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Code: IH14-EEU-GrandA-10LS+OS-08-17Apr2023-102-A221109 

 

10 วนั แกรนดย์โุรปตะวนัออก A 

(เยอรมน ี- ออสเตรยี - เช็ก - สโลวคั - ฮงัการ)ี 

 

 

 

 

บนิตรงสูม่วินกิ และเวยีนนา โดย ลฟุฮนัซา่ / ออสเตรยีน แอรไ์ลน ์

 

8 – 17 เมษายน 2566 

102,900 เทา่น ัน้ 

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และ รวมทปิตา่งๆแลว้)  

 

มวินกิ – ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์– โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา - มทิเทนวาลด์ - อนิซบ์รคู – ซาลสบ์วรก์ 

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

ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู - กยีอร ์-  ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต - พระราชวงัเชนิบรนุน ์- เวยีนนา  
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8 เม.ย. 2566  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 

 

9 เม.ย. 2566   มวินกิ – จตัรุสัมาเรยีน – ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์- โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา   

 

05.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ มวินกิ ประเทศเยอรมน ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมวินกิ (Munich) เมอืงทางใตข้องเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี 

(Bavaria) มวินกิเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์)  

 

น าท่านสู ่จัตุรัสมาเรยีน (Marienplatz) ซึง่ตัง้ชือ่ตามรูปปั้นพระแมม่ารสีทีอง บนเสาทีสู่งตัง้ตระหง่าน

กลางจัตรัุสมาตัง้แต่ปี 1638 ทัง้นี้เพือ่เป็นระลกึถงึเซนตแ์มรี ่นักบญุแห่งแควน้บาวาเรยีทีช่ว่ยใหม้วินกิห

ลดุพน้จากการครอบครองของกองทัพสวเีดน ชมความงามของโบสถ ์เซนตปี์เตอร ์ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นโบสถ์

แหง่แรกและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมวินกิ  

 

จากนัน้น าท่านชม ศาลาว่าการเมอืง ซึง่ทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูรอ้นจะมเีสยีงนาฬกิาและ

ตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก  

 

ชมยา่นการคา้โดยรอบมาเรยีนพลัทซ ์ทัง้รา้นคา้พืน้เมอืง และตลาดสนิคา้การเกษตร เชน่ ดอกไม ้พชืผัก 

ผลไม ้อาหารพืน้เมอืงตา่งๆ รวมทัง้ไสก้รอกเยอรมนั อนัเลือ่งชือ่ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย หรอืจะเลอืกน่ังจบิกาแฟ หรอืเบยีร ์หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ฟราเอนิ Frauenkirche หรอื โบสถพ์ระแมม่าร ี(Church of Our Lady) 

หอคอยคู่รูปโดมทรงหัวหอม สัญลักษณ์ส าคัญของมวินกิ มหาวหิารใหญ่ประจ าเมอืง ชม รอยเทา้ปีศาจ 

ตามต านานทีเ่ลา่สบืกนัมา ทีเ่กดิจากกระทบือยา่งแรงของปีศาจทีเ่สยีรูม้นุษยใ์นตอนสรา้งโบสถ ์ 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau (ระยะทางประมาณ 117  ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม.)  

 

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทนอยสช์วานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) และน่ังมนิบิสัเพือ่เขา้ชมปราสาท (***

การใหบ้รกิารของรถมนิบิสัขึน้กบัสภาพอากาศในวันเดนิทาง***)  

   ปราสาทนอยสช์วานสไตนเ์ป็นหนึง่ในปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีเ่ลือ่งลอื สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่18–19 

ในรัชสมยัของพระเจา้ลดุวกิที ่2 ตามจนิตนาการของคตีกวชีาวเยอรมนี  รชิารด์ วากเนอร ์ตัวปราสาทมทีีต่ัง้

อนัน่าทึง่บนหนิผาขนาดใหญย่กัษ์ สงูกวา่ 200 เมตร เหนือออบแกง่ของแมน่ ้าพอลลัท ท่านจะประทับใจกับ

ความงามและบรรยากาศทีแ่สนจะโรแมนตกิดังเทพนยิาย ซึง่ วอลท ์ดสินีย ์ไดจ้ าลองแบบไปสรา้งปราสาท

ไวใ้นดสินยีแ์ลนดท์กุแหง่ในโลก จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์ 

 

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

เวลาเดนิทาง  ประมาณ 50 นาท)ี  

   เมอืงขนาดเล็กบรเิวณพรมแดนตดิกบัออสเตรยี เมอืงทีม่บีรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงามของหุบเขา และ

ยงัเป็นหมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวดว้ยการตกแตง่ผนังอาคารบา้นเรอืนดว้ยภาพเขยีนทางศาสนา และวถิี

ชวีติชนบท มศีลิปาชพีทอ้งถิน่เป็นงานแกะสลักไมท้ีม่คีวามสวยงามขึน้ชือ่ และเป็นสถานทีจั่ดแสดงอปุรากร

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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ระดับโลกทีช่ ือ่วา่ The Passion Play ซึง่เป็นอปุรากรทีถ่า่ยทอดเรือ่งราวทางศาสนาครสิตท์ีจ่ะจัดขึน้สบิปีต่อ

หนึง่ครัง้ โดยจะจัดขึน้ทีโ่รงละคร The Passion Play Theater ซึง่มผีูเ้ขา้ชมนับแสนคนจากทั่วโลก 

 

 

  

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

นาท)ี เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูอ่ยูป่ลายแควน้บาวาเรยีมชีายแดนห่างจากประเทศออสเตรยีเพยีงแค่ 5 กม. เท่านัน้ 

เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังเพราะเป็นสถานทีต่ัง้ของปราสาทไม่ว่าจะเป็นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคงิสล์ุดวกิ 

และอืน่ๆ  

 

 น าท่านเทีย่วชมเมอืงเกา่ (Old Town Fussen) ใหท้่านได ้ สัมผัสเมอืงแห่งสสีันทีป่ระกอบดว้ยหมูอ่าคาร

บา้นเรอืนสมยัอดตี เป็นอกีเมอืงน่ารักทีนั่กทอ่งเทีย่วมักมาเยอืนและสมัผัสบรรยากาศ 

 

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 จุดเด่นทีท่ าให ้

เมอืงนี้กลายเป็นหมู่บา้นสุดสวที คอืทุกอย่างรวมกัน ทัง้อาคารบา้นเรอืน โบสถ ์ผูค้น และวถิชีวีติ เดนิชม

บรรยากาศของเมอืงเล็กๆ น่ารักในแควน้บาวาเรยี พรอ้มชม โบสถค์าธอลคิสชีมพ ูSt. Peter and Paul 

 

 

  

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

นาท)ี  หนึง่ในสามเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่วของออสเตรยี (อกีสองแหง่คอืเวยีนนา และซาลสบ์วรก์)  

ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอนิ มลีักษณะเป็นทีร่าบแคบแทรกตัวอยูร่ะหว่างเทอืกเขาแอลป์ เดมิทเีมอืงนี้

เป็นเมอืงตากอากาศของจักรพรรดแิม็กซมิเิลยีนแห่งราชวงศฮ์อฟบวรก์ เนื่องดว้ยเพราะสภาพอากาศทีด่ี

ตลอดปี เป็นเหตใุหผู้ท้ีไ่ดเ้ขา้มาปกครองออสเตรยีต่างตดิใจมาพักผ่อนในเมอืงแห่งนี้ อาทเิชน่ พระนางมา

เรยี เทเรเซยี หรอืแมแ้ต ่นโปเลยีน ยงัชอบมาพ านักทีเ่มอืงนี ้ 

โดยพระราชวังตากอากาศทีเ่มอืงอนิซบ์รูคมชีือ่ว่า ชลอสอัมราส ไดรั้บขนานนามว่าเชนิบรุนนอ้ย เพราะ

เชนิบรนุคอืพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุของจักรวรรดอิอสเตรยี ตัง้อยูท่ีก่รงุเวยีนนาเป็นศนูยก์ลางของการปกครอง

ของจักรวรรด ิ เมือ่จักรพรรดแิละจักรพรรดนิีต่างพากันมาตากอากาศทีอ่นิซบ์รูค ชลอสอัมราส และอนิสบ์รู
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คจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยายน าท่านชมย่านเมืองเก่าที่มี

สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม  

 

น าท่านชมโกลเดน้รูฟ หรอืหลังคาทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง สัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงเก่าในนครอนิซบ์รูค 

กอ่สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่15 ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธกิผสมบาโรก โดยสว่นของหลังคาทีย่ืน่ออกมาจากระเบยีง

กอ่สรา้งดว้ยทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผ่น ปัจจุบันโกลเดน้รูฟถูกใชเ้ป็นส านักงานการประชมุอัลไพน์

นานาชาต ิ 

 

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

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี สมัผัสมนตเ์สน่หข์องโลกแห่งครสิตัลทีศู่นยร์วมผลงานและผลติภัณฑข์อง

เครือ่งประดับครสิตัลอนัเลือ่งชือ่ของโลก "สวารอฟสกี"้ ซึง่มตีน้ก าเนดิทีเ่มอืงอนิน์สบรูกแห่งนี้ กอ่สรา้งเมือ่

ปี ค.ศ.1995 เนือ่งในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการกอ่ตัง้ และเพือ่จดุกระแสความนยิมครสิตัล สวารอฟสกี้

จงึไดส้รา้งอาณาจักรครสิตัล แหง่นีข้ ึน้มา โดยออกแบบใหม้คีวามหรหูราอลังการตามแบบฉบบัของครสิตัล  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg)  (ระยะทาง 187 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชม.) 

เมอืงแสนสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซาลซา่ มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่ตัง้อยูใ่นออ้มกอดของขนุเขา ทุง่

หญา้เขยีวขจ ีและทะเลสาบมองตเ์ซ ซึง่เคยใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรเ์พลงชือ่กอ้งโลก The Sound of 

Music  

 

 น าท่านชมและถ่ายรูปกับสวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามทีต่ัง้อยูภ่ายในพระราชวังเดมิ 

ตกแตง่พันธุไ์มห้ลากหลายสสีนั  

 

 จากนัน้ขา้มฝ่ังสูเ่มอืงเกา่ทีม่ปีราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตัง้เดน่ตระหงา่นอยูบ่นเนนิเขา  

 

 จากนัน้น าทา่นแวะชมบา้นเกดิของศลิปินเอกผูแ้ตง่เพลงคลาสสกิชือ่กอ้งโลกชาวออสเตรยีนนามว่าโมสารท์ 

(Mozart) ผูซ้ ึง่สรา้งผลงานทางดา้นดนตรไีวอ้ยา่งมากมาย บรเิวณใจกลางเมอืงซาลสบ์วรก์จะมถีนนเล็กๆ ที่

คกึคักมากเพราะเป็นยา่นธุรกจิส าคัญ ซึง่เต็มไปดว้ย รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายหนังสอื รา้นอาหาร และรา้น

ขายของฝากมากมาย  

 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศและถา่ยรปูเมอืงซาลสบ์วรก์ตามอธัยาศัย  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอลส์ตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 36 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

  เมอืงมรดกโลกเกา่แกอ่ายกุว่า 4,000 ปี ซึง่มทีวิทัศน์ทีส่วยงามและดงึดูดนักเดนิทางมากมายใหม้ายัง

เมอืงแห่งนี้ เมอืงฮอลส์ตรัทเป็นเมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ มปีระชากรอาศัยไมถ่งึ 1,000 คน  มฉีากหลังเป็น

ภเูขาสงูชนั บา้นเรอืนในเมอืงนี้ตัง้อยูบ่นเนื้อทีแ่คบๆ รมิทะเลสาบ Halls tatter Sea  จงึตอ้งสรา้งลดหลั่น

เป็นชัน้ๆ ตามแนวเขาเหมอืนกับสวนลอยฟ้า จนผูค้นทีเ่คยไดม้าเยอืนถงึกับขนานนามกันว่าเมอืงนี้สวยจน

เป็นแบบในโปสการด์หรอืวอลเปเปอร ์  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

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

เทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ี ่ ลนิซ ์– เชสกีค้รมุลอฟ - ปราสาทคลมุลอฟ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

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

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ อดตีเคยเป็นค่ายนาซใีนสมัยการปกครอง

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 ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ (Cesky krumlov) เมอืงเล็กตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวัตตาว่า (Vltava) แมน่ ้า

สายใหญจ่ากกรงุปราก (Prague) ทีไ่หลคดเคีย้วไปมาคลา้ยรปูตัว S รอบเมอืง  
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  เมอืงเชสกีค้รมุลอฟเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่รีอ่งรอยของประวัตศิาสตรย์คุกลางอยูม่ากมาย  ดังจะเห็นไดจ้าก

การตกแต่งในบรเิวณต่าง ๆ รวมถงึสถาปัตยกรรมทีอ่ยูภ่ายใน อาท ิปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแลนดม์ารค์

ของเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับสองรองจากปราสาทกรุงปราก เมอืงที่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทัง้ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาตเิมือ่ปี ค.ศ.1992  

 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทครุมลอฟ อายุกว่า 700 ปี ภายใตก้ารครอบครองของขุนนาง 3 ตระกลู หลงจากนัน้

ตกเป็นของเยอรมัน โชคดใีนสงครามโลกทัง้ที ่2 รอดพน้จากสงคราม ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ และตัวเมอืง

ยงัคงรักษาเอกลักษณ์ดัง้เดมิไว ้ 

  น าทา่นชมปราสาททีม่กีารตกแตง่ลวดลายดว้ยเทคนคิปนูปัน้ อกีทัง้ภายในยงัมหีอ้งต่าง ๆ ทีเ่ก็บรวบรวม

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงรวมถงึจัดแสดงสิง่ของส าคัญตา่ง ๆ ไวม้ากมาย  

 

 น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตว์ตีุส (Church of St Vitus) โบสถป์ระจ าเมอืงสไตลโ์กธคิ สรา้งขึน้ในสมัย

ศตวรรษที ่15 ภายในมแีทน่บชูาบารอค ทีอ่ทุศิใหก้บัเซนตว์ตีสุ และพระแมม่าร ีชมความงดงามของภาพฝา

ผนัง ทีเ่ป็นภาพวาดทางศาสนา  

 

 จากนัน้ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเทีย่วเมอืง ทีม่คีวามโดดเด่น และมเีสน่หเ์หมาะกับการบันทกึรูปมากทีสุ่ด 

ดว้ย อาคารบา้นเรอืนในเชสกีค้รุมลอฟทีน่ยิมสรา้งเป็นอาคารหลังเล็ก ทาหลังคาดว้ยสแีดงอมน ้าตาล และ

เมือ่มองจากมมุสงู จะไดภ้าพทีม่คีวามเป็นเอกภาพและงดงามราวกบัเมอืงในเทพนยิาย  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Old Inn Hotel/ Gold 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 ดนิแดนอนัเป็นทีเ่ลือ่งลอืและมผีูค้นเดนิทางไปชมเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์อ้นหลัง

ไปราว 2,000 ปี จงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไมว่่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก ์

กอทกิ เรอเนซองส ์บาโรก รวมทัง้ศลิปะรปูแบบตา่งๆท าใหก้รงุปรากเป็นเมอืงทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประวัตคิวาม

เป็นมาตัง้แต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมอืงมรดกโลกดา้น

วัฒนธรรม   

 

น าชม หอนาฬกิาดาราศาสตร(์Prague Astronomical Clock) ทีนั่กท่องเทีย่วจะมาเฝ้ารอการตบีอกเวลา

ทกุๆ 1 ชัว่โมงจะมรีปูปัน้สบิสองนักบญุเดนิเวยีนออกมาบรเิวณเวทเีล็กๆ เหนอืนาฬกิา ซึง่นักบญุแต่ละองคก์็

จะมอีริยิาบถแตกตา่งกนัตามความหมาย  

 

น าท่านเทีย่วชม จัตุรัสเวนเชสลาส (Wenceslas Square)  แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมประจ าเมอืงปราก ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ ทีท่อดยาวตลอดเสน้ถนนของยา่น นับเป็นยา่นการคา้ทีม่ี

ทัศนียภาพสวยงาม เพราะไม่เพยีงอาคารต่างๆ ในย่านทีม่เีอกลักษณ์ โดดเด่นเท่านัน้แต่ยังตัง้อยู่ใกลก้ับ

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิและประตมิากรรมรูปปั้นพระบรมรูปทรงมา้ของกษัตรยิเ์วนเชสลาส อดตีผูน้ าคน

ส าคัญของสาธารณรัฐเชก็ และยงัเป็นองคอ์ปุถัมภห์ลักในการน าศาสนาครสิตเ์ขา้มาเผยแพรด่ว้ย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 
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บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาททีใ่หญ่ทีส่ดุในสาธารณรัฐเช็กสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบรโิวจ ปราสาทอศัวนิโบราณทีส่รา้งขึน้ในแบบศลิปะกอทกิทีส่ง่างามซึง่ในปัจจุบันใช ้

เป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดเีชก็  

น าทา่นชมความใหญ่โตโออ่า่ของตัวปราสาท เขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตัส (Saint Vitus Cathedral) ทีเ่ด่น

เป็นสงา่ เขตโกลเดน้เลน ซึง่เคยใชเ้ป็นทีพ่ านักของชา่งฝีมอืในยคุสมยักอ่น  

- โบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ในศลิปะแบบกอทกิ มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมา

เป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 มหีนา้ตา่งกระจกสทีีง่ดงามเป็นรูปภาพของ

นักบญุและเรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนา แลว้ยงัเป็นทีเ่ก็บมงกฎุเพชรทีท่ าขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์ส์

ที ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนท าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโบฮเีมยี

และจักรวรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่สะพานชาลส ์(Charles Bridge) สะพานเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาด

ใหญ่ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่14 ชือ่เดมิเรยีกว่า “สะพานปราก” 

ต่อมาในปี 1870 ไดเ้ปลีย่นชือ่ ตามพระนามของพระเจา้ชาลส ์ อยูย่า่นจัตุรัสและตัวเมอืงเกา่ (Old Town 

Square) ทีค่ลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรงุปราก บนสะพานประดับดว้ยรปูปัน้ของนักบญุถงึ 28 

องค ์ชาวครสิตเ์ชือ่วา่ หากเดนิผา่นสะพานแหง่นี ้ตอ้งขอพรจากนักบญุจอหน์เพือ่ความเป็นสริมิงคล อสิระให ้

ทา่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Clarion Congress Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก  เบอรโ์น - บราตสิราวา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

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

ใหญอ่นัดับสองรองจากกรุงปราก ถูกคน้พบใน ค.ศ.1243 โดยเบอรโ์น เป็นเมอืงในสาธารณรัฐเช็กทีเ่ป็นที่

รูจ้ัก จากอาคารสถาปัตยกรรมศลิปะสมัยใหมเ่ชน่ Villa Tugendhat ซึง่สรา้งใหมใ่นปี 1930 โดยสถาปนกิ 

Mies van der Rohe  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาท Spilberk ปราสาทยุคกลางบนยอดเขาในเบอร์โนโมราเวยีตอนใต ้การ

ก่อสรา้งเริม่ตน้ในช่วงครึง่แรกของศตวรรษที่ 13 โดยกษัตรยิ ์Premyslid และเสร็จสมบูรณ์โดย 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 ประวัตศิาสตรข์องเมอืงนี้ไดรั้บอทิธพิลจากหลายเผ่าพันธุ ์ไดแ้ก ่ออสเตรยี เช็ก เยอรมัน 

ฮงัการ ียวิ และสโลวัก บราตสิลาวาไดรั้บอทิธพิลอยา่งมากจากประเทศเพือ่นบา้น เป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีว

ในโลกทีม่อีาณาเขตตดิต่อกับ 2 ประเทศ เมอืงนี้และเวยีนนายังเป็นเมอืงหลวง 2 แห่งทีต่ัง้อยูใ่กลก้ันมาก

ทีส่ดุในยโุรป บราตสิลาวาเป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกจิของสโลวาเกยี  โดยมี

แมน่ ้าดานูบไหลผา่นกลาง 

 

  

 น าท่านเทีย่วชมปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาททีก่ลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงทีบ่อก

เลา่เรือ่งราวทางประวัตศิาสตรข์องบราตสิลาวา ทีน่ีเ่คยเป็นทีพ่ านักของผูป้กครองนคร น าท่านชมววิทวิทัศน์

อันสวยงามของเมอืงนี้ ทีป่ราสามนี้มหีอคอย ทีเ่คยเป็นทีเ่ก็บมงกุฎและคฑาส าหรับพธิรีาชาภเิษกอกีดว้ย 

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 Clarion Congress Bratislava Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

ดานบู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 

ชม.)   นครหลวงของประเทศฮังการ ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังโดยมแีมน่ ้าดานูบ (Danube River) ซึง่เป็น

แมน่ ้าสายส าคัญทีม่คีวามยาวเป็นอนัดับ 2 ของทวปียโุรป คั่นกลางแยกเป็นเมอืงเกา่ และเมอืงใหม ่อนัไดแ้ก่

เมอืง “บดูา” และ “เปสต”์ อนัเป็นทีม่าของค าวา่ “บดูาเปสต”์  
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 น าทา่นถา่ยรปูกบัจัตรัุสวรีบรุษุ (Hero’s Square) มอีนุสาวรยีข์องบคุคลส าคัญของประเทศฮังการเีป็นจ านวน

มาก ความยิง่ใหญ่และสง่างามของมันคอืตัวชีว้ัดความภาคภมูใิจของชาวฮังการทีุกคนทีม่ตี่อประเทศ อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทไวยด์าฮดุยาด (Vajdahunya Castle)  

  ปราสาทสวยงาม และน่าเกรงขามแหง่หนึง่ เนือ่งจากตัวปราสาทเต็มไปดว้ยรูปแบบของศลิปะทีส่วยงาม

หลากหลายแบบผสมกัน ไมว่่าจะเป็นศลิปะโรมาเนสก,์ โกธคิ, เรอเนซอส หรอืบาโรค ซึง่ต่างเป็นรูปแบบที่

ทัง้โดดเด่นและสวยงาม โดยเฉพาะรูปแบบการก่อสรา้งที่ถ่ายทอดมาจาก Hunedoara (Vajdahunyad) 

Castle หรอืปราสาททา่นเคาทแ์ดรกคลูา่อนัโดง่ดังแหง่โรมาเนยี ปราสาทไวยด์าฮดุยาด ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็น

การเฉลมิฉลองครบรอบ 1,000 ปีของฮงัการ ีโดยเริม่กอ่สรา้งในปี 1896 เชน่เดยีวกบัจัตรัุสวรีบรุษุ ซึง่รปูแบบ

สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ไดถู้กรวบรวมมาจากลักษณะเด่นของปราสาทโบราณหลายแห่งที่ของ

ประเทศฮงัการ ีจนท าใหถ้อืไดว้า่ปราสาทแหง่นีเ้ป็น ตัวแทนแหง่ประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมแห่งฮังการแีละ

ยโุรปเลยทเีดยีว  

 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen’s Basilica) โบสถค์าทอลกิอันสวยงามและมชีือ่เสยีง

เป็นทีส่ดุของเมอืงบดูาเปสต ์ทีช่าวฮงัการสีรา้งอทุศิถวายใหก้บันักบญุสตเีฟ่น ศลิปะสไตลน์โิอคลาสสคิ โดย

มหีอคอยคูห่นา้เป็นทีเ่ก็บระฆงัหนัก 9 ตัน และยอดโดมสไตลเ์รอเนสซองสส์งู 96 เมตร 

 

 

 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เนนิบดูา คาสเซลิ (Buda Castle Hill) ส าหรับปราสาทบดูานัน้ ตัง้อยูใ่นฝ่ังบดูา ของกรุง

บดูาเปสต ์และเป็นทีต่ัง้ของแกเลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ีส่วยงาม จากเนนิบดูาฮลิลแ์ห่งนี้ท่านสามารถมองเห็น

ความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนฝ่ังเปสตไ์ดอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมและเก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 น าท่านชมอาคารรัฐสภาฮังการ ี เป็นอาคารรัฐสภาทีช่าวฮังกาเรยีนภมูใิจว่าเป็นอาคารรัฐสภาทีส่วยทีส่ดุใน

โลก เพราะตัวอาคารมคีวามสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธคิทีดู่คลาสสกิดว้ยหลังคาสแีดง อาคาร

รัฐสภาแห่งนี้เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1885 และใชเ้วลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบรูณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บ

อทิธพิลมาจากอาคารรัฐสภาแหง่ลอนดอน สหราชอาณาจักร  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถแ์มทธอิสั (Matthias Church)  

  โบสถเ์กา่แกท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากการปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั อาท ิถกูดัดแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเมือ่

ครัง้ถกูยดึครองดว้ยชาวเตริก์ ซึง่มหีลังคาสลับสอีนัสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนโีอ โบสถน์ีเ้คยใชจั้ดพธิี

สวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มทธอิสั ซึง่พระองคท์รงเป็นกษัตรยิท์ี่

ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองคถ์ือว่าเป็นสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ สิง่ก่อสรา้งที่

งดงามเกดิขึน้มากในเมอืงหลวงและเมอืงอืน่ๆ ซึง่โบสถน์ี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร

ยเูนสโกเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ไดเ้วลาน าท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการ “ล่องเรอืแมน่ ้าดานูบ” ชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิ เรยีงรายสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ มนตเ์สน่หท์ีไ่มเ่สือ่มคลาย และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงโรแมนติ

คบนสายน ้าแหง่หนึง่ของโลก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรอืส าราญ พรอ้มชมบรรยากาศแมน่ ้าดานูบ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Budapest City Center Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด กยีอร ์– พระราชวงัเอซเตอรฮ์าซา่ – The Designer Outlet Parndorf 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

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

ยอร ์ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของฮงัการ ีเป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์ีม่กีารคน้พบหลักฐานของ การตัง้

ถิน่ฐานของมนุษยม์าตัง้แตส่มยัโบราณ เทีย่วชมบรรยากาศของเมอืง  

 

ชม ศาลากลาง (City Hall) อาคารทีส่รา้งขึน้ในแบบนีโอคลาสสคิ ทีไ่ดรั้บการออกแบบอยา่งสวยงาม ชม

จัตรัุส Bésci Kapu Tér ทีต่ัง้ของสถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแหง่  

 

เทีย่วชมโบสถค์ารม์ไิลท ์(Carmellite Church) ทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่18 และป้อมปราการ

เกา่แกท่ีน่่าสนใจ จากศตวรรษที ่16 ถกูสรา้ง ขึน้เพือ่ปกป้องจากการรกุรานเมอืงจากพวกตุรกใีนอดตีน่ันเอง   

 

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

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นพระราชวัง ที่ไดช้ือ่ว่า " แวร์ซาย ฮังการี"  สรา้งโดย Prince Nikolaus 

Esterházy อาคารสไตลร์อคโกโก ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของฮงัการ ีเป็นเคยบา้นของโจเซฟ ไฮเดนและวงออเคสต

ราของเขาตัง้แตปี่ 1760 ถงึ 1790  

 

น าท่านเขา้ชมภายในพระราชวังอันงดงาม ชมหอ้งจัดเลีย้งทีม่ภีาพวาดของ Apollo บนรถมา้ของเขา บน

เพดาน หอ้งสมดุขนาดใหญ่จุหนังสอืไดเ้กอืบ 22,000 เล่ม และมตีัวอักษร 'E' ซึง่ยอ่มาจากนามสกลุของ

ครอบครัว หอ้งที่ใหญ่ที่สุดคือ Sala Terrana ที่มลีักษณะเหมอืนถ ้า ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากสไตล์

อติาเลีย่น ทีท่ันสมยัในขณะนัน้ บนเพดานมนีางฟ้าเตน้ร าถอืพวงหรดีดอกไมเ้ป็นรปูตัว E 

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/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


Page 18 of 25 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

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

นาท)ี ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิBally ,Burberry, Ecco , GEOX 

Gucci , Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, Timberland, ชอ็กโกแลตสวสิ ฯลฯ ไดเ้วลาสมควร 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา (Vienna) (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Hotel Courtyard Vienna Messe **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ พระราชวงัเชนิบรนุน ์- เวยีนนา - พระราชวงัฮอฟบวรก์ - ถนนคารท์เนอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

 น าทา่นเขา้ชมพระราชวังเชนิบรนุน ์(Schönbrunn Palace) อนัยิง่ใหญใ่นเวยีนนา  

   สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่17 เคยเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดแิหง่ราชวงศฮ์าพสบ์วรค์ถงึ 600ปี โดยสรา้งตาม

แบบพระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส ความโดดเด่นของพระราชวังแห่งนี้ คอืสถาปัตยกรรมแบบรอค

โกโก (Rococo) มคีวามหรหูรา ใหญโ่ต อลังการ โดยเฉพาะตัวอาคารสเีหลอืงอรา่ม ถกูเรยีกขานกนัวา่เป็นสี

เหลืองเทเรซ่า เนื่องจากปรับปรุงทัง้ภายในและภายนอก ในสมัยพระนางมาเรียเทเรซ่า ภายในของ 

Schönbrunn Palace นัน้มหีอ้งมากหว่า 1,441 หอ้งดว้ยกัน เเต่จะเปิดเขา้ชมเพยีงเเค่ 40 หอ้ง แต่ละหอ้ง

สะทอ้นถงึเรือ่งราวตา่งๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรยี ไมว่่าจะเป็นพระนางมาร ีอองตัวเนต พระ

ราชนิีแห่งฝร่ังเศส ก็ยังเคยใชพ้ระชนมช์พีในวัยเยาว์ในพระราชวังแห่งนี้ รวมถงึสมเด็จพระจักรพรรดนิโป

เลยีนที ่1 แหง่ฝร่ังเศส ก็เคยมาประทับพักอยู ่ณ พระราชวังแหง่นีก้บัพระราชโอรสของพระองค ์

https://en.wikipedia.org/wiki/Rococo
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 น าท่านเดนิเทีย่วชม กรุงเวยีนนา (Vienna) นครหลวงแห่งดนตรทีีแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิอันเกา่แกท่ีม่ ี

อายุกว่า 1,000 ปี เป็นนครที่มคีวามทันสมัยแต่แฝงเรน้อยู่ภายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสกิอันทรงคุณค่า 

ตัง้อยู่ทางตอนกลางของสหภาพยโุรป เชือ่มต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ซึง่มี

พรมแดนตดิกับ 8 ประเทศดว้ยกัน ไดแ้ก ่เยอรมนี, เช็ก, สโลวาเกยี, ฮังการ,ี สโลเวเนีย, อติาล,ี 

สวติเซอรแ์ลนด ์ลคิเทนสไตน ์ 

 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึง่ตัง้อยูใ่กลพ้ระราชวังฮอฟบวรก์และศาล

ยตุธิรรม  

   ตัวอาคารแบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบดว้ย สภาแห่งชาต ิและสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้อที่ราว 

13,500 ตารางเมตร หอ้งใชส้อยกวา่ 100 หอ้ง ไมว่า่จะเป็นหอ้งท างาน หอ้งประชมุ หอ้งสมดุ หอ้งพักผ่อน 

หอ้งอาหาร หอ้งออกก าลังกาย ฯลฯ ทัง้นี้สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของอาคารรัฐสภาคอื น ้าพุและรูปปั้น

เทพอีาเธน่า ทีต่ัง้ตระหง่านอยูด่า้นหนา้อาคารรัฐสภา นับเป็นอกีหนึง่จุดท่องเทีย่วทีม่คีนแวะเวยีนมามาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุเวยีนนา  

 

 น าทา่นถา่ยรปูกบัพระราชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) หนึง่ในพระราชวังฤดหูนาวทีส่วยงามและยิง่ใหญ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของทวปียโุรป และยงัคงความคลาสสกิไวต้ัง้แตย่คุสมยัศตวรรษที ่13 ถกูใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ

ปกครองของประเทศโดยราชวงศฮ์บับวรก์มานานกวา่เจ็ดทศวรรษ  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่าน เขา้ชม วหิารเซนตส์เตฟาน (St. Stephen Cathedral) ซึง่ตัง้อยูโ่ดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์

ของกรงุเวยีนนา  

สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ผลงานศลิปะเชงิศาสนาและภาพสะทอ้นประวัตศิาสตรท์ีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีง

ทีสุ่ดในออสเตรยีมสีรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1137 เพือ่อุทศิใหแ้ก่นักบญุสตเีฟน (Stephen )และเพือ่ใชเ้ป็น

สถานทีฝั่งและบรรจุศพของทัง้ขุนนางและคนธรรมดา ดว้ยความเกา่แก่ทางประวัตศิาสตรร์วมถงึความโดด

เด่นของศลิปะแบบโรมาเนส (Romanesque) และกอธคิ (Gothic) สรรคส์รา้งผ่านความงามสถาปัตยกรรม

และความสวยงามของกระเบือ้งหลากส ีท าใหอ้าสนวหิารแห่งนี้ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทาง

ศาสนาทีส่ าคัญทีส่ดุของออสเตรยี ชมความงดงามภายในมหาวหิาร  

 

จากนัน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอปป้ิง ถนนคาร์ทเนอร์ ย่านถนนการคา้ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง มี

หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ต่างๆ มากมาย สนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้ 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) 

 

10 วนั แกรนดย์โุรปตะวนัออก A 

(เยอรมน ี- ออสเตรยี - เช็ก - สโลวคั - ฮงัการ)ี 

  

อตัราคา่บรกิาร   8-17 เมษายน 2566 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื  

พัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาทา่นละ 

102,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 14,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 96,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(LH / OS) เร ิม่ตน้ที ่ทา่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000 – 120,000 

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

มวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักคนืคา่วซีา่ 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่5/11/2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

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

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

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

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  
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 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

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

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

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

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และค่าด าเนนิการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่

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

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์ 50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

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

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 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 บรษัิทฯจะถือวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

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 

 


