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WTA TG ESEU SPECAIL  

 
 
 

โปรโมชั่น เดือนกันยายน-ธนัวาคม ราคาพิเศษ เริ่มต้น 62,900 บาท 

พักโรงแรมแบบ3ดาว***รับจ านวนจ ากัด 

เดือนกันยายน  07-15ก.ย./14-22ก.ย./22-30 ก.ย./29ก.ย.-07ต.ค. 

เดือนตุลาคม  06-14ต.ค./13-21ต.ค./22-30ต.ค./26ต.ค.-03พ.ย. 

เดือนพฤศจิกายน 02-10พ.ย./09-17พ.ย./16-24พ.ย./23พ.ย.-01ธ.ค. 

เดือนธันวาคม  03-11ธ.ค./05-13ธ.ค./07-15ธ.ค. 
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วันแรกของการเดินทาง(1)    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง)   

21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 8  

เคาท์เตอร์D   

00.50 น. เหิรฟ้าสู่มิวนิก...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี TG924 (บินตรง) 

***น าคณะบินตรง...ถึงกรุงมิวนิกเช้า...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเคร่ือง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** 

วันที่สองของการเดินทาง(2)     มิวนิก(เยอรมนี)-พระราชวังนิมเฟนบวร์ก-จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ 

              เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์(ปราสาทดีสนีย์แลนด์)-การ์มิซพาเทนคียร์เช่น(เยอรมัน)  

07.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว *** ช่วงเช้าเที่ยว

มิวนิก***   

น าคณะเที่ยวชม กรุงมิวนิก Munich เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ให้

คณะได้ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace ถูกสร้างขึ้นตามพระ

สงค์ของผู้ปกครองบาวาเรียน Ferdinand Maria และ 

Henriette Adelaide แห่งซาวอย ตามแบบของสถาปนิก อา

กอสติโน บาเรลลิ ในปี ค.ศ. 1664  โดยให้สร้างเป็น

พระราชวังฤดูร้อนหลังจากท่ีพระราชโอรส Max Emanuel 

ประสูติในปี 1662 ในช่วงท่ีกษัตริย์ Max Emanuel 

ครองราชย์ ก็ได้มีการขยายพระราชวังแห่งน้ีออกไปเป็น

อย่างมาก และตกแต่งตามสไตล์แฟช่ันล่าสุดของฝร่ังเศส ผู้ปกครองรุ่นต่อๆ มาก็ได้เพิ่มองค์ประกอบการ

ออกแบบเข้าไปเร่ือยๆ ให้เหมาะกับยุคสมัยของตน ภายนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์กได้รับการออกแบบใน

สไตล์บารอคซึ่งเห็นได้อย่าง  ชัดเจนจากสวน Grand  Parterre อันหรูหรา นอกจากน้ียังมีหงส์ท่ีลอยตัวเอ่ือย

ไปมาใกล้กับน้ าพุและคลองท่ีอยู่ตรงกลาง เดินทางต่อสู่จตุรัสมาเรียนพลัทซ์.รถโค้ชน าคณะผ่านชม โอลิมปิค

ปาร์ค สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่า จตุรัสโคนิก ที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณ

ที่ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ , ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ , หอสมุดแห่งชาติ ,โรงละครโอเปร่า และภาพของ 

โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชหลังคาทรงหัวหอม สถาปัตยกรรมแบบกอธิก อันเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น ของ

มิวนิก   

น าคณะเดินเท่ียวชมจตุรัสมาเรียนพลัทซ์  Marienplatz หรือ Mary’s Square ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองของนคร

มิวนิค ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแล้ว)ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และ

เป็นท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเร่ิมชมเมือง ในยุคกลางท่ีน่ีเคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานส าคัญ

ทางวัฒนธรรมต่างๆ น าท่านเดินชมส่ิงท่ีน่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเขาสูง

ศาลาว่าการเมืองใหม่  Neuse Rathaus ท่ีมีจุดเด่นท่ีหอระฆัง Glockenspiel  ท่ีมีตุ๊กตาออกมาเต้นระบ าให้ท่าน

ได้ชมในเวลา 11โมงเช้าช่วงฤดูหนาว และ 5โมงเย็นในช่วงฤดูร้อน     

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (1ชม40นาที)   

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่เส้นทาง”ถนนสายโรแมนติก” เป็นเส้นทางเดินทัพของโรมันในสมัยโบราณ  
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น าคณะเข้าชมภายใน”ปราสาทนอยชวานสไตน์”Schloss Neuschwanstein เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์

แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็น

ปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิง

นิทรา ท่ีสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงท่ีแดนเนรมิต ตัวปราสาทตั้งอยู่บนหินผาขนาด

ใหญ่ยักษ์สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ าพอลลัท นอกจากน้ียังมีแวดล้อมด้วยธรรมชาติและ

ทิวทัศน์ของป่าเขาล าเนาไพรท่ีสวยงามและมีสีสัน แปรเปล่ียนแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล เม่ือมองจาก สะพาน

มาเรียน ท่ีทอดข้ามสายน้ าเช่ียวกรากในล าธารเบ้ืองล่าง พระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียมีพระประสงค์ให้

จัดสร้างเพื่อเป็นท่ีประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คน และเพื่ออุทิศให้แก่กวีช่ือริชาร์ด วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรง

บันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เร่ืองอัศวินหงษ์ ดังน้ันปราสาทแห่งน้ีจึงได้รับการตกแต่งตาม

เร่ืองร่าวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทแห่งน้ีได้รับการออกแบบโดย คริสเตียนแยงค์ ซึ่งเป็นนักออกแบบ

ทางการละคร มากกว่าท่ีจะเป็นสถาปนิก น าคณะเข้าชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรง

ดนตรี โอเปร่า ท้องพระโรง และห้องครัวท่ีทันสมัยท่ีสุดในยุคน้ันให้ได้ชมกัน ตัวปราสาทภายนอกสร้างให้ดู

เหมือนปราสาทในยุคกลาง แต่ภายในเต็มไปด้วยศิลปะในยุคต่างๆ ไบแซนไทน์ โรมันเนสก์ โกธิก และมีการน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสุดมาใช้ในปราสาทแห่งน้ี ท้ังระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

 ออกเดินทาง สู่  เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น (1ชม)

GARMISCH-PARTENKIRCHEN ซึ่ง เป็นเมืองพักตากอากาศ

เล็กๆทางใต้ของมิวนิค ตั้งอยู่กลาง เทือกเขาแอลป์ เมืองแสน

สวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรียแท้ 

ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็นรูปเขียนเร่ืองราวในคริสต์

ศาสนาท่ีน่าชมยิ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท้ังในฤดูร้อนและ

ฤดูหนาวและยังเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานส

เก็ตน้ าแข็ง และสกีโอลิมปิก 

ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิ เศษ!ขาหมู

เยอรมันต้นต ารับ) 

พักท่ี :  mucure hotel/eoropark hotel fussen/ ใกล้เคียง 

หมายเหตุ : * โรงแรมท่ีเมืองการ์มิซพาเทนเคียเช่น ไปเมืองท่ีมีโรงแรมไม่มากนัก หากมีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัด

กิจกรรมส าคัญของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปอยู่บ่อยคร้ัง และห้องพักมักจะเต็มตลอดถ้ามีช่วงกิจกรรม

ดังกล่าว หากท่ีพักในเมืองการ์มิซเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพักไปท่ีเมืองฟุสเส่น หรือมิวนิ

กแทน จึงเรียนมาเพื่อทราบ*  

*หมายเหตุ กรณีท่ีปราสาทนอยชวานสไตน์ปิด หรือคิวเต็ม หรือหิมะปิดทางเดิน (ในช่วงฤดูหนาวเปิดคิวให้เข้าชมน้อยมาก) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีชม โดยเข้าปราสาทโฮเฮนชวานเกา หรือปราสาทอ่ืนๆแทน จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณา*โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทาง*    

 

 

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%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%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%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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วันที่สามของการเดินทาง(3)    พิชิตภูเขาชุกซปิตเซ่(สูงที่สุดในเยอรมนี)-นั่งรถไฟชมวิวแสนสวย 

                  นั่งกระเช้าCABLECAR-ชมวิวพาโนรามา+สัมผัสหิมะ-ซอล์ทเบิร์ก/บาดไรเชนฮอล์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะน่ังรถไฟชมวิว พิชิตยอดเขาซุกสปิทเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี อยู่ท่ีเมือง การ์มิช–พาร์เท่น

เคียร์เช่น (Garmisch - Partenkirchen) เมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศเยอรมนี ซุกสปิตเซ่เป็นยอดเขา สูง

ถึง 2,962 เมตร ชาวเยอรมันและนักท่องเท่ียวนิยมท่ีจะขึ้นไปเล่นสกีในฤดูหนาวหรือชมทิวทัศน์ชนิด 360 องศา 

ในฤดูร้อน สามารถมองเห็นภูมิประเทศได้ถึง 4 ประเทศ คือ ออสเตรีย 

สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมนี และทิวทัศน์สวยงามของ ทะเลสาบไอบ์ 

(Eibsee) ท่ีมีสีน้ าเงินเข้มสุดสวย ท่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมไปด้วยป่าสนสีเขียว

รอบด้าน เป็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามมาก บนจุดสูงสุดของยอดเขาจะมีไม้กางเขนท่ี

ปักอยู่ด้านบน Summit Cross ของเทือกเขาซุกสปิตซ์ หรือ Top of Germany 

เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงจุดท่ีสูงท่ีสุด ถูกปักไว้กว่า 150 ปีก่อนมาแล้ว และ

เสียหายจากฟ้าผ่าหลายคร้ัง แต่ชาวเมืองก็น ามาซ่อมแซม ล่าสุดถูกท าลาย

ด้วยทหารอเมริกาในช่วงส้ินสุดสงครามโลก จนพังไม่สามารถซ่อมได้อีก จึง

สร้างอันใหม่ขึ้นมาแทนในปัจจุบัน ชมโบสถ์มาเรีย ฮิมเมลฟาร์ท (Maria 

Himmelfahrt) ได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ให้ท่านได้สนุกสนานกับ

การเล่นหิมะขาวโพลน บนลานหิมะท่ีมีตลอดท้ังปี หามุมถ่ายภาพสวยๆ สูด

อากาศอันแสนสดช่ืน ตามอัธยาศัย...ได้เวลานัดหมาย เดินทางลงจากยอดเขา

ด้วยกระเช้า CABLECAR  

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ออกเดินทางสู่เมืองซอล์ทเบิร์ก 2ช.ม.30นาที)  

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองซอล์ทเบิร์ก ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ

ออสเตรีย เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโรมัน และ เป็นเมืองท่ีในอดีตมี

กฏหมายก าหนดให้ทุกคนต้องเรียนการดนตรี ซึงท าให้เป็นเมือง

ก าเนิดของคีตกวีต่างๆมากมาย เช่น โมซาร์ท เมืองซอล์ทเบิร์กยัง

เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เดอะซาวน์ออฟ มิวสิก เดินทาง

ข้ามสู่ฝ่ังแม่น้ าซัลซาร์ เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่าท่ี ถนนเกรไทเดร้ ท่ีมี

การตกแต่งไว้อย่างงดงาม ตกแต่งด้วยป้ายช่ือร้านค้าอันวิจิตร ให้

คณะได้ถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า บ้านโมสาร์ท และป้อมโฮเฮนซอล์ทเบิร์ก  

ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเข้าสู่ท่ีพักเมืองซอล์ทเบิร์ก หรือเมืองบาดไรเชนฮอล์ 

พักท่ี : arena city hotel/mucure hotel /ระดับใกล้เคียง 

    

 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)    ซอล์ทเบิร์ก-ฮัลสตัดท์-ชมวิวทะเลสาบ-เวียนนา-สตัดปาร์ค 

                                  โบสถ์สตีเฟ่น-ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท                                                               

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ฮัลสตัดท์ 1ช.ม. 

น าคณะเท่ียวชมเมือง ฮัลล์สตัดท์ HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบแสนสวยงามระดับโลก 

 

 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

 

 

น าคณะเดินเท่ียวชมเมืองท่ีได้ช่ือว่าเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก สวยจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น”

มรดกโลก”unesco ภาพของหมู่บ้านท่ีมีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังท่ีงดงาม ราวกับภาพวาด คือ

ภาพท่ีได้ถูกเผยแพร่มากท่ีสุดของประเทศออสเตรีย อยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐ ของ

ประเทศออสเตรีย 

เมืองฮัลล์สตัดท์ ก็ยังเป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีคู่รักมักจะมาเดินทอดน่อง จูงมือกันเพื่อด่ืมด่ ากับบรรยากาศ

ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก อากาศท่ีสดชื่นและปราศจากมลพิษ จึงท าให้เราน้ันอดไม่ได้ท่ีจะสูดหายใจให้เต็มปอด ถึง

แม้ว่าฮัลล์ชตัทท์จะไม่มีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้ได้ช่ืนชม บ้านเรือนมิได้ใหญ่โตหรูหรา แต่มันก็ทดแทนด้วย

ความเรียบง่ายท่ีเกือบจะสมบูรณ์แบบ ประหน่ึงดังหญิงงามท่ีไม่ต้องการส่ิงปรุงแต่งใดๆ เพราะคุณค่าของมัน

น้ัน อยู่ท่ีความงดงามตามท่ีธรรมชาติรังสรรค์มาตั้งแต่เม่ือแรกเร่ิม เสน่ห์ของธรรมชาติท่ีดึงดูดให้นักเดินทาง

ต้องด้ันด้นออกค้นหา เพื่อค้นพบความจริงท่ีว่า เมืองมรดกโลก ท่ีเป็นด่ังสวรรค์บนดินน้ันไม่ได้อยู่ไกลเกิน

ฮัลล์ชตัทท์   

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร (ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา 3 ช.ม.) 

บ่าย คณะเดินทางถึงกรุง เวียนนา(ออสเตรีย) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นช่ือเขตการปกครองใน

ออสเตรียด้วยเวียนนาเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากร

ประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้ าดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง 

เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง 

เช่น โอเปก (OPEC) 

น าคณะเท่ียวชม สวนสตัดปาร์ค อนุสาวรีย์ท่านโยฮันส์ ราชาแห่งเพลง

วอลซ์ช่ือดังแห่งกรุงเวียนนา ซึ่งบทประพันธ์เพลงวอลซ์ของเขาเป็นท่ี

รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดอะบลูดานูบ ช่วงท่ีเขายังมี

ชีวิตอยู่ และเป็นผู้สร้างให้เกิดกระแสความนิยมเพลงวอลซ์ ตลอดช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 สเตราส์ได้กลายเป็นราชาเพลงวอลซ์ เน่ืองจากได้

ปฏิวัติรูปแบบวอลซ์ด้วยการยกระดับเพลงระบ าชาวนาอันต่ าต้อย 

ขึ้นมาเป็นเพลงเพื่อให้ความบันเทิงแก่บุคคลช้ันสูง  

บ่าย ให้ท่านได้น่ังรถชมวิวบน ถนนวงแหวนรอบ กรุงเวียนนา โครงการถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา โดยขนาด

ของโครงการน้ีจูงใจสถาปนิกจากท่ัวยุโรป มีการก่อสร้างอาคารท่ี

ท าการของราชส านักและของรัฐ รวมไปถึงท่ีพักอาศัยของชน

ช้ันสูงในยุคของริงสตราเซ่ การค้า ศิลปะ ละครร้อง กวีนิพนธ์ และ

ภาพเขียน ได้รับความสนใจจากประชาชน ท าให้อาคารสถานท่ี 

ต่างๆ ท่ีรายล้อมรอบดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จัดวางได้อย่างลง

ตัว เร่ิมตั้งแต่พระราชวังฮอฟบรูก์ กลุ่มอาคารพระราชวังของ

จักรพรรดิ อิมพิ เรียลอพาร์ตเมนท์ หอศิลป์แห่งชาติ  และ

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ  น าคณะเดินชมบรรยากาศพร้อม ช้

อปป้ิง ณ ถนนคาร์ทเนอร์ kartner strasse ย่านถนนการค้าท่ี 

 

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
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/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%81
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ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย สามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด 

หรือ เดินชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ต้ังอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เวียนนา เชิญเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแก้วเจียระไน, คริสตัล ของท่ีระลึกต่างๆ น่ัง

จิบกาแฟต้นต ารับแท้ ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย หรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ 

และเค้กท่ีมีช่ือเสียง*ถนนคนเดินเดินท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป  

แบรนด์ หลุยส์,ชาเนล,แอร์เมส,ปราด้า,กุซซี่,ริโมว่า,นาฬิกาแบรนด์ดังๆ...มีในถนนสายน้ี 

ค่ า  บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตาคาร 

พักท่ี :arena city hotel/holiday inn/ใกล้เคียง 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)   พระราชวังเชิร์นบรุนน์(มีไกด์บรรยาย)-บูดาเปสต์(ฮังการี) 

         พาร์นดอฟเอาท์เล็ท- บูดาคาสเซิ่ล-ป้อมฟิชเชอร์แมน-โบสถ์แมทเธียส-ลอ่งเรือแม่น้ าดานูบ                                                              

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

น าคณะเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ (มรดกโลกUnesco) Schonbrunn Palace ซึ่งอดีตเป็นท่ีประทับของ  

จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von 

Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งช้ันเยี่ยมจ านวนมาก ภายใน

อุทยานเคยเป็นท่ีตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลก ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็น”มรดกโลก”และเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา ในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนท่ี 2 แห่งจักรวรรดิ

โรมันอันศักด์ิสิทธ์ิได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อท่ีดินท่ีน้ าท่วมถึงริมฝ่ังแม่น้ าเวน ตั้งอยู่ระหว่างเขต

เมดลิงกับเขตไฮต์ซิง ท่ีซึ่งเดิมประชาชนใช้ท ามาหากิน และในปี ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระท่ีน่ังท่ีมีช่ือว่าแคต

เตอร์เบิร์ก ซึ่งท่ีมาของช่ือ พระราชวังเชินบุรนน์ (Schönbrunn) แปลว่าน้ าพุอันสวยงาม น าคณะเข้าชมห้อง

ต่างๆกว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน,ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเล่ียน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูมฯลฯ  

(ออกเดินทางสู่พาร์นดอร์ฟ 20นาที)   

ช้อปป้ิงแบรนด์เนมจุใจท่ี ”พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท” Designer Outlet Parndorf เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศ

ออสเตรีย กับแบรนด์ดังๆมากมาย ในราคาพิเศษสุดๆท่ีคุณจะต้องช่ืน

ชอบ เป็นแหล่งช้อปป้ิงใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 

ร้าน สินค้าแบรนด์ช่ือดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ 

เช่น รองเท้า เส้ือผ้า เคร่ืองประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนม

มากมาย 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.(มาเท่ียวยุโรปตะวันออก...

ต้องห้ามพลาด!!!กับสินค้าแบรนด์เนมราคา

พิเศษสุดๆ) 

เท่ียง  อาหารม้ือเท่ียงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง(ไม่รวมอาหาร)  เดินทางสู่บูดาเปสต์ (2ชม)  

 

 

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%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%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 าคณะเท่ียวชม กรุงบูดาเปสต์(ฮังการี) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอัน

ล้ าค่า ริมสองฝ่ังแม่น้ าดานูป สมญานามว่า ราชินีแห่งลุ่มน้ าดานูบ แม่น้ าสายโรแมนติกอย่างแม่น้ าดานูบท่ีแบ่ง

เมืองออกเป็น 2 เมืองคือ เมืองบูดา และเมืองเปสต์ อันเป็นท่ีมาของช่ือเมืองน้ี เป็นเมืองหลวงของประเทศ

ฮังการีและศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่ง มีประชากรมากกว่า

1.7ล้านคน   

น าคณะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาโดยข้าม สะพานเชน หรือสะพานโซ่  เป็นอีกหน่ึงส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นด่ังสัญลักษณ์

ของบูดาเปสท์ สะพานเชนแห่งน้ีเป็นสะพานถาวรแห่งแรกท่ีทอดตัวข้ามแม่น้ าดานูบ เหล็กทุกช้ินล้วนน ามาจาก

อังกฤษ เป็นสะพานท่ีมีความสวยงามอย่างมาก มีรูปป้ันแกะสลักสิงห์โตท่ีสะพาน ยิ่งยามค่ าคืนสะพานจะสว่าง

ไสวไปด้วยไฟราวท่ีถูกประดับประดาไว้ยิ่งสร้างความงามตาให้กับสะพานอย่างยิ่ง ระหว่างทางผ่านชุมชนโรมัน

โบราณ น าคณะชมคาสเซิลฮิลส์ ชมความสวยงามบริเวณคฤหาสน์ของกษัตริย์ และโบราณสถาน ซึ่งยังมี

ร่องรอย  บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ถ่ายภาพคู่กับ โบสถ์แมทเทียสมรดกโลกUNESCO ศาสน

สถานท่ีส าคัญของเมืองโบสถ์แห่งน้ีถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ท่ีโดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันวิจิตร

งดงาม และเคยถูกใช้เป็นท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์ฮังกาเรียนมาแล้ว

หลายพระองค์  พร้อมชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ปฐมกษัตริย์

ของชาวแมกยาร์ น าคณะชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซึ่งเป็น

สถานท่ีซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้น

เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมง  ผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้อง

บ้านเมืองในตอนท่ีถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242  

  

น าคณะล่องเรือชมทิวทัศน์ท่ีสวยงาม2ฝ่ังแม่น้ าดานูบ ท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรม2ฝ่ังล้ าน้ าจะประดับประดาไฟ 

วิวสวยสุดๆ แม่น้ ายาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาว

เป็นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป มีต้นก าเนิดท่ีแถบป่าด า

ในเยอรมนี ถือเป็นแม่น้ าสายโรแมนติกสายหน่ึงของ

ยุโรปท่ีไหลผ่านเมืองต่างๆ และมีความเช่ียวของน้ า

น้อยมาก ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความ

งดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียง

รายสองฝ่ังแม่น้ า เป็นมนต์เสน่ห์ท่ีไม่เส่ือมคลาย จน

ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่งหน่ึงของโลก ผ่านชม ฮีโร่สแควร์ ท่ีมีอนุสาวรีย์แห่ง

สหัสวรรษ ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรีย์แห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้ง

อาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี  

ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร/ น าคณะเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

พักท่ี : mucure buda hotel/ระดับใกล้เคียง 
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วันที่หกของการเดินทาง(6)    บราติสลาวา(สโลวาเกีย)-เดินชมเขตเมืองเก่าแสนสวย 

                    กรุงปร๊าก(มรดกโลก)-สะพานชาร์ลบริดจ์-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก / เดินทางสู่บราติสลาวา (2ชม) 

น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา(สโลวาเกีย) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวากีย  

รวมท้ังเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลาง กรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น้ าดานูบ 

ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและ

ฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก เป็นนครท่ี

ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม

ของแคว้นสโลวาเกีย โบสถ์และสถานท่ีส าคัญต่างๆ 

เช่น ปราสาทท่ีเคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ ชม

สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ถ่ายภาพคู่กับหอคอย และ

เดินชมเมืองเก่าบราติสลาวา อันเป็นสัญลักษณ์อัน

โดดเด่นของเมือง และวิวแม่น้ าดานูบสวยๆ แนวเทือกเขาคาเปเท่ียน (ออกเดินทางสู่กรุงปร๊ากสาธาณรัฐเช็ค 3ช.

ม.10นาที)  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่กรุงปร๊าก(สาธารณรัฐเช็ค) (3ชม)   

 

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงปร๊าก(มรดกโลก) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝ่ัง

แม่น้ าวัลตาวา ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวเมืองปร๊าก ท่ีเต็มไปด้วยส่ิงก่อสร้าง

ต่างๆ ท่ียังคงเป็นของแท้ด่ังเดิมไม่ถูกท าลาย จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ UNESCO ให ้

น าคณะเดินเล่นเท่ียวชมบน สะพานชาร์ลส์  สะพานสัญลักษณ์ของ

กรุงปร๊าก ท่ีสร้างข้ามแม่น้ าวัลตาวาในช่วงศตวรรษท่ี14 ด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทราย

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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รูปป้ันของนักบุญต่างๆถึง30 รูปและนักบุญองค์ท่ีส าคัญคือ นักบุญจอห์นเนโปมุก น าคณะเดินทางเข้าสู่

บริเวณ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานท่ีนัดพบของชาวเช็ค  อาคารบริเวณจตุรัสแห่งน้ีล้วนเป็นอาคารและ

วิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่นในบริเวณน้ียังมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ อาทิ อนุสาวรีย์

ยานฮุส  ซึ่งเป็นผู้น าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต และถูกเผาท้ังเป็น น าท่านชม หอ

นาฬิกาดาราศาสตร์ ท่ีทุกๆ 1 ช่ัวโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ 

ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ และบริเวณใกล้เคียงยังเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่...มีเวลาให้ท่านได้

เดินเท่ียวชมเมือง พร้อมถ่ายภาพเมืองเก่า น่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศ  

ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก   

พักท่ี  international HOTEL/duo hotel/ใกล้เคียง 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)   ปราสาทปร๊าก(มรดกโลก)-เข้าชมภายในมหาวิหารเซ็นต์วินทัส-เข้า  

                           มีไกด์บรรยาย-เข้าชมภายในหมู่บ้านช่างทอง-เชสกี้ ครุมลอฟ(มรดกโลก)   

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าคณะเข้าชม ปราสาทปร๊าก(มรดกโลก) ทัวร์เรามีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ไม่ใช่ให้อิสระเดินชมกันเองโดยไม่ได้รับ

ความรู้ ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจ ในสมัยกลางเคยเป็นท่ี 

ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นปราการส าคัญ และเป็นศูนย์กลางอ านาจ

ทางการเมืองของกรุงปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี12  ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นท าเนียบรัฐบาล และเป็นที่พ านักของ 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค น าคณะเดินเท้าเข้าสู่ภายในศูนย์กลางของปราสาทปร๊ากท่ีแวดล้อมไปด้วย

โบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ทัวร์เราน าเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์วิตัส ST.VITUS ไม่ใช่แค่หยุดถ่ายภาพ

ด้านหน้า มากรุงปร๊ากต้องเข้าชม โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี14 เป็นมหาวิหารอันศักด์ิสิทธ์ิ

ท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็คฯทุกคนเน่ืองจากใช้เป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกท้ังยังเป็นท่ี

เก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดท่ีท าให้กรุงปร๊ากกลายเป็/

นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมัน

อันศักด์ิสิทธ์ิ ชมหน้าต่างท่ีประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็น

รูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ 

ท่ียังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจนปัจจุบัน น า

คณะชมความเก่าแก่ของ โบสถ์เซนต์จอร์จ ซึ่งตัวอาคารเร่ิมสร้างขึ้น

ในปีค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟท่ี 1 ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็น

ศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่งด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ท่ีให้บรรยากาศเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โบสถ์

เซนต์จอร์จแห่งน้ีได้ช่ือว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และเป็นท่ีฝังพระศพของกษัตริย์เช็ค และใน

ส่วนของเซนต์จอร์จคอนแวนต์ น้ันเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานสไตล์บารอก และเป็นส่วนหน่ึงของ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิทัวร์เราน าท่านเดินภายในอดีตหมู่บ้านช่างทอง GOLDEN LANE ไม่ใช่แค่เดินผ่านแล้วช้ี 
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มือให้ชมโดยไม่ได้เข้าไปข้างในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสถานท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆ ท่ีตั้งตามช่ือย่าน

ท่ีช่างท าทองเคยอาศัยในวริเวณน้ีช่วงศตวรรษท่ี 17 โดย 2 ข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้านขายของเล็กๆ 

สีสันสดใส เร่ิมแรกน้ันถนนสายน้ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีพักของทหารรักษาพระราชวังในสมัยพระเจ้ารูดอล์ฟท่ี 2 

จนกระท่ัง 100 ปีถัดมา ช่างท าทองได้ย้ายเข้ามาและเร่ิมดัดแปลงเป็นร้านขายของและท่ีพักอาศัย ในช่วง

ศตวรรษท่ี 19 ให้ท่านได้ซื้อของท่ีระลึก   

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่เชสกี้ครุมลอฟ(สาธารณรัฐเช็ค) 2 ช.ม.   

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ เชสกี้ครุมลอฟ(เมืองมรดกโลก)ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของ

สาธารณรัฐเช็ค มี ช่ือ เสียงจาก

สถาปัตยกรรม และศิลปะของเขต

เมืองเก่า และปราสาทครุมลอฟ ซึ่ง

เขตเมืองเก่าน้ีได้รับการขึ้นทะเบียน

จากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้วย

ท า เล ท่ี ตั้ ง ข อ ง ตั ว เ มื อ ง ท่ี มี น้ า

ล้อมรอบ ท าให้กลายเป็นปราการท่ี

ส าคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็น

ศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บ

ภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองท่ีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยังคงรักษารูป

แบบเดิมไว้อย่างน่าช่ืนชม จากประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

อันทรงคุณค่าจนท าให้ องค์การยูเนสโก้ Unesco ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลก 

ค.ศ.1992...น าคณะเดินชมบริเวณ “ปราสาทครุมลอฟ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1250 เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็น

อันดับ 2 รองจาก 

ปราสาทปร๊าก อยู่บนเนินเขา อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ภายในปราสาทแห่งน้ีประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง40 

ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา...น าคณะชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลาน

ปราสาทครุมลอฟ, บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาท่ี

สวยงามยิ่ง พร้อมน าคณะเดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมือง ท่ีสวยงาม ซึ่งเป็นท่ีตั้งของศาลาว่า

การเมือง 

ค่ า บริการอาหารม้ือค่ า ณ ภัตตาคาร / อิสระตามอัธยาศัย  พักท่ี :  old inn hotel/ ใกล้เคียง 

**โรงแรมเมืองครุมลอฟไม่มีโรงแรมใหญ่โตหรูหรา โรงแรมส่วนใหญ่เป็นสไตล์วินเทจน่ารัก เก๋ๆ **   

หมายเหตุ  เน่ืองจากโรงแรมในเมืองเก่าคลุมลอฟมีจ านวนจ ากัด และแต่ละโรงแรมมีห้องพักไม่มากนัก เพราะตั้งอยู่ในเขต

เมืองเก่ามรดกโลก ถ้าหากห้องพักท่ีเมืองคลุมลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพักเมือง

ใกล้เคียงแทน จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

วันที่แปดของการเดินทาง(8)     เชสกี้ครุมลอฟ-เวียนนา(ออสเตรีย)กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก / ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา 

 *หมายเหตุ กรณีเวียนนาตั๋วเต็มหรือไม่มีไฟล์ทบิน ทางบริษัทจะปรับขากลับมากลับท่ีสนามบินมิวนิกแทน 

น าคณะเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน และท าTAX REFUND  

14.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี TG937 (บินตรง) 

***TGน าคณะบินตรง...ไม่ต้องเสียเวลาต่อเคร่ือง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง*** 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

05.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 

 Promotion of East Europe 9 

Days   

 

 

        

  

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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ยุโรปตะวันออก9วัน TG SPECIAL โรงแรม+อาหาร แบบ3ดาว*** รวมวีซ่าVISAแล้ว  

*กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าอย่างน้อย 04-16สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการยื่นวีซ่า* 

ช่วงการเดินทาง 

CHECK-IN3ทุ่มของวันแรก 

ผู้ใหญ่  

ราคาท่านละ 

พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอายุ 

ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก+1ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 

ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก(มีเตียง) 

+2ผู้ใหญ่ 

พักท่านเดียวต่อ1

ห้อง 

จ่ายเพิ่ม 

เดือนกันยายน 

07-15ก.ย. 
65,900 65,900 65,900 10,000 

14-22ก.ย. 62,900 62,900 62,900 10,000 

22-30ก.ย. / 29ก.ย.-07ต.ค. 62,900 62,900 62,900 10,000 

เดือนตุลาคม 

หยุดคล้ายวันสวรรคต06-14ต.ค. 
65,900 65,900 65,900 10,000 

หยุดคล้ายวันสวรรคต13-21 ต.ค 66,900 66,900 63,900 10,000 

หยุดวันปิยะมหาราช 22-30 ต.ค. 65,900 65,900 65,900 10,000 

26ต.ค.-03พ.ย. 64,900 64,900 64,900 10,000 

เดือนพฤศจิกายน 

02-10พ.ย./09-17พ.ย. 

16-24พ.ย./23พ.ย-01ธ.ค 

30พ.ย.-08ธ.ค. 

62,900 62,900 62,900 10,000 

เดือนธันวาคม 

วันพ่อ 02-10ธ.ค./วันพ่อ 04-12

ธ.ค. 

62,900 62,900 62,900 10,000 

โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด30,000บาท(ช่วงปกติ)40,000(ช่วงวันหยุด)  

อัตราค่าบริการนี้รวม 

ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 

12ช.ม./วัน  

 ค่าท่ีพักตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับ

งานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนท่ีพัก โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็น

หลัก  

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดส าหรับน าเท่ียว ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

 ค่ารถน าเท่ียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นน าเท่ียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ีท าการ

จอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว*** 

 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอก 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางในการ

จัดท าเอง) 

 ค่าทิปส าหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 500-800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ)  

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง 

 ค่าปรับส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้ 
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เง่ือนไขการช าระเงิน 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000-40,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนวันยื่นวีซ่า หรือไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 

ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ

หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบการบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมี

เอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารส ารองยานพาหนะได้ 

 ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเล่ือนวันกลับ หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลับ

ก่อนหรือเล่ือนวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันท่านจะต้องซื้อตั๋วใหม่เองใน

กรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมท่ีท่านซื้อจากทางบริษัท เน่ืองจากเป็นคุณสมบัตรของตั๋วท่ีออกมาจากทางสาย

การบิน 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ า

กับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่

อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วันขึ้นไป –  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท   

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  20 วัน  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วัน – เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 

หมายเหตุ 

o ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพักท่ีคอนเฟิร์

มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทาง

ท่านได้อย่างถูกต้อง  

o หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล 

และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูต

ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการ

ยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้

เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่

ผ่านการพิจารณา 
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- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า 

ประมาณ10,000 บาท หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) 

ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่าน้ัน 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้อง

ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง

บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 

100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

***ส าหรับเอกสารท่ีท่านต้องเตรียมส าหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากส ารองท่ีน่ังแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 


