลอดทั้งปี 
หามุมถ่ายภาพสวยๆ สูดอากาศอนัแสนสดช่ืน ตามอธัยาศยั...ได้เวลานัดหมาย เดินทางลงจากยอดเขาด้วย
กระเช้า CABLECAR ความประทบัใจ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร/ ออกเดินทางสู่เมืองมิทเทนวาลด ์ทวัร์ไทยไปนอ้ยมาก UNSEEN (30 น.)   
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บ่าย น าคณะเดินเท่ียวชมหมู่บา้น”มิทเท่นวาลด์ UNSEEN ไม่ซ  าแบบใคร”เป็นหมู่บา้นน้อยท่ีมีบรรยากาศน่ารัก 

คลา้ยหมู่บา้นตุ๊กตาริมภูเขาสูง และมีประชากรอาศยัอยูเ่พียงแค่หลกัพนัเท่านั้น นอกจากจะเป็นหมู่บา้นท่ีมีบรรยากาศน่า
เดินเล่นแล้ว ยงัมีช่ือในเร่ืองการท าไวโอลินมาเกือบ 300 ปี อีกด้วย จุดเด่นที่ท าให้หมู่บ้านแห่งนี กลายเป็น
หมู่บ้านสุดแสนโรแมนติก ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างรวมกัน  ทั งอาคารบ้านเรือน โบสถ์ 
ผู้คน และวิถีชีวิต จนเกอเธ่ ศิลปินคนดังแห่งเยอรมัน ต้องบันทึกไว้ว่า นี่คือ A living 
picture book หนังสือภาพที่มีชีวิต  เพราะทุกผนังอาคารถูกวาดไวด้้วยลวดลายสวยงาม ทั้งเร่ืองเก่ียวกับ
ศาสนา ความเช่ือ และเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงเรียกภาพวาดแบบน้ีว่า Frescoe Painting อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพ
เมืองท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งน้ีตามอธัยาศยั/ ออกเดินทางสู่ซอล์ทเบิร์ก (2 ชม. 30 นาที) น าคณะเดินทางสู่ เมืองซอล์
ทเบิร์ก ตั้ งอยู่ตอนกลางของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองท่ี
เก่าแก่ตั้ งแต่ยุคโรมัน  และ เป็นเมืองท่ีในอดีตมีกฏหมาย
ก าหนดให้ทุกคนตอ้งเรียนการดนตรี ซ่ึงท าให้เป็นเมืองก าเนิด
ของคีตกวีต่างๆมากมาย เช่น โมซาร์ท เมืองซอล์ทเบิร์กยงัเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเดอะซาวน์ออฟ มิวสิก น าคณะ
ชมความสวยงามของ สวนหน้าพระราชวังมิรา
เบลท่ีประวติัความเป็นมาอนัสุดแสนโรแมนติก ทั้งยงัเป็นตวัอย่างอนัยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก เม่ือปี 

1606 เจ้าชายอาร์คบิชอปแห่งซาลซ์ บู ร์ก Wolf Dietrich von Raitenau 
รับสั่งให้สร้างพระราชวงัอนัเลอเลิศแห่งน้ีข้ึนแด่พระสนม Salome Alt 
จากนั้นเจา้ชายอาร์คบิชอปอีกพระองคห์น่ึงจึงทรงโปรดให้มีการปรับปรุง
พระราชวงัแห่งน้ีใหม่โดยสถาปนิกสไตล์บาโรกผูเ้ล่ืองช่ือ Johann Lukas 
von Hilterbrandt ในช่วงปีทศวรรษ 1700 ในวนัน้ี พระราชวงัถูกใช้เป็น
พื้นท่ีทางการของนายกเทศมนตรีแห่งซาลซ์บูร์ก น าคณะเดินชมความ
สวยงามของสวนอนังามพิสุทธ์ิ นกัจดัแต่งสวนและผูท่ี้ช่ืนชมความงดงาม

ของธรรมชาติจะถูกดึงดูดไปกบัภูมิทศัน์อนัน่าประทบัใจ สวนท่ีน่ีคือผลงานช้ินเอกของการจดัแต่งพืชพรรณไม ้มีมุม
ส าหรับให้เก็บภาพท่ียอดเยี่ยมหลากหลายโดยมีพระราชวงัเป็น
ฉากหลัง แวะชมน ้ าพุเพกาซัส รายล้อมด้วยผลงานสลกัเสลา
ฝีมือของ Ottavio Mosto ซ่ึงส่ือถึงธาตุทั้งส่ี อนัไดแ้ก่ ดิน น ้า ลม 
ไฟ ภายในสวนแคระ คุณจะพบรูปป้ันมากมายท่ีมีตน้แบบจาก
ผูค้นท่ีมีชีวิตอยู่จริงจากช่วงปีทศวรรษ 1700 เดินทางขา้มสู่ฝ่ัง
แม่น ้ าซัลซาร์ เดินทางเขา้สู่เขตเมืองเก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้ ท่ีมี
การตกแต่งไวอ้ยา่งงดงาม ตกแต่งดว้ยป้ายช่ือร้านคา้อนัวจิิตร ใหค้ณะไดถ่้ายภาพท่ีระลึกหนา้ บ้านโมสาร์ท  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี : WYNDHAM HOTEL, mercure hotel, holiday inn HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่สี่ของการเดินทาง  ฮัลสตัดท์(ออสเตรีย)-นั่งรถรางFUNICULAR-จุดชมวิวSKYWALK

ชมวิวทะเลสาบแบบพาโนรามา-เวียนนา-สตัดปาร์ค-โบสถ์สตีเฟ่น-ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท                                                               

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
น าคณะเที่ยวชมเมือง ฮัลล์สตัดท์ HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบแสนสวยงามระดับโลก....
น าคณะเดินเที่ยวชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตั งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สวยจนได้รับ

การขึ นทะเบียนเป็น”มรดกโลก”unesco ภาพของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบ
อยู่ด้านหลังที่งดงาม ราวกับภาพวาด คือภาพที่ได้ถูกเผยแพร่มากที่สุดของประเทศ
ออสเตรีย อยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย (UpperAustria) ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองท่องเท่ียว
เล็กๆท่ีตั้ งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮลัสตดัท์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตดัท์เทอร์ซี (HallstatterSee) 

ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรีย ส าหรับความ
โดดเด่นของเมืองนั้น ส่ิงแรกท่ีนักท่องเท่ียวจะสัมผสัได้ก็คือความเป็น
เมืองชนบทเล็กๆท่ีมีอากาศแสนบริสุทธ์ิ เหมาะอย่างยิ่งท่ีจะเดินทางมา
พกัผอ่นตากอากาศ และชมทศันียภาพสวยๆของตวัเมืองท่ีถูกโอบล้อมไป
ดว้ยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่านเมืองฮัลล์สตัดท์ ก็ยงัเป็น

สถานท่ียอดนิยมท่ีคู่ รักมักจะมาเดินทอดน่อง จูงมือกันเพื่อด่ืมด ่ ากับ
บรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก อากาศท่ีสดช่ืนและปราศจากมลพิษ จึง
ท าให้เรานั้นอดไม่ไดท่ี้จะสูดหายใจให้เต็มปอด ถึงแมว้า่ฮลัสตดัท์ จะไม่มี
อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ไดช่ื้นชม บา้นเรือนมิไดใ้หญ่โตหรูหรา แต่
มนัก็ทดแทนดว้ยความเรียบง่ายท่ีเกือบจะสมบูรณ์แบบ ประหน่ึงดงัหญิง
งามท่ีไม่ตอ้งการส่ิงปรุงแต่งใดๆ เพราะคุณค่าของมนันั้น อยูท่ี่ความงดงาม
ตามท่ีธรรมชาติรังสรรคม์าตั้งแต่เม่ือแรกเร่ิม เสน่ห์ของธรรมชาติท่ีดึงดูดให้นกัเดินทางตอ้งดั้นดน้ออกคน้หา เพื่อคน้พบ
ความจริงท่ีวา่ เมืองมรดกโลก ท่ีเป็นดัง่สวรรคบ์นดินนั้นไม่ไดอ้ยูไ่กลเกินฮลัสตดัท ์

 
 

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 (ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา 3 ช.ม.) 
บ่าย คณะเดินทางถึงกรุง เวียนนา(ออสเตรีย) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นช่ือเขตการปกครองใน

ออสเตรียดว้ยเวียนนาเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 
1.6 ลา้นคน มีแม่น ้ าดานูบไหลผ่าน เวียนนายงัเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กร
ระดบันานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC) น าคณะเท่ียว
ชม สวนสตัดปาร์ค อนุสาวรีย์ท่านโยฮันส์ ราชา
แห่งเพลงวอลซ์ช่ือดงัแห่งกรุงเวียนนา ซ่ึงบทประพนัธ์เพลง
วอลซ์ของเขาเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เดอะบลูดานูบ ช่วงท่ีเขายงัมีชีวิตอยู่ และเป็นผูส้ร้างให้เกิด
กระแสความนิยมเพลงวอลซ์ ตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 
สเตราส์ไดก้ลายเป็นราชาเพลงวอลซ์ เน่ืองจากไดป้ฏิวติัรูปแบบวอลซ์ดว้ยการยกระดบัเพลงระบ าชาวนาอนัต ่าตอ้ย ข้ึนมา
เป็นเพลงเพื่อให้ความบันเทิงแก่บุคคลชั้นสูง ให้ท่านได้นั่งรถชมวิวบน ถนนวงแหวนรอบ กรุงเวียนนา 

โครงการถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา โดยขนาดของ
โครงการน้ีจูงใจสถาปนิกจากทั่วยุโรป มีการก่อสร้าง
อาคารท่ีท าการของราชส านกัและของรัฐ รวมไปถึงท่ีพกั
อาศยัของชนชั้นสูงในยุคของริงสตราเซ่ การคา้ ศิลปะ 
ละครร้อง กวนิีพนธ์ และภาพเขียน ไดรั้บความสนใจจาก
ประชาชน ท าให้อาคารสถานท่ี ต่างๆ ท่ีรายล้อมรอบดู

โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์จดัวางได้อย่างลงตวั เร่ิมตั้งแต่พระราชวงัฮอฟบรูก์ กลุ่มอาคารพระราชวงัของจกัรพรรดิ อิมพิ
เรียลอพาร์ตเมนท ์หอศิลป์แห่งชาติ และพิพิธภณัฑป์ระวติัธรรมชาติ   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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%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%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81
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น าคณะเดินชมบรรยากาศพร้อม ช้อปป้ิง ณ ถนนคาร์ทเนอร์ kartner strasse ย่านถนนการค้าท่ีตั้ งอยู่ใจกลางกรุง
เวียนนา มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย สามารถ
ใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด หรือ เดินชมความงามของ
โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ตั้งอยู่โดดเด่น
เป็นสง่า เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญเลือกซ้ือหาของ
ฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ี
ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นต ารับแท้ ชมชีวิตผูค้นของชาว
เวียนนาตามอธัยาศยั หรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนา
คอฟฟ่ี และเคก้ท่ีมีช่ือเสียง*ถนนคนเดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป แบรนด์ หลุยส์,ชาเนล
,แอร์เมส,ปราด้า,กุซซี่,ริโมว่า,นาฬิกาแบรนด์ดังๆ...มีในถนนสายนี  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี : HILTON hotel, Radisson blu, holiday inn หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้าของการเดินทาง   พระราชวงัเชินบรุนน์-ช้อปปิ้งพารน์ดอร์ฟเอาท์เล็ท-บูดาเปสต์

(ฮังการี)-สะพานโซ-่คาสเซิ่ลฮิลล-์โบสถ์แมทเทียส-ป้อมฟิชเชอร์แมน-ล่องเรือแม่น ้าดานบู 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าคณะเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ (มรดกโลกUnesco) Schonbrunn Palace ซ่ึงอดีตเป็นท่ี

ประทบัของ  จกัรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบัส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von 
Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยีย่มจ านวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็น
ท่ีตั้งของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลก ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็น”มรดกโลก”และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวยีนนา ในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระจกัรพรรดิแมก็ซิมิเลียนท่ี 2 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิได้
ใชพ้ระราชทรัพยส่์วนพระองคใ์นการซ้ือท่ีดินท่ีน ้าท่วมถึงริมฝ่ังแม่น ้ าเวน ตั้งอยูร่ะหวา่งเขตเมดลิงกบัเขตไฮตซิ์ง ท่ีซ่ึงเดิม
ประชาชนใช้ท ามาหากิน และในปี  ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระท่ีนั่ง ท่ี มี ช่ือว่าแคตเตอร์เบิ ร์ก  ซ่ึ งท่ีมาของช่ือ 
พระราชวงัเชินบุรนน์ (Schönbrunn) แปลวา่น ้าพุอนัสวยงาม น าคณะเขา้ชมหอ้งต่างๆกวา่ 20 ห้อง อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้ง
บรรทม, หอ้งแกลลอร่ี, หอ้งมิลเล่ียน, ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม หรือแสดงดนตรี ฯลฯ   

 
 

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%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


 

 

Page 9. 
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่  ”พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท” Designer Outlet Parndorf เอาท์เลท
แห่งแรกของประเทศออสเตรีย กับแบรนด์ดังๆมากมาย ในราคาพิเศษสุดๆที่คุณจะต้องชื่น
ชอบ เป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีร้านคา้มากกว่า 120 ร้าน สินคา้
แบรนด์ช่ือดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ 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) 

เท่ียง อาหารม้ือเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง (ไม่รวมอาหาร) เดินทางสู่บูดาเปสต ์(1ชม49นาที)   
 น าคณะเท่ียวชม กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) เมืองหลวงของประเทศฮงัการี นครสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้ าค่า 

ริมสองฝ่ังแม่น ้ าดานูป สมญานามว่า ราชินีแห่งลุ่มน ้ าดานูบ แม่น ้ าสายโรแมนติกอย่างแม่น ้ าดานูบท่ีแบ่งเมืองออกเป็น 2 
เมืองคือ เมืองบูดา และเมืองเปสต์ อนัเป็นท่ีมาของช่ือเมืองน้ี เป็นเมืองหลวงของประเทศฮงัการีและศูนยก์ลางการปกครอง 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่ง มีประชากรมากกวา่ 1.7 ลา้นคน 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าคณะเดินทางข้ึนสู่ยอดเขาโดยขา้ม สะพานเชน หรือสะพานโซ่  เป็นอีกหน่ึงส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นดัง่สัญลกัษณ์ของบูดา
เปสท์ สะพานเชนแห่งน้ีเป็นสะพานถาวรแห่งแรกท่ีทอดตวัขา้มแม่น ้ า
ดานูบ เหล็กทุกช้ินลว้นน ามาจากองักฤษ เป็นสะพานท่ีมีความสวยงาม
อยา่งมาก มีรูปป้ันแกะสลกัสิงห์โตท่ีสะพาน ยิง่ยามค ่าคืนสะพานจะสวา่ง
ไสวไปด้วยไฟราวท่ีถูกประดับประดาไวย้ิ่งสร้างความงามตาให้กับ
สะพานอย่างยิ่ง ระหว่างทางผ่านชุมชนโรมันโบราณ/ น าคณะชม

คาสเซิลฮิลส์ ชมความสวยงามบริเวณคฤหาสน์ของกษตัริย ์และโบราณสถาน  ซ่ึงยงัมีร่องรอย  บ่งบอกถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถ่ายภาพคู่กับ โบสถ์แมทเทียส มรดกโลก UNESCO 
ศาสนสถานท่ีส าคัญของเมืองโบสถ์แห่งน้ีถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโร
มาเนสก์ ท่ีโดดเด่นดว้ยยอดโบสถ์อนัวิจิตรงดงาม และเคยถูกใช้เป็นท่ีจดัพิธี
สวมมงกุฎแด่กษตัริยฮ์งักาเรียนมาแล้วหลายพระองค์  พร้อมชม อนุสาวรีย์
ของพระเจา้สตีเฟ่น ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์  
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น าคณะชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซ่ึงเป็นสถานท่ีซ่ึงสะทอ้นประวติัศาสตร์แห่งการสร้างชาติฮงั
กาเรียน สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมง  ผู ้
เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบา้นเมืองในตอนท่ีถูกพวกมองโกลรุกราน
ในปี ค.ศ. 1241-1242 ถัดลงมาเป็น ป้อมซิตสเดลลา ท่ีออสเตรีย
สร้างไวเ้พื่อร าลึกถึงการรบท่ีไดรั้บชยัชนะเหนือชาวฮงัการี ไดเ้ห็น
สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เป็นรูปป้ันเทพธิดาก่ิงปาล์มไวเ้หนือ
ศีรษะ*** น าคณะล่องเรือชมทิวทัศน์ที่สวยงาม2ฝ่ังแม่น  าดานูบ พร้อมจิบไวน์หรือแชมเปญ 
เพื่อให้เข้าบรรยากาศ*** แม่น ้ ายาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็นอนัดบั 2 ของทวีปยุโรป มีตน้ก าเนิดท่ีแถบ
ป่าด าในเยอรมนี ถือเป็นแม่น ้ าสายโรแมนติกสายหน่ึงของยุโรปท่ีไหลผ่านเมืองต่างๆ และมีความเช่ียวของน ้ าน้อยมาก 
ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ังแม่น ้า เป็นมนตเ์สน่ห์ท่ี
ไม่เส่ือมคลาย จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนติกบนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี : HILTON hotel, Radisson blu, mercure hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่หกของการเดินทาง บราติสลาวา-เชสกี  ครุมลอฟ(มรดกโลก) 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั/ เดินทางสู่บราติสลาวา (2 ชม.30 นาที) 

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

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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ชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น น าคณะเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าบราติสลาวา ถนนคนเดินแสนสวย
พร้อมช้อปปิ้งของท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู่เชสก้ีครุมลอฟ (3 ชม 30 นาที)   
น าคณะออกเดินทางสู่ เชสกี ครุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) ซ่ึงเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้อง

สาธารณรัฐเช็ค มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า และปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่าน้ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบีย  นจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ดว้ยท าเลท่ีตั้งของตวัเมืองท่ีมีน ้ าลอ้มรอบ ท าให้กลายเป็นปราการท่ีส าคญัใน
การป้องกนัขา้ศึก ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 
ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี 
ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ี
ยาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าจนท าให้  องค์การยูเนสโก้ 
Unesco ได้ขึ นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลก 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 ง ที่ ตั ง อยู่ บ น เนิ น เข า ...น าคณ ะชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานปราสาทครุ
มลอฟ, บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่
สวยงามยิ่ง พร้อมน าค ณะเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมือง ที่สวยงาม ซึ่ง
เป็นที่ตั งของศาลาว่าการเมือง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี : BELEVUE HOTEL/old inn hotel/mlyn hotel/sloty hotel หรือเทียบเท่า  
**โรงแรมเมืองครุมลอฟไม่มีโรงแรมใหญ่โตหรูหรา โรงแรมส่วนใหญ่เปน็สไตล์วินเทจนา่รัก เก๋ๆ 

** หมายเหตุ เน่ืองจากโรงแรมในเมืองเก่าคลุมลอฟมีจ านวนจ ากดั และแต่ละโรงแรมมีหอ้งพกัไม่มากนกั เพราะตั้งในเขตเมืองเก่า
มรดกโลก ถา้หากหอ้งพกัท่ีเมืองคลุมลอฟเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพกัเมืองใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

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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วันที่เจ็ดของการเดินทาง เชสกี  ครุมลอฟ-กรุงปร๊าก(มรดกโลก)-ปราสาทปร๊าก(มรดกโลก)มี

ไกด์บรรยาย-เข้าชมมหาวิหารเซนต์วินทัส-เข้าชมภายในหมู่บ้านช่างทอง-สะพานชาร์ลบริดจ์-รูป

ปั้นนักบุญ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์  

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั/ ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเช็ค) (2 ชม. 20 นาที)   
 
 
 
 
 
 
 
 
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 โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี14 เป็นมหาวหิารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่งของ
ชาวเช็คฯทุกคนเน่ืองจากใช้เป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์
พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยั
พระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุง
ปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมีย

และจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ชมหน้าต่างท่ีประดับด้วยกระจกสีอนังดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และ
เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัศาสนาคริสต ์ท่ียงัคงความสวยงามอลงัการคู่ตวัปราสาทปร๊ากมาจนปัจจุบนั ทัวร์เราน าท่านเดิน
ภายในอดีต หมู่บ้านช่างทอง GOLDEN LANE ไม่ใช่แค่เดินผ่านแล้วชี มือให้ชมโดยไม่ได้เข้า
ไปข้างในหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นสถานท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึง
เป็นถนนสายเล็กๆ ท่ีตั้ งตามช่ือย่านท่ีช่างท าทองเคยอาศัยใน
บริเวณน้ีช่วงศตวรรษท่ี 17 โดย 2 ขา้งทางบนถนนเต็มไปด้วย
ร้านขายของเล็กๆ สีสันสดใส เร่ิมแรกนั้นถนนสายน้ีสร้างข้ึนเพื่อ
เป็นท่ีพกัของทหารรักษาพระราชวงัในสมยัพระเจา้รูดอล์ฟท่ี 2 
จนกระทัง่ 100 ปีถดัมา ช่างท าทองไดย้า้ยเขา้มาและเร่ิมดดัแปลง
เป็นร้านขายของและท่ีพกัอาศยั ในช่วงศตวรรษท่ี 19 
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น าคณะเดินเล่นเท่ียวชมบน สะพานชาร์ลส์  สะพานสัญลกัษณ์ของกรุงปร๊าก ท่ีสร้างขา้มแม่น ้าวลัตาวาในช่วงศตวรรษ

ท่ี14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว
สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูป ป้ันของ
นกับุญต่างๆถึง30 รูปและนักบุญองค์ท่ีส าคญัคือ 
นักบุญจอห์นเนโปมุก / เดินทางเข้าสู่บ ริเวณ 
จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานท่ีนัด
พบของชาวเช็ก  อาคารบริเวณจตุรัสแห่งน้ีล้วน

เป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่นในบริเวณน้ียงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ อาทิ 
อนุสาวรียย์านฮุส  ซ่ึงเป็นผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต และถูกเผาทั้งเป็น น าท่านชม หอ
นาฬิกาดาราศาสตร์ ท่ีทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ 
ดา้นบน หอคอยจนครบ 12 องค ์และบริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่...มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม
เมือง พร้อมถ่ายภาพเมืองเก่า นัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี : Ambassador Hotel Prague, corinthia hotel, holiday inn  หรือเทียบเท่า 

วันที่แปดของการเดินทาง กรุงปร๊าก-คาร์โลวี วารี-แบมเบิร์ก UNSEEN (มรดกโลก)-โรเธนบอร์ก  

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 
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เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

ออกเดินทางสู่“เมืองแบมเบิร์ก”BambErg เมืองมรดกโลก จุดเร่ิมตน้ของเส้นทางสายโรแมนติก ท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลก เมืองแบมเบิร์กเป็นเมืองเล็กๆท่ีน่ารักและได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น“เมืองมรดกโลก”จาก
องค์การยูเนสโก้ ภายในตวัเมืองมี“ แม่น ้ าริคนิทซ์” ไหลผ่านท าให้มีความ
สวยงามมากยิ่งข้ึน น าชม มหาวิหารไกรเซอร์ ท่ีอุทิศแด่นักบุญปีเตอร์และ
นักบุญจอร์ท สร้าเสร็จในปี ค.ศ.1237 ในแบบโกธิค ชมจตุรัสศาลาว่า
การเมืองอันเก่าแก่และสวยงาม จากนั นน าคณะเดินเล่นชื่น
ชมบรรยากาศของเมือง..ที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามใน
แบบดั งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ท่านจะประทับใจในความ
สวยงามอันบริสุทธิ์ของเมืองแห่งนี อย่างแน่นอน เมืองแบ
มเบิร์กแห่งนี เป็น1ในเมืองที่สวยที่สุดของเยอรมัน มาเยอรมันต้องห้ามพลาด!!! 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี : Novotel hotel, holiday inn หรือเทียบเท่า  

วันที่เก้าของการเดินทาง แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมนี)-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น ำคณะเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อเช็คอิน และท ำ TAX REFUND  

13.45 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg921 (บินตรง) 

วันทีส่ิบของการเดินทาง(10) ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

06.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ  
 

*********************************************East Europe 10 Days********************************************** 
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ยุโรปตะวันออก 10 วัน **รวมวีซ่าVISA** โปรแกรมแนะน า! 
รวมน  าดื่มใหว้ันละ1ขวด/1ท่าน เรยีบร้อยแลว้ 

โปรแกรมนี รวมทปิคนขับรถ ให้เรียบร้อยแลว้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 
รวมคนยกกระเป๋าขึ นลงโรงแรมทีพ่ักเรียบร้อยแลว้ 

**เที่ยวแบบพักด ีทานดี พิธพีิถัน มีความสุขทั งครอบครัว** 
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-16สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า* 

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

ราคาท่านละ 
พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอาย ุ
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก+1ผู้ใหญ ่

เด็กอาย ุ
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ ่

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนกันยายน 
27 ก.ย.-06 ต.ค. 62 

89,900 89,900 85,900 19,900 

เดือนตุลาคม 
11-20 ต.ค. 62 

89,900 89,900 85,900 19,900 

18-27 ต.ค. 62 92,900 92,900 88,900 19,900 
เดือนพฤศจิกายน 
01-10 พ.ย. 62 89,900 89,900 85,900 19,900 

เดือนธันวาคม 
05-14/06-15 ธ.ค. 62 89,900 89,900 85,900 19,900 

27 ธ.ค 62-05 ม.ค. 63 98,900 98,900 94,900 24,900 

▪ โดยช าระมดัจ าเป็นเงินสด 40,000 บาท/ท่าน 
**ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนช าระผ่านบัตรเครดิตได้ โดยไม่มีดอกเบี ย0%นานถึง4เดือน 
▪ หากสนใจรวมเดินทางกับเรา สายด่วน ติดต่อ คุณป๊อป ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ*** 
***Tel : 096-7878294 หรือ @ID LINE : POP2217 สอบถามได้ 24 ชม. 

 
ทีมงานมีประสบการณ์การท าทัวร์มากว่า 20 ปี...ทัวร์เราจัดท าเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น 
บริษัทเราจัดท าร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK และธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ท่านสามารถ
ไว้ใจในมาตรฐาน และการบริการได้อย่าง 100% 
โรงแรมท่ีใช้ในโปรแกรมทัวร์ เราเลือกใช้โรงแรมระดับมาตราฐาน 4 ดาว  
หัวหน้าทัวร์ของบริษัทฯ เราคัดสรรระดับมืออาชีพ มีความช านาญเส้นทางยุโรป และการดูแล
เป็นอย่างดียิ่ง 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 *รวมค่าทิปคนขบัรถเรียบร้อยแลว้*  
• ค่ารถน าเท่ียวดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียวดงัระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ีท าการจอง 
• ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตุในวงเงินไม่เกิน 
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษนอก 
• คา่ทปิส าหรับหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 800-1000บาท (ใหท้า่นพจิารณาตามการบรกิาร)  
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
• ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีกในภายหลงั 
• ค่าปรับส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 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 การนดัหยดุงาน 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 % 
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หมายเหต ุ
o ทางบริษทัจะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ 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 านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่นการพิจารณาวี
ซ่าใหท้่าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยืน่วีซ่า 

กรณีวซ่ีาท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา 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 10 Days********************************************** 

 


