EASTERN EUROPE GRAND TOUR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค
มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเรีย
ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก
เชสกี้คร ุมลอฟ บรรยากาศส ุดคลาสสิค
คาร์โลวีวารี บ่อน้าพุรอ้ นแห่งโบฮีเมีย
ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท
สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ ไข่มกุ แห่งแม่น้าดานูบ
เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–เมืองมิวนิค (เยอรมัน)
21.00 น. พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
มิวนิค (เยอรมัน) – เที่ยงชมเมืองมิวนิค - ช้ อปปิ ้ งแม็กซิมิเลียน สตาร์ เช่ – ฮัลสแตท – เที่ยวชมเมือง –
เซนต์ วูฟกัง
00.50 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรั บสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรั บคณะ พร้ อม
บริ การน้าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ” นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค
(Munich) ซึง่ ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นประตูของยุโรป เป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรี ย ตังอยู
้ ใ่ นแถบแม่น ้าไอซาร์ ซึ่งเป็ น
เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากเบอร์ ลนิ และฮัมบูร์ก ปั จจุบนั มิวนิคเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการสื่อสารและการเงินของ
ประเทศเยอรมัน นาท่านเที่ยวชม เมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้ น
บาวาเรี ยแห่งนี ้เคยตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้ มีความสาคัญที่สดุ ทางตอนใต้
ของเยอรมนี เป็ นแหล่ ง ผลิ ต เบี ย ร์ ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต รถยนต์ BMW บัน ทึ ก ภาพกั บ พระราชวั ง นิ ม เฟนเบิ ร์ ก
(Nymphenburg Palace) หรื อพระราชวังฤดูร้อน เที่ยวชมสิ่งปลูกสร้ างในเขตเมืองเก่าเรี ยกว่า จัตุรัสมาเรี ยนพลาตซ์
(Marienplatz) อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชยั , ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรส

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

ซิเด้ นท์ จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ง เริ่ มจากโรงละครแห่งชาติ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิมิ
เลียน (Maximilian Strasse) สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านขาย
ของแบรนด์ เนมราคาแพง และเป็ นที่ตงั ้ ของโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นบนถนนสายนี ้ อาจได้
กระทบไหล่ดาราหรื อมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตรุ ัสมาเรี ยน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะ ชมตุ๊กตาเต้ นรา
ที่ประดับอยูบ่ นอาคารเทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (Hallstatt) เมืองที่ได้ ชื่อว่า เมืองริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก เป็ นเมืองแรกๆ ใน
ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นแหล่งของเหมืองเกลือ ซึ่งในยุคเหล็กและยุคกลาง เกลือถือเป็ นสินค้ าที่มีค่ามาก ผ่านชมทิวทัศน์ที่
แสนงดงามและขุนเขาตลอดสองข้ างทาง เมืองฮัลสแตทเป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สดุ ในโลก
สัมผัสความมหัศจรรย์ ภาพของหมูบ่ ้ านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยูด่ ้ านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทาให้ เมืองนี ้ได้
ขึ ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริ ญรุ่งเรื องที่สดุ ในอดีตประมาณปี 800-400
ปี ก่อนคริ สตกาลและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เซนต์ วูฟกัง
(St. Wolfgang)

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ SCALARIA ST. WOLFGANG HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ซาลส์ บวร์ ก (ออสเตรีย)–เที่ยวชมเมือง–ถนนเกรไทรเด้ –เมืองเชสกีค้ รุ มลอฟ– ปราสาทครุมลอฟ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บวร์ ก (Salzburg) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้ สถานที่ต่างๆ ของเมืองในการถ่ายทา
ภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค (The Sound of Music)” นาท่านชมเมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและ
ภูเขาเป็ นฉากสวย เมืองอนุรักษ์ ที่ตงอยู
ั ้ ่สองฝั่ งของแม่น ้าซาลซ่า เข้ าชม สวนมิราเบล (Mirabel Garden) ที่อยู่ภายใน
พระราชวังเดิม ตกแต่งด้ วยพันธุ์ไม้ หลากหลายสีสนั ข้ ามฝั่ งสูเ่ มืองเก่าที่มี ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์ บวร์ ก (Fortress
Hohensalzburg) ตังเด่
้ นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา แล้ วผ่านไปชมบ้ านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรี ยน “โมสาร์ ท” ที่
สร้ างผลงานทางด้ า นดนตรี ไว้ อ ย่า งมากมาย ชมมหาวิ ห ารประจ าเมื อ ง มหาวิ ห ารแห่ ง ซาลส์ บ วร์ ก (Salzburg
Cathedral) ที่สร้ างขึ ้นจากความร่ ารวยที่เกิดจากการทาเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ (Getreidegasse) ที่มีชื่อเสียง
ประดับประดาไปด้ วยป้ายบอกชื่อร้ านค้ าเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่น

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้ รุ มลอฟ (Cesky Krumlov) ชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้
เมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรี ย สุดท้ ายเมืองก็ กลับมาอยู่ในการ
ปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริ ญขึ ้นเรื่ อยๆ จากการที่อยูใ่ นเส้ นทางการค้ าขายในอดีต และยัง
ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ตงแต่
ั ้ ปีค.ศ.1992 นาท่านถ่ายรู ปกับ
ปราสาทครุ มลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้ าของ
หลายครัง้ หลายคราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาทที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขาในคุ้งน ้าวัลตาวา

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL DVORAK CESKY KRUMLOV หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
คาร์ โลวีวารี (เชค)–เมืองนา้ แร่ –บ่ อนา้ พุร้อน–ปราก–เที่ยวชมเขตเมืองเก่ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองนา้ แร่ แสนสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่ งแม่น ้าเทปลา ดินแดน
แห่งนี ้เป็ นที่ค้นพบแหล่งน ้าแร่ร้อนธรรมชาติและมีบอ่ น ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อที่ร้อนที่สดุ อยูใ่ นศูนย์นิทรรศการมีความร้ อน
ถึง 72 องศาเซลเซียสที่มีชื่อว่า วาลิดโล (Vridlo) ภายในจัดแสดงสายน ้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน ้าแร่ ด้วยถ้ วยชาม
เฉพาะพิเศษที่ทาจากพอร์ ซเลนในเมืองนีเ้ ท่านัน้ เมืองนีเ้ ป็ นที่นิยมในการเข้ าคอร์ สสปาเพื่อรั กษาสุขภาพ และยังมี
สถาปั ตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถ์ สไตล์รัสเซีย
ออร์ ธอดอกซ์ วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้ างในสถาปั ตยกรรมทูโอดอร์ จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อเลือกชมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย หรื อหาซื ้อเหล้ าพืน้ เมืองที่มีชื่อเสียง
“Becherovka” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็ นของขวัญของฝากสาหรับคนที่ทา่ นรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินสู่ กรุ งปราก (Prague) เที่ยวชมบริ เวณ จัตุรัสเมืองเก่ าสตาเรเมสโต (Stara Mesto Square) ในพื ้นที่กว่า
8 ตร.กม. ที่องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ เป็ นมรดกโลก เป็ นสถานที่นดั พบของชาวปราก บริ เวณโดยรอบล้ วนเป็ นอาคาร
และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ ลส์ (Charles Bridge) ที่ทอดข้ าม
แม่น ้าวัลตาวา เป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของปรากที่สร้ างขึ ้นในยุคของกษัตริ ย์ชาร์ ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ น
ต่างๆ นาผลงานมาแสดงและขายให้ กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคัก
ตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้ วยร้ านขายของนานาชนิด รวมทังร้้ านคริ สตัลซึง่ โบฮีเมียคริ สตัลนันเป็
้ นที่ร้ ูจกั และให้ การยอมรับ
กันทัว่ ยุโรป แม้ แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็ นเครื่ องประดับหรื อช่อโคมระย้ าที่งดงาม รอชมนาฬิกาโบราณที่
จะมีตวั ตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชัว่ โมง

วันที่ส่ ี
เช้ า
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ค่า
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เที่ยง

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL HILTON PRAGUE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปราก–ปราสาทปราก–เดอะโกลเด้ นเลน–มหาวิหารเซนต์ วติ ุส – บราติสลาวา - PARNDORF DESIGNER
OUTLET
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมความสวยงามของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สดุ ในสาธารณรัฐเชค ตังอยู
้ ่บนเนินเขา
ริ มฝั่ งแม่น ้าวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขา
ที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยูค่ นละฝั่ งแม่น ้า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้ อยยอด ท่านจะเห็น
ยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทังยอดโบสถ์
้
ต่างๆ อีกด้ วย เดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสาคัญๆ
อีกมากมาย จากนันเดิ
้ นทางสูบ่ ริ เวณ เดอะโกลเด้ นเลน (Golden Lane) สถานที่ที่เคยเป็ นร้ านขายของในยุคแรกๆ และ
เปลีย่ นมาเป็ นที่พกั ขององครักษ์ มหาดเล็ก และปั จจุบนั เป็ นแกลเลอรี่ ร้ านขายของที่ระลึกต่างๆ นาท่านชม มหาวิหาร
เซนต์ วิตุส (St. Vitus Cathedral) วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้ างด้ วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้ วยกระจกสีแบบสเตนก
ลาสอย่างสวยงาม แล้ วยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ ้นในสมัยพระเจ้ าชาร์ ลสที่ 4 กษัตริ ย์ผ้ สู ร้ างความเจริ ญสูงสุด ให้ ทา่ น
ถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา ประเทศสโลวัก สโลวาเกีย หรื อชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
เป็ นสาธารณรัฐที่ไม่มีทางออกสูท่ ะเลในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐเช็ก
ทางเหนือติดต่อกับโปแลนด์ ทางตะวันออกติดต่อกับยูเครน ทางใต้ ติดต่อกับฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต้ ติดต่อกับ
ออสเตรี ย เมืองใหญ่ที่สดุ ของประเทศคือเมืองหลวงบราติสลาวา ปั จจุบนั สโลวาเกียเป็ นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพ
ยุโรป และได้ เปลีย่ นสกุลเงินของประเทศจากโครูนาสโลวักมาเป็ นยูโรเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 นาท่านเที่ยวชมกรุ
งบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา (bratislava castle) ซึ่งเป็ นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าตังอยู
้ ่บนเนินเขาร็ อกกี ้ฮิลล์
ริ มฝั่ งแม่น ้าดานูบสร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้ เสียหายจากนันมี
้ การก่อสร้ างเรื่ อยมา และมี
การก่อสร้ างใหม่อีกครัง้ ในปี 1956-1964 ซึง่ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้ จากมุมของปราสาทแห่งนี ้

จากนันน
้ าท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ที่ PARNDORF DESIGNER OUTLET ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบ
รนด์เนมมากมาย อาทิ GUCCI, BALLY, PRADA, BURBERRY, HUGO BOSS, BENETTON, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOLIDAY INN BRATISLAVA หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ –เที่ยวชมกรุ งบูดาเปสต์ –Castle Hill – ล่ องแม่ นา้ ดานูป
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงาม
ด้ วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื ้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ
แห่งแม่น ้าดานูบ” นาท่านเที่ยวชม กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่ได้ ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้ วยทัศนียภาพบน
สองฝั่ งแม่น ้าดานูบ หรื อที่ชาวฮังกาเรี ยนเรี ยกขานว่า “ดูนา” ตามชื่อแม่น ้าสายสาคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมือง
บูดาเปสต์แบ่งเป็ นสองเมืองคือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้ วยสิ่งก่อสร้ างสถาปั ตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่
และเมืองเปสต์ซงึ่ มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบ หรูหราและสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่ องเรือแม่ นา้ ดานูบ (Danube Cruises) อันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมของฮังการี ในช่วง
600-800 ปี มาแล้ ว ที่ตงเรี
ั ้ ยงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา (Orszaghaz) ซึง่ งดงามเป็ นที่ร่ าลือด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้ วยยอดสูงถึง 365 ยอด
นอกจากนี ้ท่านจะได้ ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้ างข้ ามแม่น ้าดานูบ โดยนาย William Tierney Clark
วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ ้นที่ใช้ ในการสร้ างได้ นามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน นาชมบริ เวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไป
ด้ วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมบริ เวณรอบ โบสถ์แมท
เธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้ เป็ นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้ กษัตริ ย์มาแล้ วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อ
กษัตริ ย์แมทเธียสซึ่งเป็ นกษัตริ ย์ที่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ย์ผ้ ทู รงสร้ างสิ่งก่อสร้ างที่งดงามในเมือง
หลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้ างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สดุ ในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์
เป็ นอนุสาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้ า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หน้ า ป้อม
ชาวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบได้ เป็ นอย่างดี
ป้อมแห่งนี ้สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรี ยน นาชม จัตรุ ัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่ งเปสต์
ที่ตงของ
ั ้ Millenary Monument อนุสาวรี ย์ที่สร้ างขึ ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL HILTON BUDAPEST หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด
เช้ า

กรุ งเวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ - Kartner Street
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย นครแห่งการดนตรี ผ่านชมเส้ นทางธรรมชาติ
ของทิวเขาสูง และพื ้นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้ ผ่าน ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็ นเส้ นทางท่องเที่ยวสายหลัก
ของกรุ งเวียนนาที่แวดล้ อมไปด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อนั งดงาม ผ่านชม โรงละครโอเปร่ า (Opera House) ที่
สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ ถกู ทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ใน
ปี ค.ศ.1955 นาท่านเข้ าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก ซึ่ง
มีประวัติการสร้ างมาตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรี ยเทเรซ่าให้ สร้ างขึ ้นใหม่อย่างสง่างาม ด้ วย
จานวนห้ องถึง1,441 ห้ อง ในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้ เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้ องพระโรงและ
พลับพลาที่ประทับ ซึง่ ได้ รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ของฝรั่ง เศส

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูย่ ่านถนนช้ อปปิ ง้ Kartner Street ย่านถนนการค้ าที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้ าและร้ านค้ า
ต่างๆ มากมาย มีเวลาอิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตราคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ RENAISANNCE WIEN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เวียนนา – เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเวียนนา เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา Tax Refund
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937 นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

ค่า
วันที่แปด
เช้ า
13.30 น.
วันที่เก้ า
05.20 น.

(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใ นการปรั บเปลี่ยนโปรแกรมเพื่ อความเหมาะสมโดยมิไ ด้ แจ้ ง ล่วงหน้ า โดยจะค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

05 – 13 ต.ค. 61
02 พย. – 10 พย.61
30 พย. – 08 ธค. 61
28 ธค. 61 – 05 มค. 62

กาหนดวันเดินทาง
12 – 20 ต.ค. 61
19 – 27 ต.ค. 61
09 พย. – 17 พย. 61
16 พย. – 24 พย. 61
07 ธค. – 15 ธค. 61
14 ธค. – 22 ธค.61
04 มค. – 12 มค. 62
11 มค. – 19 มค. 62

26 ต.ค. 61 – 03 พ.ย.
23 พย. - 01 ธค. 61
21 ธค. – 29 ธค. 61
17 มค. – 25 มค.62

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

88,900 บาท
80,900 บาท
75,900 บาท
66,900 บาท
44,900 บาท
14,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 30,000 บาท**
หมายเหตุ : ช่ วงพีเรียตที่มกี ารไฮไลท์ สเี หลืองจะต้ องบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท
หมายเหตุ : ช่ วงพีเรียตที่มกี ารไฮไลท์ สีฟ้าเทศกาลปี ใหม่ จะต้ องบวกเพิ่มอีกสเตปละ 5,000 บาท
ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การน ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจาเป็ นในเรื่ องทิป
สาหรับหัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
 ค่าภาษีน ้ามันตัว๋ เครื่ องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ ้นภาษีหลังจากที่มีการทาราคา
วิธีการจอง :

 กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชาระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก :
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
โปรดทราบ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคานึงถึ งและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ น้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่ อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาวสะอาด (ไม่ใช่รูปขาวดา) และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่
เกิน 6 เดือน และไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า /
สาเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่านทางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสาเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่ งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายเป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย

 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุ ณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ต้ องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทาการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

