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เวียนนา - ฮัลสตัดซ - ซาลซบูรก - มิวนิค - จัตรุัสมาเรียนพลัทซ - ปราสาทนอยชวานส

ไตน  

คลุมลอฟ - ปราสาทปราก - บราติสลาวา - บูดาเปสต - ลองเรือแมน้าํดานูบ 

มหาวิหารเซนตสตีเฟน - ปอมฟชเชอรแมนบาสเตียน - พระราชวังเชินบรนุน   

 โบสถเซนตสตเีฟน - ชอปปงถนนคารทเนอร - Outlet Parndorf *** พักปราก 2 คนื 

กําหนดการเดนิทาง 



     

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562 
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา) 
วันศุกรที่ 28 ธ.ค.61 (1)  กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) 
20.30 พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคานเตอรสายการบินออสเตรียน แอรไลน Austrian 

Airlines โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
23.55 ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS026 (บินตรง) สะสมไมลการบินไทย 
วันเสารที่ 29 ธ.ค.61 (2)  เวียนนา – ซาลซบูรก – อุทยานมิราเบลล – ถนนเกร

ไทเดร 

    บานโมซารท – ฮลัสตัทท 
05.25 ถึงสนามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว 

 นําทานเดินทางสู “เมืองซาลสบวรก” (295 ก.ม.) เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝงของแมนํ้าซาลซัค 
ระหวางเสนทางผานชม “ทะเลสาบมอนดเซ” ที่ใชเปนฉากถายทําตอนหนึ่งในภาพยนตร 
“เดอะซาวด ออฟ มิวสิค” ที่โดงดังไปทั่วโลก ชม 
“อุทยานมิราเบลล” อุทยานของปราสาทที่ใชเปน
สถานที่แตงงานที่จัดไดวาสวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก ชม
สวนแคระ “ซแวรเกิล การเทน” และทิวทัศนของ 
“ปอมโฮเฮนซาลสบวรก” เปนฉากหลังเพิ่มความมี
เสนหใหกับสวนแหงนี้ นําทานขามสูฝงเมืองเกาที่ถนน
เกรไทเดร “ถนนชอปปง” ที่มีการตกแตงไวอยาง
งดงามอีกเสนหนึ่งของโลกถายภาพที่ระลึกหนา “บานพักโมสารท” ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาว

ออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลนในอาณาบริเวณ “จตุรัสโมซารท” ชม “อนุสาวรียของโม

สารท” “มหาวิหารแหงซาลสบวรก”ศิลปะแบบบารอคในยุคตน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู "เมืองฮัลสตัทท" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (87 ก.ม.)  

ตั้งอยูทางฝงตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลชตัทท 
” หรือ ฮัลลชตัททเทอร ซี  เปนหนึ่งในเมืองทองเที่ยว
ที่ ไดรับความนิยมมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮัลลชตัททนั้นอยู ในรัฐอัปเปอร
ออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 3,500 
ป  ชมเมือง ฮาลสตัดซ ชมสถาปตยกรรมที่มีเสนห
เฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา อิสระ
กับการถายรูปและเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร ***เมนู ปลาเทราท รสเลิศจากทะเลสาบ*** 



     

พักที่:  HERRITAGE HOTEL, HALLSTATT พักฮัลสตัทท 100% 
 *** กรุณาเตรียมเสื้อผาพรอมของใชจําเปนใสกระเปาใบเล็กสําหรับคางคืน 1 คืน ที่เมืองฮัลส

ตัทท เนื่องจากรถโคชไมสามารถเขาในเขตเมืองเกาได และบางโรงแรมอาจไมมีลิฟทบริการ*** 

วนัอาทิตยที่ 30 ธ.ค.61(3)   ฮัลสตัทท – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอย

ชวานสไตน – มิวนิค 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (330 ก.ม.) เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรีย

ตอนใตของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา  
เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูบนถนนสายโรแมนติก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานนั่งรถมินิบัสขึ้นสูที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน” (กรณีอากาศไมเอื้ออํานวย 

เพื่อความปลอดภัยขอผูเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําทานเดินเทาขึ้นแทน) ซึ่งเปน
ปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระ
เจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-
86 เปนปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่ง
ของโลก  ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาด
ใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือออบแกงของ
แมน้ําพอลลัท เปนปราสาทหลังใหญสีขาว ตั้งอยู
กลางปาเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง 
แตกตางไปในแตละฤดูกาลได ปราสาทหลังน้ี เพิ่ง
ไดรับขนานนามวา “นอยชวานสไตน” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคต

แลวในป 1886  นําทานเขาชมภายในปราสาท ชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, 

หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต แมกระทั่งราชาการตูนอยาง “วอลทดิสนีย” ยัง
ไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู “เมืองมิวนิค” (120 ก.ม.) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร ***บริการขาหมูเยอรมัน สไตลบาวาเรียน*** 

พักที่:  NH MUNCHEN MESSE    หรือที่พักระดับใกลเคียง 

วันจันทรที่ 31 ธ.ค.61(4)   มิวนิค – จตุรัสมาเรียนพลัซท – เชสกี้คลุมลอฟ 

                                                  เมืองมรดกโลก (เชกฯ) - ปราก 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานชม “เมืองมิวนิค” อดีตนคร

ห ลวงแห งอาณ าจั ก รบ าวา เรี ยที่ ยิ่ ง ให ญ 
โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 16-18 จากนั้น
นําทานผานชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปค ที่



     

มิวนิคไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพเมื่อป ค.ศ.1972 กอนขับรถพาชมสถานที่สําคัญๆ อาทิ พระราชวัง
หลวงเรสซิเดนท ฯลฯ นําทานสูบริเวณจตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณ
ที่สําคัญของ มิวนิคเซนศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบ
คลายหัวหอมใหญ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ” (เมืองมรดกโลก)  (296 ก.ม.) เปนเมือง

ขนาด เล็ ก ในภู มิ ภ าค โบ ฮี เมี ย ใต ขอ ง
ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ช็ ก มี ชื่ อ เ สี ย ง จ า ก
สถาปตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกา
และปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเกานี้

ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปน

มรดกโลกดวยทําเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ํา

ลอมรอบทําใหกลายเปนปราการที่สําคัญ
ในการป องกั น ข าศึ ก ในอดี ต เคย เป น
ศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษา
คดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและ
ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนป  ลายป ค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะ
อาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน 
มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992 นําทานเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ 

“ชมจตุรัสกลางเมือง” Old Town 

Square ที่สวยงาม ซึ่งเปนที่ตั้งของศาลา

วาการเมื องอัน เก าแกและยั งคงใชอยู
จนกระทั่งปจจุบัน ใหทานไดถายรูปที่ระลึก

ภ า ย น อ ก ข อ ง  “ป ร า ส า ท ค รุ

มลอฟ” ซึ่งเปนปราสาทที่ ใหญ เปน

อันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาท
ปรากมีหองตางๆ ถึง 40 หองลานปราสาท 
5 แ ห ง แ ล ะ อุ ท ย า น อี ก  1 แ ห งที่ ตั้ ง
ตระหงานอยูบนเนินเขา ชมทัศนียภาพของ
ตัวเมืองจากลานหนาอุทยาน ภาพที่ทานเห็นคือบานเรือนหลังเล็กหลังนอยหลังคาสีสมเรียงรายกัน

เปนกระจุกๆ เหมือนบานตุกตาที่สวยงามยิ่งนัก ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสูกรุงปราก (173 
ก.ม.) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  NH PRAGUE CITY  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 



     

วันอังคารที่ 1 ม.ค.62 (5) ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารลสเ - ขตเมืองเกา 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานเขาชมความยิ่งใหญของ “ปราสาทปราก”   เขาชมความใหญโตโออาของ “มหา

วิหารเซนตวิตัส” โบสถเกาแกสไตลโกธิกที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1929 เปนมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มี

คุณคาอยางยิ่งของชาวเชคทุกคนเน่ืองจากใชเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยพระองคตางๆ อีกทั้งยังเปนที่
เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่ 4  จากนั้นเดินชมอดีต “หมูบานชางทอง” 

ภายในหมูบานแหงนี้หนาบานแตละหลังไมมีบานเลขที่บาน หากแตใชสัญลักษณตางๆ แทนเลขที่บาน  
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม “สะพานชารลส” สะพานสัญลักษณของเมืองที่สรางขามแมน้ําวัลตาวาในชวง
ศตวรรษที่14 ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปนของ
นักบุญตางๆ ถึง 30 รูป ชม“จัตุรัส

เมืองเกาสตาเรเมสโต” สถานที่นัด
พบของชาวปราก  บริเวณโดยรอบลวน  
เปนอาคาร และวิหารเกาแกอายุกวา 
600 - 700 ป ที่มีความงดงามโดด
เดน ชม “อนุสาวรียยานฮุส” 
ผูนําฝายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหา
วาเปนพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเปนโดย
ผูปกครองของฝายคริสตศาสนจักร
โรมั น ค าท อลิ ค  และ  ช ม  “ห อ

นาฬิกาดาราศาสตร”  ที่ทุกๆ 1 
ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต (12 
Apostles) ออกมาเดินผานหนาตาง
เล็กๆ ดานบน หอคอยจนครบ 12 
องค บริเวณใกลเคียงกันนี้ยังเปนที่ตั้ง
ของชุมชนชาวยิวที่เกาแกที่สุดในยุโรป
หลัง จากนั้นเดินเลน    ชอปปงสินคา
ที่ระลึกพื้นเมืองไตลเช็ค และโบฮีเมียน 
อาทิเชน เครื่องแกวสีตางๆ ตุกตาหุนกระบอก ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  NH PRAGUE CITY หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันพุธที่ 2 ธ.ค.62 (6) ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต (ฮังการี) 

   มหาวิหารเซนตสตีเฟน – ฮีโร สแควร 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



     

 นําทานเดินทางสู “กรุงบราติสลาวา” (329 

ก.ม.)  เมืองหลวงของประเทศสโลวัค ซึ่งตั้งอยูบนสอง

ฝงแมน้ําดานูบ ชม “หอคอยบราติสลาวา” 
อันเปนสัญลักษณของเมือง “ชมวิวทิวทัศนของตัว
เมืองบราติสลาวา” จากเนินปราสาท ซึ่งถือวาเปนจุด
ชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู  “กรุงบูดาเปสต” (200 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มี

แมน้ําดานูบไหลผานกลางเมือง นําคณะชมความยิ่งใหญอลังการของ “มหาวิหารเซนตสตีเฟน” 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ เมื่อป  ค.ศ.
1905 ใชเวลากวา 54 ปในการกอสราง มีความสูงถึง 
96 เมตรถือวาเปนอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต 
ชม “ฮีโรสแควร” ซึ่งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ 

พรอมชม “อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ” ที่สรางขึ้น

เพื่อเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 
1,000 ป นําคณะผานชม “สะพานเชน” หรือ
สะพานโซ” สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต ไดเวลาพอสมควรเดินทางสู “ยอดเขากิลเลิรท” ชม

วิวทิวทัศนที่สวยงามจากมุมสูงของกรุงบูดาเปสต ซึ่งบนยอดเขาแหงน้ีเปนจุดชมวิวที่สวยงาม 
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา บนเรือ พิเศษ ทานจะไดเพลิดเพลินกับ “ลองเรือรับประทานอาหารค่ํา 

พรอมชมวิวทิวทัศนสองฝากฝงแมน้ําดานูบ” แมน้ํานานาชาติไหลผานหลายประเทศ ในยาม

อากาศดีสายน้ําสีฟาใสเปลงประกายใหดูโดดเดนวิวทิวทัศนที่สวยที่สุด ระหวางการลองเรือทาน

จะไดชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณของประเทศ อาคารนี้ถูกสรางแบบ  

นีโอโกธิคอันโดดเดน ชมอาคารบานเรือนสถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมืองและชีวิตความ

เปนอยูของผูคนสองฟากฝงแมน้ําดานูบที่สวยงามเกินคําบรรยาย ชมวิวทิวทัศนของเมือง

บูดาเปสตยามค่ําคืน  
 
 
 
 
 
 
 

พักที่:  NH BUDAPEST CITY หรือที่พักระดับใกลเคียง 

วันพฤหัสบดีที่  3 ธ.ค.62 (7)       คาสเซิ่ล ฮิลล – ปอมฟชเชอรแมน - Outlet 

Parndorf  - เวียนนา 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



     

 นําทานขึ้นสู “คาสเซิ่ลฮิลล” ชม “ปอมฟชเชอร

แมนบาสเตียน” ที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงความกลาหาญ
ของชาวประมงผูเสียสละชีวิตเพื่อปกปองบานเมืองในชวง
ที่ ถู กมองโกลรุก ราน ในป ค .ศ .1241-1242  ชม 
“อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน” ปฐมกษัตริยของชาว
แมกยารทรงมาเดนเปนสงาอยูหนาปอมปราการ ไดเวลา
พอสมควรเดินทาง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานออกเดินทางเขาสู  “กรุงเวียนนา” Vienna (243 ก.ม.)  เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรียแวะ ชอปปงที่ “Outlet Parndorf” 

ใหทานไดมี เวลาเลือกซื้อสินคาแบรนด เนม
ม า ก ม า ย ใ น ร า ค า พิ เ ศ ษ  เช น  Lacoste, 
Samsonite, Lacoste, Samsonite, McGregor, 
Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, 
Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, 
Nike, Adidas ฯลฯ 

*** อิสระรับประทานอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการชอปปง *** 

ทีพ่ัก: AUSTRIA TREND PARK HOTEL SCHONBRUNN หรือที่พักระดับใกลเคียง 

วันศุกรที่ 4 ม.ค.62 (8) พระราชวังเชินบรุนน – สวนสาธารณะสตัดปารค  

   โบสถเซนตสตีเฟน – ชอปปงยานถนนคารทเนอร – กรุงเทพฯ   
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานผานชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผานชม โรงอุปรากร (โอเปราเฮาส), 

พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, 

ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ

ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  นําคณะเขา

ชม “พระราชวังเชินบรุนน” 

Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอน

อันยิ่งใหญของราชวงศฮัปสบวรกที่ถูกสราง
ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค
ของ “พระนางมาเรียเทเรซา” จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิโรมันที่ตั้ งพระทัยวา จะสราง

พระราชวังแหงนี้ใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายสในกรุงปารีส”  ดานหลังของ

พระราชวังในอดีตเคยใชเปนที่ลาสัตวปจจุบันไดตกแตงเปนสวน และ น้ําพุอยางสวยงาม อันเปนที่มา
ของชื่อพระราชวังเชินบรุนนในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ไดเคยใชชีวิตชวงวัยเด็ก ณ 
พระราชวังแหงน้ี และ โมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับ



     

พระราชโอรสของพระองค สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในหองตางๆ กวา 20 หอง อาทิ 
หองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่, หองมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม หองบอลลูม ใชจัดงานเตนรํา 

หรือแสดงดนตรี ปจจุบันยังมีการใชงานอยูเปนครั้งคราว ฯลฯ ทามกลางอุทยานสวนดอกไมนานา

พันธุ จากนั้นนําทานเดินทางสู “สวนสาธารณะสตัดปารค” สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลาง

เมือง นําชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” Johann Strauss ศิลปนที่มีชื่อเสียงกอง

โลก เจาของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู “ถนนคารทเนอร” ยานถนนการคาที่ตั้งอยูใจกลางเมือง มี

หางสรรพสินคาและรานคาตางๆ 
มากมาย  เชิญทานเลือกซื้อหาของ
ฝากจากออสเตรีย อาทิเชน เครื่อง
แกวเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก 
และ สินคาแบรนดเนมชื่อดังของ

ยุโรป พรอมชม “โบสถเซนต

ส ตี เ ฟ น ” (St.Stephen 

Cathedral) เปนโบสถเกาแกสราง
ในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษ

ที่  13 ถือเปนโบสถคูบานคู เมือง

ของประเทศออสเตรีย   สมควรแกเวลา เดินทางสูสนามบิน 
23.20 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน เที่ยวบิน OS015 (บินตรง) 

วันเสารที่ 5 ม.ค.62 (9)  กรุงเทพฯ 

15.20 ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ) โดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณ

ทางการเมืองในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวร
ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 

                      จายเพ่ิม 

 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562 81,900 81,900 77,900 17,900 



     

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - เวียนนา - กรุงเทพฯ  
 คารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยโุรปไมอนญุาตให คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั 
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอณุหภูมิต่ํา

และ 
ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคนืใหทานไมวาทานจะ ผานการพิจารณา
หรือไมก็ตาม  

 คาอาหารทีร่ะบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง 1 ทาน  
 คาประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  *** ข้ึนอยูกับเง่ือนไขกรมธรรม ***  หากทานอายุเกิน 75 ป หรือ
ไมไดไปหรือกลับพรอมคณะทวัร ทานตองซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปพนักงานขับรถ ระหวางการทองเที่ยวในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ทาน / วัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน / วัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผู

รวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา 
หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
วาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ

o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมา
ยื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความ
ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ



     
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทาง
ทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืน

เงินได      
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

  



     

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวทีส่ถานทตูเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่
จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลัง

ไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการ

ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออม

ทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทาน

สมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อ

แตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน 

กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วา
การอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ

ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

แจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับ

พิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


