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Code: IH14-EEU-DEU+AUT+CZE+SVK+HUN-GrandEEU-10LH+OS-May-Oct-99-A220324 

 

10 วนั แกรนดย์โุรปตะวนัออก 

(เยอรมน ี- ออสเตรยี - เช็ก - สโลวคั - ฮงัการ)ี 

 

 

 

 

บนิตรงสูม่วินกิ และเวยีนนา โดย ลฟุฮนัซา่ / ออสเตรยีน แอรไ์ลน ์

 พฤษภาคม - ตลุาคม 2565 

99,900 บาท  

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และรวมทปิตา่งๆแลว้)  

มวินกิ – ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์– โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา - มทิเทนวาลด์ - อนิซบ์รคู – ซาลสบ์วรก์ 

ฮอลส์ตรทั - ลนิซ ์– เชสกีค้รมุลอฟ - ปราก - เบอรโ์น – บราตสิราวา – บดูาเปสต ์

ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู - กยีอร ์-  ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต - พระราชวงัเชนิบรนุน ์- เวยีนนา  

ราคาทวัร ์99,900 บาท :   

20-29 พ.ค. 65 / 17-26 ม.ิย. 65 / 22-31 ก.ค. 65 / 12-21 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 / 13-22 ต.ค. 65 

/ 21-30 ต.ค. 65  
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วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวร ์เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ เคาน์เตอร ์G ประตูทางเขา้ที ่4 สายการบนิลุฟฮันซา 

แอรไ์ลนส์ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิสมัภาระน ้าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด (ทา่นละ 1 

ใบ)  และ ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก.  

23.00 น. ออกเดนิทางสู่ นครมวินิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิ ลุฟฮันซา เทีย่วบนิที่ LH773 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 11.20 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูม่วินกิ 

 

วนัทีส่อง  มวินกิ – จตัรุสัมาเรยีน - พระราชวงันมิเฟนบูรก์ – ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์- โอเบอรอ์มัเมอร์

เกา   

 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิ มวินกิ ประเทศเยอรมน ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินิก (Munich) เมอืงทางใตข้องเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรีย 

(Bavaria) มวินกิเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์)  

น าทา่นสู ่จัตรัุสมาเรยีน (Marienplatz)  

- ตัง้ชือ่ตามรูปปั้นพระแม่มารสีทีอง บนเสาทีสู่งตัง้ตระหง่านกลางจัตุรัสมาตัง้แต่ปี 1638 ทัง้นี้เพือ่เป็น

ระลกึถงึเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแควน้บาวาเรียที่ช่วยใหม้วินิกหลุดพน้จากการครอบครองของกองทัพ

สวเีดน ชมความงามของโบสถ์ เซนตปี์เตอร ์ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นโบสถแ์ห่งแรกและเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง

มวินกิ  

จากนัน้น าทา่นชม ศาลาวา่การเมอืง  

- ซึง่ทกุๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูรอ้นจะมเีสยีงนาฬกิาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็นทีส่นใจของ

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก  

ชมย่านการคา้โดยรอบมาเรยีนพลัทซ ์ทัง้รา้นคา้พืน้เมอืง และตลาดสนิคา้การเกษตร เชน่ ดอกไม ้พชืผัก 

ผลไม ้อาหารพืน้เมอืงต่างๆ รวมทัง้ไสก้รอกเยอรมัน อันเลือ่งชือ่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย หรอืจะเลอืกน่ังจบิกาแฟ หรอืเบยีร ์หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ฟราเอนิ Frauenkirche หรอื โบสถพ์ระแมม่าร ี(Church of Our Lady)  

- หอคอยคูร่ปูโดมทรงหัวหอม สัญลักษณ์ส าคัญของมวินกิ มหาวหิารใหญ่ประจ าเมอืง ชม รอยเทา้ปีศาจ 

ตามต านานทีเ่ลา่สบืกนัมา ทีเ่กดิจากกระทบือยา่งแรงของปีศาจทีเ่สยีรูม้นุษยใ์นตอนสรา้งโบสถ ์ 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมพระราชวังนมิเฟนบรูก์ (Schloss Nymphenburg)  

- พระราชวังฤดรูอ้น ทีป่ระทับของสมาชกิราชวงศว์ทิเทลสบ์าค พระราชวังสไตลบ์าร็อคตอนปลาย  ทีเ่จา้อี

เล็คเตอรเ์ฟอรด์นิานด ์มารอีา (Ferdinand Maria) รับสัง่ใหส้รา้งในปี 1664-1674 เพือ่มอบเป็นของขวัญ

ใหพ้ระชายา Henriette Maria ทีใ่หก้ าเนดิพระโอรส ซึง่ต่อมาก็คอื พระเจา้แมกซมิเิลยีนที ่2 เอมมานู

เอล ใหท้่านไดช้มความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีต่กแต่งหลากสไตล ์แสดงภาพวาด ขา้วของเครือ่งใช ้

และเฟอรน์เิจอรต์า่งๆ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau (ระยะทางประมาณ 117  ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม.)  

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทนอยสช์วานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) และน่ังมนิบิสัเพือ่เขา้ชมปราสาท (***

การใหบ้รกิารของรถมนิบิสัขึน้กบัสภาพอากาศในวันเดนิทาง***)  

- หนึง่ในปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีเ่ลือ่งลอื สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่18–19 ในรัชสมยัของพระเจา้ลดุวกิที ่

2 ตามจนิตนาการของคตีกวชีาวเยอรมนี  รชิารด์ วากเนอร ์ตัวปราสาทมทีีต่ัง้อันน่าทึง่บนหนิผาขนาด

ใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้าพอลลัท ท่านจะประทับใจกับความงามและ

บรรยากาศทีแ่สนจะโรแมนตกิดังเทพนยิาย ซึง่ วอลท ์ดสินยี ์ไดจ้ าลองแบบไปสรา้งปราสาทไวใ้นดสินีย์

แลนดท์กุแหง่ในโลก จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์ 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่โอเบอรอ์ัมเมอรเ์กา (Oberammergau) (ระยะทางประมาณ 46  ก.ม. ใช ้

เวลาเดนิทาง  ประมาณ 50 นาท)ี  

- เมอืงขนาดเล็กบรเิวณพรมแดนตดิกบัออสเตรยี เมอืงทีม่บีรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงามของหุบเขา และ

ยังเป็นหมู่บา้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวดว้ยการตกแต่งผนังอาคารบา้นเรอืนดว้ยภาพเขยีนทางศาสนา 

และวถิชีวีติชนบท มศีลิปาชพีทอ้งถิน่เป็นงานแกะสลักไมท้ีม่คีวามสวยงามขึน้ชือ่ และเป็นสถานทีจั่ด

แสดงอปุรากรระดับโลกทีช่ ือ่วา่ The Passion Play ซึง่เป็นอปุรากรทีถ่่ายทอดเรือ่งราวทางศาสนาครสิต์

https://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
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ทีจ่ะจัดขึน้สบิปีต่อหนึง่ครัง้ โดยจะจัดขึน้ทีโ่รงละคร The Passion Play Theater ซึง่มผีูเ้ขา้ชมนับแสน

คนจากทั่วโลก 

 

 

  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟซุเซน (Fussen)  (ระยะทางประมาณ 47 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท)ี  

- เมอืงทีต่ัง้อยูอ่ยูป่ลายแควน้บาวาเรยีมชีายแดนหา่งจากประเทศออสเตรยีเพยีงแค่ 5 กม. เท่านัน้ เมอืงนี้

มชี ือ่เสยีงโดง่ดังเพราะเป็นสถานทีต่ัง้ของปราสาทไมว่่าจะเป็นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคงิสล์ุดวกิ และ

อืน่ๆ  

 น าท่านเทีย่วชมเมอืงเกา่ (Old Town Fussen) ใหท้่านได ้ สัมผัสเมอืงแห่งสสีันทีป่ระกอบดว้ยหมูอ่าคาร

บา้นเรอืนสมยัอดตี เป็นอกีเมอืงน่ารักทีนั่กทอ่งเทีย่วมกัมาเยอืนและสมัผัสบรรยากาศ 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ เมนูขาหมเูยอรมนั 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Luitpoldpark Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม มทิเทนวาลด์ - อนิซบ์รคู - ซาลสบ์วรก์ - ฮอลส์ตรทั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมทิเทนวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทางประมาณ 77 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชม.) หมูบ่า้นอนัดับหนึง่ในแควน้ใหญส่ดุทางใต ้เรยีกวา่ Bavaria   

น าทา่นเทีย่วชม หมูบ่า้นมทิเทนวาลด์  

- หมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เรือ่งการท าไวโอลนิมาเกอืบสามรอ้ยปี จดุเดน่ทีท่ าใหเ้มอืงนีก้ลายเป็นหมูบ่า้นสดุสวที คอื

ทกุอยา่งรวมกนั ทัง้อาคารบา้นเรอืน โบสถ ์ผูค้น และวถิชีวีติ เดนิชมบรรยากาศของเมอืงเล็กๆ น่ารักใน

แควน้บาวาเรยี พรอ้มชม โบสถค์าธอลคิสชีมพ ูSt. Peter and Paul 

 

 

  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนิซบ์รูค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 41 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45  

นาท)ี   

- หนึง่ในสามเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่วของออสเตรยี (อกีสองแหง่คอืเวยีนนา และซาลสบ์วรก์)  

- ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอนิ มลีักษณะเป็นทีร่าบแคบแทรกตัวอยูร่ะหวา่งเทอืกเขาแอลป์  

- เดมิทเีมอืงนี้เป็นเมอืงตากอากาศของจักรพรรดแิม็กซมิเิลยีนแห่งราชวงศฮ์อฟบวรก์ เนื่องดว้ยเพราะ

สภาพอากาศทีด่ตีลอดปี เป็นเหตุใหผู้ท้ีไ่ดเ้ขา้มาปกครองออสเตรยีต่างตดิใจมาพักผ่อนในเมอืงแห่งนี้ 

อาทเิชน่ พระนางมาเรยี เทเรเซยี หรอืแมแ้ต ่นโปเลยีน ยงัชอบมาพ านักทีเ่มอืงนี ้ 

- พระราชวังตากอากาศทีเ่มอืงอนิซบ์รูคมชีือ่ว่า ชลอสอัมราส ไดรั้บขนานนามว่าเชนิบรุนนอ้ย เพราะเชนิ

บรนุคอืพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุของจักรวรรดอิอสเตรยี ตัง้อยูท่ีก่รงุเวยีนนาเป็นศนูยก์ลางของการปกครอง

ของจักรวรรด ิ เมือ่จักรพรรดแิละจักรพรรดนิีต่างพากันมาตากอากาศทีอ่นิซบ์รูค ชลอสอัมราส และอนิส์

บรคูจงึเปรยีบเสมอืนศนูยก์ลางการปกครองในชว่งเวลานัน้ไปโดยปรยิาย 
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น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม  

น าทา่นชมโกลเดน้รฟู หรอืหลังคาทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง  

- สญัลักษณ์ส าคัญของเมอืงเกา่ในนครอนิซบ์รคู กอ่สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่15 ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธกิผสมบา

โรก โดยสว่นของหลังคาทีย่ืน่ออกมาจากระเบยีงกอ่สรา้งดว้ยทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผ่น ปัจจุบัน

โกลเดน้รฟูถกูใชเ้ป็นส านักงานการประชมุอลัไพนน์านาชาต ิ 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่สวารอฟสกี ้ครสิตัลเวริด์ (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 29 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

- สมัผัสมนตเ์สน่หข์องโลกแห่งครสิตัลทีศู่นยร์วมผลงานและผลติภัณฑข์องเครือ่งประดับครสิตัลอันเลือ่ง

ชือ่ของโลก "สวารอฟสกี"้ ซึง่มตีน้ก าเนดิทีเ่มอืงอนิน์สบรูกแห่งนี้ ก่อสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1995 เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตัง้ และเพือ่จุดกระแสความนิยมครสิตัล สวารอฟสกีจ้งึไดส้รา้ง

อาณาจักรครสิตัล แหง่นีข้ ึน้มา โดยออกแบบใหม้คีวามหรหูราอลังการตามแบบฉบบัของครสิตัล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg)  (ระยะทาง 187 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชม.)  

- เมอืงแสนสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซาลซา่ มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่ตัง้อยูใ่นออ้มกอดของขนุเขา 

ทุง่หญา้เขยีวขจ ีและทะเลสาบมองตเ์ซ ซึง่เคยใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรเ์พลงชือ่กอ้งโลก The Sound of 

Music  
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 น าท่านชมและถ่ายรูปกับสวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามทีต่ัง้อยูภ่ายในพระราชวังเดมิ 

ตกแตง่พันธุไ์มห้ลากหลายสสีนั  

 จากนัน้ขา้มฝ่ังสูเ่มอืงเกา่ทีม่ปีราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตัง้เดน่ตระหงา่นอยูบ่นเนนิเขา  

 น าท่านแวะชมบา้นเกดิของศลิปินเอกผูแ้ต่งเพลงคลาสสกิชือ่กอ้งโลกชาวออสเตรียนนามว่าโมสาร์ท 

(Mozart) ผูซ้ ึง่สรา้งผลงานทางดา้นดนตรไีวอ้ยา่งมากมาย บรเิวณใจกลางเมอืงซาลสบ์วรก์จะมถีนนเล็กๆ ที่

คกึคักมากเพราะเป็นยา่นธุรกจิส าคัญ ซึง่เต็มไปดว้ย รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายหนังสอื รา้นอาหาร และรา้น

ขายของฝากมากมาย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศและถ่ายรปูเมอืงซาลสบ์วรก์ตามอธัยาศัย  

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอลส์ตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 36 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

- เมอืงมรดกโลกเกา่แกอ่ายกุว่า 4,000 ปี ซึง่มทีวิทัศน์ทีส่วยงามและดงึดูดนักเดนิทางมากมายใหม้ายัง

เมอืงแห่งนี้ เมอืงฮอลส์ตรัทเป็นเมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ มปีระชากรอาศัยไมถ่งึ 1,000 คน  มฉีากหลัง

เป็นภเูขาสงูชนั บา้นเรอืนในเมอืงนี้ตัง้อยูบ่นเนื้อทีแ่คบๆ รมิทะเลสาบ Halls tatter Sea  จงึตอ้งสรา้ง

ลดหลั่นเป็นชัน้ๆ ตามแนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า จนผูค้นทีเ่คยไดม้าเยอืนถงึกบัขนานนามกนัว่าเมอืง

นีส้วยจนเป็นแบบในโปสการด์หรอืวอลเปเปอร ์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Hotel Scalaria / Heritage Hotel / Romantik Im Weissen Rossl**** หรอื

เทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ลนิซ ์– เชสกีค้รมุลอฟ - ปราสาทคลมุลอฟ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์(Linz) (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ อดตีเคยเป็นค่ายนาซใีนสมัยการปกครอง
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ของเยอรมัน โดยอดอล์ฟ ฮติเลอร ์นับเป็นเมอืงที่แฝงความสวยงามของศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตล์

บาโรกและรอคโคโค  

  น าท่านชม จตุรัสกลางเฮาพทพ์ลัทซ ์ (Haupt Platz Square) ซึง่ลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจ าเมอืงที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1513 และมหาวหิารเก่าพอสลนิเบริค์ (Postlingberg Church) ในนกิายเยซอูติที่มี

หอคอยคูส่งูเสยีดฟ้า  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky krumlov) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชม.) สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมอืงเล็กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งโบฮเีมยี ความ

โรแมนตกิดจุเทพนยิาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ (Cesky krumlov)  

- เมอืงเล็กตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวัตตาว่า (Vltava) แมน่ ้าสายใหญ่จากกรุงปราก (Prague) ทีไ่หลคดเคีย้วไป

มาคลา้ยรปูตัว S รอบเมอืง เมอืงเชสกีค้รมุลอฟเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่รีอ่งรอยของประวัตศิาสตรย์คุกลางอยู่

มากมาย  ดังจะเห็นไดจ้ากการตกแตง่ในบรเิวณตา่ง ๆ รวมถงึสถาปัตยกรรมทีอ่ยูภ่ายใน อาท ิปราสาทครุ

มลอฟ ปราสาทแลนดม์ารค์ของเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสองรองจากปราสาทกรงุปราก  

- เมอืงนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทัง้ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

เมือ่ปี ค.ศ.1992  

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทครมุลอฟ  

- อายกุว่า 700 ปี ภายใตก้ารครอบครองของขนุนาง 3 ตระกูล หลงจากนัน้ตกเป็นของเยอรมัน โชคดใีน

สงครามโลกทัง้ที ่2 รอดพน้จากสงคราม ท าใหป้ราสาทแหง่นี ้และตัวเมอืงยงัคงรักษาเอกลักษณ์ดัง้เดมิ

ไว ้น าท่านชมปราสาททีม่กีารตกแต่งลวดลายดว้ยเทคนิคปูนปั้น อกีทัง้ภายในยังมหีอ้งต่าง ๆ ทีเ่ก็บ

รวบรวมประวัตศิาสตรข์องเมอืงรวมถงึจัดแสดงสิง่ของส าคัญตา่ง ๆ ไวม้ากมาย  

 น าทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตว์ตีสุ (Church of St Vitus)  

- โบสถป์ระจ าเมอืงสไตลโ์กธคิ สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่15 ภายในมแีทน่บชูาบารอค ทีอ่ทุศิใหก้บัเซนต์

วตีสุ และพระแมม่าร ีชมความงดงามของภาพฝาผนัง ทีเ่ป็นภาพวาดทางศาสนา จากนัน้ อสิระใหท้า่นได ้

เดนิเลน่เทีย่วเมอืง ทีม่คีวามโดดเดน่ และมเีสน่หเ์หมาะกับการบันทกึรูปมากทีส่ดุ ดว้ย อาคารบา้นเรอืน

ในเชสกีค้รมุลอฟทีน่ยิมสรา้งเป็นอาคารหลังเล็ก ทาหลังคาดว้ยสแีดงอมน ้าตาล และเมือ่มองจากมมุสงู 

จะไดภ้าพทีม่คีวามเป็นเอกภาพและงดงามราวกบัเมอืงในเทพนยิาย  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Old Inn Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เชสกีค้ลมุลอฟ - ปราก – ปราสาทแหง่กรงุปราก - สะพานชาลส ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง 173 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชก็ (Czech Republic)  

น าทา่นเทีย่ว ชมกรงุปราก  

- ดนิแดนอนัเป็นทีเ่ลือ่งลอืและมผีูค้นเดนิทางไปชมเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์อ้นหลังไปราว 2,000 ปี จงึเต็ม

ไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก ์กอทกิ เรอเนซองส ์บา

โรก รวมทัง้ศลิปะรูปแบบต่างๆท าใหก้รุงปรากเป็นเมอืงทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่สมัย

อาณาจักรโรมนั และองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหก้รงุปรากเป็นเมอืงมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม   

น าชม หอนาฬกิาดาราศาสตร(์Prague Astronomical Clock) ทีนั่กท่องเทีย่วจะมาเฝ้ารอการตบีอกเวลา

ทกุๆ 1 ชัว่โมงจะมรีปูปัน้สบิสองนักบญุเดนิเวยีนออกมาบรเิวณเวทเีล็กๆ เหนอืนาฬกิา ซึง่นักบญุแต่ละองคก์็

จะมอีริยิาบถแตกตา่งกนัตามความหมาย  

น าทา่นเทีย่วชม จัตรัุสเวนเชสลาส (Wenceslas Square)   
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- แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมประจ าเมอืงปราก ทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ ทีท่อด

ยาวตลอดเสน้ถนนของยา่น นับเป็นยา่นการคา้ทีม่ทีัศนยีภาพสวยงาม เพราะไมเ่พยีงอาคารตา่งๆ ในยา่น

ทีม่เีอกลักษณ์ โดดเดน่เท่านัน้แตย่งัตัง้อยูใ่กลก้บัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิและประตมิากรรมรูปปั้นพระ

บรมรูปทรงมา้ของกษัตรยิเ์วนเชสลาส อดตีผูน้ าคนส าคัญของสาธารณรัฐเช็ก และยังเป็นองคอ์ุปถัมภ์

หลักในการน าศาสนาครสิตเ์ขา้มาเผยแพรด่ว้ย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่กรงุปราก (Prague Castle)  

- ปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในสาธารณรัฐเชก็สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบรโิวจ ปราสาทอัศวนิโบราณ

ทีส่รา้งขึน้ในแบบศลิปะกอทกิทีส่ง่างามซึง่ในปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดเีช็ก น าท่านชม

ความใหญโ่ตโออ่า่ของตัวปราสาท  

เขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตัส (Saint Vitus Cathedral)  

- เดน่เป็นสงา่ในเขตโกลเดน้เลน ซึง่เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของชา่งฝีมอืในยคุสมยักอ่น โบสถแ์หง่นีเ้ป็นโบสถ์

เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ในศลิปะแบบกอทกิ มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนมา

เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 มหีนา้ต่างกระจกสทีีง่ดงามเป็นรูปภาพของนักบญุและเรือ่งราวเกีย่วกับ

ครสิตศ์าสนา แลว้ยังเป็นทีเ่ก็บมงกฎุเพชรทีท่ าขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิ

สงูสดุจนท าใหก้รงุปรากกลายเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโบฮเีมยีและจักรวรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์ 

จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่สะพานชาลส ์(Charles Bridge)  

- สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาดใหญ่ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขึน้

ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14 ชือ่เดมิเรยีกวา่ “สะพานปราก” ตอ่มาในปี 1870 ไดเ้ปลีย่นชือ่ ตามพระนามของ

พระเจา้ชาลส ์ 

- อยูย่า่นจัตรัุสและตัวเมอืงเกา่ (Old Town Square) ทีค่ลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรงุปราก  
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- บนสะพานประดับดว้ยรปูปัน้ของนักบญุถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชือ่ว่า หากเดนิผ่านสะพานแห่งนี้ ตอ้งขอ

พรจากนักบญุจอหน์เพือ่ความเป็นสริมิงคล อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NH Prague Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  เบอรโ์น - บราตสิราวา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทาง 207 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)   

- เมอืงใหญอ่นัดับสองรองจากกรงุปราก ถูกคน้พบใน ค.ศ.1243 โดยเบอรโ์น เป็นเมอืงในสาธารณรัฐเช็ก

ทีเ่ป็นทีรู่จ้ัก จากอาคารสถาปัตยกรรมศลิปะสมยัใหมเ่ชน่ Villa Tugendhat ซึง่สรา้งใหมใ่นปี 1930 โดย

สถาปนกิ Mies van der Rohe  

น าท่านเขา้ชมปราสาท Spilberk ปราสาทยุคกลางบนยอดเขาในเบอรโ์นโมราเวยีตอนใต ้การก่อสรา้ง

เริม่ตน้ในชว่งครึง่แรกของศตวรรษที ่13 โดยกษัตรยิ ์Premyslid และเสร็จสมบรูณ์โดย King Ottokar II 

แหง่โบฮเีมยี ปราสาทขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้ในชว่งกลางศตวรรษที ่13 และทีต่ัง้ของ Margraves Moravian 

ในชว่งกลางศตวรรษที ่14  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบราตสิลาวา ( Bratislava) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 

ชม.)    

- เมอืงหลวงของประเทศสโลวาเกยี และเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ เมอืงเกา่ทีม่คีวามน่ารักซอ่นอยู่

ในความคลาสสคิ  

- ประวัตศิาสตรข์องเมอืงนีไ้ดรั้บอทิธพิลจากหลายเผา่พันธุ ์ไดแ้ก ่ออสเตรยี เชก็ เยอรมัน ฮังการ ียวิ และ

สโลวัก  

- บราตสิลาวาไดรั้บอทิธพิลอยา่งมากจากประเทศเพือ่นบา้น เป็นเมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทีม่อีาณาเขต

ตดิตอ่กบั 2 ประเทศ เมอืงนีแ้ละเวยีนนายงัเป็นเมอืงหลวง 2 แหง่ทีต่ัง้อยูใ่กลก้นัมากทีส่ดุในยโุรป  

- บราตสิลาวาเป็นศนูยก์ลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกจิของสโลวาเกยี  โดยมแีมน่ ้าดานูบ

ไหลผา่นกลาง 

 

  

 น าท่านเทีย่วชมปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาททีก่ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงทีบ่อก

เลา่เรือ่งราวทางประวัตศิาสตรข์องบราตสิลาวา ทีน่ีเ่คยเป็นทีพ่ านักของผูป้กครองนคร  

 น าทา่นชมววิทวิทัศนอ์นัสวยงามของเมอืงนี้ ทีป่ราสามนีม้หีอคอย ทีเ่คยเป็นทีเ่ก็บมงกฎุและคฑาส าหรับพธิี

ราชาภเิษกอกีดว้ย จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงเกา่  

 น าทา่นชมประตเูมอืงไมเคลิ (Michael’s Gate) หนึง่ในสญัลักษณ์ของบราตสิลาวา สรา้งขึน้ในชว่งกลางของ

ศตวรรษที ่14 หลังคาของหอคอยแบบโกธคิดัง้เดมิ ตอ่มาไดม้กีารปรับปรุง ซึง่ท าใหม้ลีักษณะเป็นสไตลบ์า
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โรก หอคอยสงู 51 เมตร ม ี7 ชัน้ ระเบยีงดา้นบนหอยคอยเป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีจดุหนึง่ ทีจุ่ดสงูสดุของ

หอคอยมรีปูปัน้ทตูสวรรคช์ือ่ไมเคลิปราบมงักร  

 เทีย่วชม ศาลากลางเกา่  อาคารทีส่วยงามและมคีวามโดดเดน่ ชมหอนาฬกิายิง่ใหญท่ีท่าสเีหลอืงออ่นและมี

อายถุงึ 1370 ปี  

 ถ่ายภาพกับ คูมลิ Cumil Man at work  รูปปั้นคนทีโ่ผล่มาจากท่อระบาย เป็นชายทีก่ าลังโผล่หัวออกมา

จากท่อระบายน ้าเป็นประตมิากรรมเขตเมอืงเก่า รูปปั้นแปลก ๆ ไดรั้บการตดิตัง้ในปี 1997 ซึง่กลายเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืง  

 น าท่านชม อาคารเก่าแก่ของโรงละครแห่งชาตสิโลวัก (Historical building of the Slovak National 

Theatre) สรา้งแบบสไตลน์โีอ – เรอเนสซองสท์ีม่คีวามสวยงามมาก  ดา้นหนา้ของอาคารเป็นถนนทอดยาว

มลีานกลางแจง้ น ้าพ ุ รปูปัน้อนุสาวรยีข์องบคุคลส าคัญตา่งๆ  

 จากนัน้เขา้ชมโบสถเ์ซนตอ์ลซิาเบธ หรอืโบสถส์นี ้าเงนิ ( Elizabeth or Blue Church) โบสถค์าธอลกิที่

ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวบูดาเปสต์ ถูกสรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่20 

การตกแตง่ทัง้ภายในและภายนอกโบสถท์าดว้ยสฟ้ีาออ่นและตกแต่งดว้ยดนิเผาสฟ้ีา แมก้ระทั่งกระเบือ้งมงุ

หลังคาก็เป็นเซรามกิเคลอืบสฟ้ีา ทีน่ีม่กัถกูใชเ้พือ่เป็นสถานทีแ่ตง่งานและรับศลี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sheraton Bratislava Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด      บดูาเปสต ์– ปราสาทไวยด์าฮดุยาด - บดูา คาสเซลิ – ปราสาทไวยด์าฮดุยาด - ลอ่งเรอืแมน่ า้

ดานบู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่นครบดูาเปสต ์(Budapest) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชม.)    

- นครหลวงของประเทศฮงัการ ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังโดยมแีมน่ ้าดานูบ (Danube River) ซึง่เป็นแมน่ ้า

สายส าคัญทีม่คีวามยาวเป็นอันดับ 2 ของทวปียโุรป คั่นกลางแยกเป็นเมอืงเกา่ และเมอืงใหม ่อันไดแ้ก่

เมอืง “บดูา” และ “เปสต”์ อนัเป็นทีม่าของค าวา่ “บดูาเปสต”์  

 น าทา่นถา่ยรปูกบัจัตรัุสวรีบรุษุ (Hero’s Square)  

- มอีนุสาวรยีข์องบุคคลส าคัญของประเทศฮังการเีป็นจ านวนมาก ความยิง่ใหญ่และสง่างามของมันคือ

ตัวชีว้ัดความภาคภมูใิจของชาวฮงัการทีกุคนทีม่ตีอ่ประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทไวยด์าฮดุยาด (Vajdahunya Castle)  

- ปราสาทสวยงาม และน่าเกรงขามแหง่หนึง่ เนือ่งจากตัวปราสาทเต็มไปดว้ยรูปแบบของศลิปะทีส่วยงาม

หลากหลายแบบผสมกนั ไมว่า่จะเป็นศลิปะโรมาเนสก,์ โกธคิ, เรอเนซอส หรอืบาโรค ซึง่ตา่งเป็นรปูแบบ

ที่ทั ้งโดดเด่นและสวยงาม  โดยเฉพาะรูปแบบการก่อสร า้ งที่ถ่ ายทอดมาจาก  Hunedoara 

(Vajdahunyad) Castle หรอืปราสาททา่นเคาทแ์ดรกคลูา่อนัโดง่ดังแหง่โรมาเนยี  
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- ปราสาทไวยด์าฮดุยาด ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 1,000 ปีของฮงัการ ีโดยเริม่กอ่สรา้ง

ในปี 1896 เชน่เดยีวกับจัตุรัสวรีบรุุษ ซึง่รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ไดถู้กรวบรวมมาจาก

ลักษณะเด่นของปราสาทโบราณหลายแห่งที่ของประเทศฮังการี จนท าใหถ้ือไดว้่าปราสาทแห่งนี้

เป็น ตัวแทนแหง่ประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมแหง่ฮงัการแีละยโุรปเลยทเีดยีว  

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen’s Basilica)  

- โบสถค์าทอลกิอนัสวยงามและมชีือ่เสยีงเป็นทีส่ดุของเมอืงบดูาเปสต ์ทีช่าวฮงัการสีรา้งอทุศิถวายใหก้ับ

นักบุญสตเีฟ่น ศลิปะสไตลน์โิอคลาสสคิ โดยมหีอคอยคู่หนา้เป็นทีเ่ก็บระฆังหนัก 9 ตัน และยอดโดม

สไตลเ์รอเนสซองสส์งู 96 เมตร 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เนนิบดูา คาสเซลิ (Buda Castle Hill)  

- เป็นที่ตัง้ของแกเลอรี่และพพิธิภัณฑ์ที่สวยงาม จากเนินบูดาฮลิล์แห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นความ

สวยงามของอาคารบา้นเรอืนฝ่ังเปสตไ์ดอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมและเก็บภาพตามอธัยาศัย  

 น าทา่นชมอาคารรัฐสภาฮงัการ ี  

- อาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรียนภูมใิจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมคีวาม

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนโีอโกธคิทีด่คูลาสสกิดว้ยหลังคาสแีดง อาคารรัฐสภาแหง่นีเ้ริม่สรา้งเมือ่

ปี ค.ศ.1885 และใชเ้วลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบรูณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอทิธพิลมาจากอาคาร

รัฐสภาแหง่ลอนดอน สหราชอาณาจักร  

 ไดเ้วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถแ์มทธอิสั (Matthias Church)  

- โบสถเ์กา่แกท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมัย อาท ิถกูดัดแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเมือ่

ครัง้ถกูยดึครองดว้ยชาวเตริก์ ซึง่มหีลังคาสลับสอีันสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถน์ี้เคยใช ้

จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทธอิัส ซึง่พระองคท์รง
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เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก ในสมัยของพระองคถ์อืว่าเป็นสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาอยา่งแทจ้รงิ 

สิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอืน่ๆ ซึง่โบสถน์ี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยเูนสโกเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

ไดเ้วลาน าทา่นสมัผัสกบับรรยากาศแหง่การ “ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ”  

- ชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่เรยีงรายสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสือ่ม

คลาย และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงโรแมนตคิบนสายน ้าแหง่หนึง่ของโลก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรอืส าราญ พรอ้มชมบรรยากาศแมน่ ้าดานูบ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Beke **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด กยีอร ์– พระราชวงัเอซเตอรฮ์าซา่ – The Designer Outlet Parndorf 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกยีอร ์(Gyor) (ระยะทาง 121 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)   

- ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของฮงัการ ีเป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์ีม่กีารคน้พบหลักฐานของ การตัง้

ถิน่ฐานของมนุษยม์าตัง้แตส่มยัโบราณ เทีย่วชมบรรยากาศของเมอืง  

ชม ศาลากลาง (City Hall) อาคารทีส่รา้งขึน้ในแบบนีโอคลาสสคิ ทีไ่ดรั้บการออกแบบอยา่งสวยงาม ชม

จัตรัุส Bésci Kapu Tér ทีต่ัง้ของสถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแหง่  
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เทีย่วชมโบสถค์ารม์ไิลท ์(Carmellite Church)  

- ถูกสรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 และป้อมปราการเกา่แกท่ีน่่าสนใจ จากศตวรรษที ่16 ถูกสรา้ง ขึน้

เพือ่ปกป้องจากการรกุรานเมอืงจากพวกตรุกใีนอดตีน่ันเอง   

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวังเอซเตอรฮ์าซา่ (Esterhazy palace) (ระยะทาง 119 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นพระราชวัง ทีไ่ดช้ ือ่วา่ " แวรซ์าย ฮงัการ"ี   

- สรา้งโดย Prince Nikolaus Esterházy อาคารสไตลร์อคโกโก ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของฮังการ ีเป็นเคยบา้น

ของโจเซฟ ไฮเดนและวงออเคสตราของเขาตัง้แตปี่ 1760 ถงึ 1790 น าทา่นเขา้ชมภายในพระราชวังอัน

งดงาม ชมหอ้งจัดเลี้ยงทีม่ภีาพวาดของApollo บนรถมา้ของเขา บนเพดาน หอ้งสมุดขนาดใหญ่จุ

หนังสอืไดเ้กอืบ 22,000 เล่ม และมตีัวอักษร 'E' ซึง่ยอ่มาจากนามสกลุของครอบครัว หอ้งทีใ่หญ่ทีส่ดุ

คือ Sala Terrana ที่มลีักษณะเหมอืนถ ้า ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากสไตล์อติาเลี่ยน ที่ทันสมัยใน

ขณะนัน้ บนเพดานมนีางฟ้าเตน้ร าถอืพวงหรดีดอกไมเ้ป็นรปูตัว E 

 

 

 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่The Designer Outlet Parndorf (ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิBally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo 

Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, Timberland, ชอ็กโกแลตสวสิ ฯลฯ  

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท)ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NH Danube City Hotel / Mercure Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Versailles
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_I,_Prince_Esterh%C3%A1zy
https://en.wikipedia.org/wiki/Rococo
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://en.wikipedia.org/wiki/Italianate
https://en.wikipedia.org/wiki/Italianate
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วนัทีเ่กา้ พระราชวงัเชนิบรนุน ์- เวยีนนา - พระราชวงัฮอฟบวรก์ - ถนนคารท์เนอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเขา้ชมพระราชวังเชนิบรนุน ์(Schönbrunn Palace) อนัยิง่ใหญใ่นเวยีนนา  

- สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 เคยเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดแิห่งราชวงศฮ์าพสบ์วรค์ถงึ 600ปี โดยสรา้งตาม

แบบพระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส  

- ความโดดเด่นของพระราชวังแห่งนี้ คอืสถาปัตยกรรมแบบรอคโกโก (Rococo) มคีวามหรูหรา ใหญ่โต 

อลังการ โดยเฉพาะตัวอาคารสเีหลอืงอรา่ม ถกูเรยีกขานกนัวา่เป็นสเีหลอืงเทเรซา่ เนื่องจากปรับปรุงทัง้

ภายในและภายนอก  

- ในสมัยพระนางมาเรยีเทเรซา่ ภายในของ Schönbrunn Palace นัน้มหีอ้งมากหว่า 1,441 หอ้งดว้ยกัน เเต่

จะเปิดเขา้ชมเพยีงเเค่ 40 หอ้ง แต่ละหอ้งสะทอ้นถงึเรือ่งราวต่างๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณี

ออสเตรยี ไมว่า่จะเป็นพระนางมาร ีอองตัวเนต พระราชนิีแห่งฝร่ังเศส ก็ยังเคยใชพ้ระชนมช์พีในวัยเยาว์

ในพระราชวังแห่งนี้ รวมถงึสมเด็จพระจักรพรรดนิโปเลยีนที ่1 แห่งฝร่ังเศส ก็เคยมาประทับพักอยู่ ณ 

พระราชวังแหง่นีก้บัพระราชโอรสของพระองค ์

 

 

  

 น าทา่นเดนิเทีย่วชม กรงุเวยีนนา (Vienna)  

- นครหลวงแหง่ดนตรทีีแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิอันเกา่แกท่ีม่อีายกุว่า 1,000 ปี เป็นนครทีม่คีวามทันสมัย

แต่แฝงเรน้อยู่ภายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสกิอันทรงคุณค่า ตัง้อยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโรป 

เชือ่มต่ออารยธรรมระหว่างยโุรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ซึง่มพีรมแดนตดิกับ 8 ประเทศดว้ยกัน 

ไดแ้ก ่เยอรมน,ี เชก็, สโลวาเกยี, ฮงัการ,ี สโลเวเนยี, อติาล,ี สวติเซอรแ์ลนด ์ลคิเทนสไตน ์ 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารรัฐสภา (Parliament Building)  

- ตัง้อยูใ่กลพ้ระราชวังฮอฟบวรก์และศาลยตุธิรรม ตัวอาคารแบง่เป็นสองอาคาร ประกอบดว้ย สภาแห่งชาต ิ

และสภารัฐบาลกลาง ภายในมเีนือ้ทีร่าว 13,500 ตารางเมตร หอ้งใชส้อยกวา่ 100 หอ้ง ไมว่า่จะเป็นหอ้ง

ท างาน หอ้งประชมุ หอ้งสมดุ หอ้งพักผ่อน หอ้งอาหาร หอ้งออกก าลังกาย ฯลฯ ทัง้นี้สัญลักษณ์ทีโ่ดด

https://en.wikipedia.org/wiki/Rococo
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เด่นที่สุดของอาคารรัฐสภาคือ น ้าพุและรูปปั้นเทพีอาเธน่า ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้อาคารรัฐสภา 

นับเป็นอกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วทีม่คีนแวะเวยีนมามากทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุเวยีนนา  

 น าทา่นถา่ยรปูกบัพระราชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace)  

- หนึง่ในพระราชวังฤดูหนาวทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของทวปียโุรป และยังคงความคลาสสกิไว ้

ตัง้แต่ยคุสมัยศตวรรษที ่13 ถูกใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองของประเทศโดยราชวงศฮ์ับบวรก์มานาน

กวา่เจ็ดทศวรรษ 

  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่น เขา้ชม วหิารเซนตส์เตฟาน (St. Stephen Cathedral)  

- ตัง้อยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ผลงานศลิปะเชงิ

ศาสนาและภาพสะทอ้นประวัตศิาสตรท์ีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุในออสเตรยีมสีรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1137 

เพือ่อทุศิใหแ้กนั่กบญุสตเีฟน (Stephen )และเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งและบรรจุศพของทัง้ขนุนางและคน

ธรรมดา  

- ดว้ยความเก่าแกท่างประวัตศิาสตรร์วมถงึความโดดเด่นของศลิปะแบบโรมาเนส (Romanesque) และ

กอธคิ (Gothic) สรรคส์รา้งผ่านความงามสถาปัตยกรรมและความสวยงามของกระเบือ้งหลากส ีท าให ้

อาสนวหิารแห่งนี้ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีส่ าคัญทีสุ่ดของออสเตรีย ชมความ

งดงามภายในมหาวหิาร  

จากนัน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ถนนคารท์เนอร ์ 

- ยา่นถนนการคา้ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง มหีา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย สนิคา้มากมายใหเ้ลอืก

ซือ้ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน และของทีร่ะลกึตา่งๆ น่ังจบิกาแฟตน้ต ารับแท ้ 
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19.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

23.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่OS  025 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

14.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท :   20-29 พ.ค. 65 / 17-26 ม.ิย. 65 / 22-31 ก.ค. 65 / 12-21 ส.ค. 65 / 16-

25 ก.ย. 65 / 13-22 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65  

  

อตัราคา่บรกิาร   พฤษภาคม - ตลุาคม  

2565 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื  

พัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาทา่นละ 

99,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 17,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 89,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(LH / OS) เร ิม่ตน้ที ่ทา่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-MUC//VIE-BKK) 24,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่18 ม.ีค. 65) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
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 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทย LH/ OS (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ  

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ,ุ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน หรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ า

ตั๋วเครื่องบนิ, วซี่าและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ 

(หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
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 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
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 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


