
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน - ซอลลเบิรก – ชมเมือง – ฮัลสตัทท – นั้ง

รถราง 

เชสก้ีคลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – คารโลวีวารี ่- ปราก – ปราสาทปราก - บราติสลาวา – 

บูดาเปสต 

ลองเรือแมน้ําดานูบ – มหาวิหารเซนตสตีเฟน - เวียนนา 

กําหนดการเดนิทาง 

17-26 ต.ค. 2561 



 

( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยืน่วีซา

ของทาน) 

วันพุธที1่7 ต.ค. 2561 (1)        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ชั้น 4  

เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร D) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่ง

บนเครื่อง 

วันพฤหสับดทีี1่8  ต.ค. 2561 (2)       มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาท

นอยชวานชไตน   
00.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 924 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู 

“เมืองโฮเฮนชวานเกา” (120 

กม.) เมืองที่ ตั้ งอยูทางแควนบา
วา เรีย ต อน ใต ขอ งเยอรมนี  ติ ด
ชายแดน ชมกับทิวทัศนริมสองขาง
ทางที่ เต็มไปดวยความเขียวขจีของ
ขุนเขาเดินทางสูเมืองชวานเกา เมือง
ชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูบนถนนสายโร
แมนติก จากนั้นนําทานเปลี่ยนการ

เดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสูยอด

เขา พรอมทั้งนําคณะทานเขาชม

ภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน ”  ปราสาทที่ไดชื่อวาเปนตนแบบการสรางปราสาทเทพ

นิยายของเจาหญิงนิทราแหงดีสนียแลนด ซึ่งไดถูกตกแตงไวอยางอลังการ ตั้งอยูในเทือกเขาแอลปแถบ
แควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 
ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือรอบแกงของแมนํ้าพอลลัท   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  เมนูพิเศษ !! “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติ

แบบตนตําหรับ  
บาย  นําทานออกเดินทางสู  “เมืองมิวนิค” 

(120 กม.) ชมอดีตนครหลวงแหงอาณาจักร
บาวาเรียที่ยิ่งใหญ โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 
16-18 กอนขับรถพาชมสถานที่สําคัญๆ อาทิ 
พระราชวังหลวง  เรสซิเดนท ฯลฯ นําทานสู
บริเวณ “ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ”  ยาน



 

เมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิคเซนศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะ
โกธิค หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระกับการเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย  

 ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ :     TRYP BY WYNDHAM HOTEL / MERCURE HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง               

วันศุกรที1่9 ต.ค. 2561 (3)      มวินคิ – ซอลลเบริก – ชมเมือง – ฮัลสตัทท  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองเกา “ซาลสบวรก” SALZBURG (114 กม.) เมืองอนุรักษที่ตั้งอยู

สองฝงของแมน้ําซาลซัค ระหวางเสนทาง

ผานชม “ทะเลสาบมอนดเซ” ที่ใชเปน

ฉากถายทําตอนหนึ่งในภาพยนตร “เดอะ

ซาวด ออฟ มิวสิค” ที่โดงดังไปทั่วโลก ชม 

“อุ ท ย าน มิ ร า เบ ลล ” อุ ท ย าน ขอ ง

ปราสาทที่ใชเปนสถานที่แตงงานที่จัดไดวา

สวยที่สุดแหงหนึ่ งของโลก ชมสวนแคระ 

“ซแวรเกิล การเทน” และทิวทัศนของ 

“ปอมโฮเฮนซาลสบวรก” เปนฉากหลังเพิ่มความมีเสนหใหกับสวนแหงนี้ จากนั้นขามสูฝงเมืองเกา

ที่ถนนเกรไทเดร “ถนนชอปปง” ที่มีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหนึ่งของโลก ถายภาพที่ระลึก

หนา บานพักโมสารท ซึ่งเปนนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลนในอาณาบริเวณ จตุรัสโม

ซารท ชม อนุสาวรียของโมสารท มหาวิหารแหงซาลสบวรก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน… 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานออกเดินทางสูเมือง "ฮัลลชตัทท" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย (70 

กม.) ตั้ งอยูทางฝ งตะวันตกเฉียงใตของ
ทะเลสาบฮัลลชตัทท ” หรือ ฮัลลชตัทท
เทอร ซี  เปนหนึ่งในเมืองทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยมมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮัลลชตัททนั้นอยู ใน
รัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบ
ทอดตอกันมานานถึง 3,500 ป  ชมเมือง 
ฮาลสตัดซ  ชมสถาปตยกรรมที่ มี เสนห
เฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา 
จากนั้นนําทานเดินสูสถานนีรถราง นําทานสูจุดชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลส
ตัทท และตัวเมืองไดอยางชัดเจน (ตามรอยละครดงเพลิงนรี นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในเมืองฮัลสตัทท 
ริมทะเลสาบ  



 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! “ปลาเทราห” รสเลิศจากทะเลสาบ 

พักที่ :      HERITAGE HOTEL ***พักเมืองฮัลสตัทท 100 %*** 

*** กรุณาเตรียมเสื้อผาพรอมของใชจําเปนใสกระเปาใบเล็กสําหรับคางคืน 1 คืน ท่ีเมืองฮัลส

ตัทท 

เนื่องจากรถโคชไมสามารถเขาในเขตเมืองเกาได และบางโรงแรมอาจไมมีลิฟทบริการ*** 

วันเสารที่20 ต.ค. 2561 (4)       ฮัลสตัทท – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - 

คารโลวีวารี่  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

 นําทานออกเดินทางสู “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)”  (194 กม.)  เปนเมืองขนาด
เล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกาและ
ปราสาทครุมลอฟซึ่ง เขตเมืองเกาน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกดวยทําเลที่ตั้งของ
ตั ว เมื อ งที่ มี น้ํ า ล อ ม ร อ บ ทํ า ให
กลายเปนปราการที่สําคัญในการ
ป อ งกั น ข า ศึ ก ใน อ ดี ต เค ย เป น
ศูนยกลางด านการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 
ตอมาในปค .ศ .1963 ไดรับการ
ประกาศวาเปน เมื องที่ ได รับการ
อนุ รักษ และภายหลั งจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ 
ในตอนปลายป ค.ศ.1989 ไดมีการ
บูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่
ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโก
ไดขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ โรงเบียร Eggenberg  เมนูพิเศษ !!! ตามตองการ (CHOICE 

MENU) ทานสามารถเลือกลิ้มรสอาหารทองถิ่นรสเลิศ อาทิ เปดโบฮีเมีย / เนื้อ /  ไก / 

ปลา 
บาย นําทานเดินทางสู เมือง “คารโลวีวารี่” 

(241 กม.) เมืองตากอากาศที่นารัก มีบอนํ้าพุ
รอนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี สรางขึ้นในสมัย

พระเจาชารลที่ 4 ชมความสวยงามของเมือง 
และความสวยงามของ “แมน้ําเทปลา” ที่
ไหลผานใจกลางเมืองซึ่งชวยเพิ่มความงดงาม
ใหแกตัวเมืองแหงนี้มากยิ่งขึ้น ชมโบสถประจํา



 

เมืองเล็กๆ ที่มีสัญลักษณของเมืองอยูบริเวณหนาโบสถ แลวเดินลัดเลาะไปตามลําน้ําเทปลาทามกลาง
หุบเขาคลายสวิตเซอรแลนดเปนอยางมาก และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกมากมายตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      GRAND HOTEL PUPP / SPA HOTEL THERMAL พักระดับใกลเคียง 

วันอาทิตยที่21 ต.ค. 2561 (5)       คารโลวีวารี่ – ปราก - ปราสาทปราก - เขต

เมืองเกา 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสู กรุงปราก  (127 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูริมสองฟากฝง

แมน้ํ าวัลตาวา เข าชมความ

ยิ่ งใหญ ของ “ ปราสาทป

ราก”   เขาชมความใหญโตโอ

อาของ  “ มหาวิหารเซนต

วิตัส” โบสถเกาแกสไตลโกธิก

ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1929 เปน
มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณคา
อย า งยิ่ ง ขอ งช าว เชค ทุ ก ค น
เนื่องจากใชเปนที่ เก็บพระศพ
ของกษัตริยพระองคตางๆ อีกทั้ง
ยังเปนที่ เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่  4  จากนั้นเดินชมอดีต “ หมูบาน

ชางทอง” ภายในหมูบานแหงนี้หนาบานแตละหลังไมมีบานเลขที่บาน หากแตใชสัญลักษณตางๆ 

แทนเลขที่บาน 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย นําทานเขาสูเขตเมืองเกา นําชม “สะพานชารลส” สะพานสัญลักษณของกรุงปราก ที่สรางขาม
แมน้ําวัลตาวาในชวงศตวรรษที่14 ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี ประติมากรรมหิน
ทรายรูปปนของนักบุญตางๆ ถึง 
30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเกาส

ตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  

ลวนเปนอาคาร และวิหารเกาแก
อ ายุ ก ว า  600 - 700 ป  ที่ มี
ค ว า ม งด ง า ม โด ด เด น  ช ม 
“อนุสาวรียยานฮุส” ผูนํา

ฝายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหา
วาเปนพวกนอกรีตและถูกเผาทั้ง
เปนชม “หอนาฬิกาดารา



 

ศาสตร” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต (12 Apostles) ออกมาเดินผานหนาตางเล็กๆ 
ดานบนจากนั้นอิสระกับการเดินเลน  หรือชอปปงสินคาที่ระลึกพื้นเมืองไตลเช็ค และโบฮีเมียน อาทิเชน 
เครื่องแกวสีตางๆ ตุกตาหุนกระบอก ฯลฯ  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารไทยรสเลิศ 

พักที่ :     HOLIDAY INN HOTEL / COURTYARD HOTEL BY MARIOTT  ที่พักระดับใกลเคียง                   
วันจันทรที ่22 ต.ค. 2561 (6)      ปราก - บราติสลาวา – หอคอยบราตสิลาวา – 

บูดาเปสต – มหาวิหารเซนตสตีเฟน – ฮีโร สแควร – ลองเรือ

รับประทานอาหารค่ํา – ชมวิวแมน้ําดานูบ 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําทานออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (329 กม.)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ

ประเทศสโลวัค  รวมทั้งเปนเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรป
กลาง มีประชากรประมาณ 450,000 
คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝง
แมน้ําดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโล
วาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกลกับ
พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตั้งอยู
หางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร 
เปนนครสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ
และทางวัฒนธรรมของแควนสโลวาเกีย 
โบสถและสถานที่สําคัญตาง ๆ เชน ปราสาทที่เคยใชเปนปอมปราการสมัยโบราณ เก็บภาพความ
สวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเปนสัญลักษณของเมือง และแนวเทือกเขาคารเปเทียน
เริ่มตนในบริเวณเมืองนี้ดวย, ภูเขาลิตเทิลคารเปเทียน (สวนหนึ่งของเทือกเขาคารเปเทียน)  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย  นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู   “ก รุ ง

บูดาเปสต” เมืองหลวงของประเทศ

ฮังการี  (200 กม.) เมืองที่มีแมน้ํ า

ดานูบไหลผานกลางเมือง นําคณะชม

ความยิ่งใหญอลังการของ “มหา

วิหารเซนตสตีเฟน” สรางขึ้นในป 
ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ เมื่อป  ค.ศ.
1905 ใชเวลากวา 54 ปในการกอสราง 
มีความสูงถึง 96 เมตรถือวาเปนอาคาร
ที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต  



 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา บนเรือ พิเศษ!!! พิเศษทานจะไดเพลิดเพลินกับการ “ลองเรือ

รับประทานอาหารค่ํา พรอมชมวิวทิวทัศนสองฝากฝงแมน้ําดานูบ” แมน้ํานานาชาติ

ไหลผานหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายน้ําสีฟาใสเปลงประกายใหดูโดดเดนวิว

ทิวทัศนที่สวยที่สุด ระหวางการลองเรือทานจะไดชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของ

ยุโรป” สัญลักษณของประเทศ อาคารนี้ถูกสรางแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเดน ชม

อาคารบานเรือนสถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมืองและชีวิตความเปนอยูของผูคนสอง

ฟากฝงแมน้ําดานูบที่สวยงามเกินคําบรรยาย ชมวิวทิวทัศนของเมืองบูดาเปสตยามค่ํา

คืน 

พักที่ :       NOVOTEL BUDAPEST CITY HOTEL พักระดับใกลเคียง   

วันอังคารที2่3 ต.ค. 2561 (7)     คาสเซิ่ล ฮิลล – ปอมฟชเชอรแมน – Outlet 

Parndorf - เวียนนา 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นํ าท านขึ้นสู  “คาสเซิ่ลฮิลล” ชม 

“ปอมฟชเชอรแมนบาสเตียน” ที่

สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงความกลาหาญของ
ชาวประมงผู เสี ยสละชีวิต เพื่ อปกปอง
บานเมืองในชวงที่ถูกมองโกลรุ  กรานในป 
ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรียของ

พระเจาสตีเฟน” ปฐมกษัตริยของชาว
แมกยารทรงมาเดนเปนสงาอยูหนาปอม
ปราการ ผานชม “สะพานเชน” หรือ
สะพานโซ” สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต ชม “ฮีโรสแควร” ซึ่งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ 
พรอมชม “อนุสาวรียแหงสหัสวรรษ” ที่สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการกอตั้งอาณาจักรฮังการี
ครบรอบ 1,000 ป 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จ าก นั้ น  นํ าท าน ออ ก เดิ น ท างเข า สู  

“ Outlet Parndorf”  (196 กม ) ให
ทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
มากมายในราคาพิ เศษ  เชน Lacoste, 
Samsonite, McGregor, Ulla Popken, G  
aastra, Hallhuber, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, 
Burberry, Camel, Timberland, Vans, 



 

Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากนั้นเดินทางสูกรุงเวียนนา (48 กม.) 

*** อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการชอปปง (คืนเงนิทานละ 15 ยูโร ) *** 

พักที่ :     PARK HOTEL SCHONBRUNN HOTEL  ที่พักระดับใกลเคียง (พัก 2 คืน)      

วันพุธที2่4 ต.ค. 2561 (8)      เวียนนา  - พระราชวังเชินบรนุน -  สวนสาธารณะส

ตัดปารค -                       โบสถเซนตสตีเฟน – ชอปปงยานถนนคารท

เนอร   

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทาน “เขาชมพระราชวังเชินบรุนน” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอนอันยิ่งใหญของ
ราชวงศฮัปสบวรกที่ถูกสรางขึ้นในปลาย
ศตวรรษที่  17 โดยพระประสงคของ 
“ พ ร ะ น า ง ม า เรี ย เท เร ซ า ” 
จั ก ร พ ร ร ดิ นี แ ห ง จั ก ร ว ร ร ดิ โ ร มั น 
ดานหลังของพระราชวังในอดีตในอดีต
นั้นพระราชินี ฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได
เคยใชชีวิตชวงวัยเด็ก ณ พระราชวังแหง
นี้ และโมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตรี 
จั กพ รรดิ น โป เลี ยน เคย ได เสด็ จม า
ประทับอยูกับพระราชโอรสของพระองค 
เขาชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในหอง อาทิ หองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่, 

หองมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม หองบอลลูม ใชจัดงานเตนรํา หรือแสดงดนตรี ปจจุบันยังมีการใชงานอยู

เปนครั้งคราว ฯลฯ จากนั้นนําคณะเดินทางเขาสู “ถนนคารทเนอร” พรอมชม “โบสถเซนต

สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เปนโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 

13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเที่ยวชม “ สวนสาธารณะสตัดปารค”  สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง ชม 

“ อ นุ ส า ว รี ย  โ ย ฮั น ส เต ร า ส 

จูเนียร” Johann Strauss ศิลปนที่มี
ชื่อเสียงกองโลกนําคณะ จากนั้นนํา
ทานชม  “กรุงเวียนนา” ผานชม 

“ ถนนวงแหวน ”  Ring Strasse 

ผานชม โรงอุปรากร (โอเปราเฮาส), 

พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, 

ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,

โบสถประจํ าเมื อง , ศาลสู ง  ฯลฯ  



 

จากนั้นนําคณะเดินทางเขาสู  “ ถนนคารทเนอร”  ยานถนนการคาที่ตั้งอยู ใจกลางเมือง มี
หางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย ชม “โบสถเซนตสตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) 
หรือในภาษาเยอรมันวา ชเตฟานสโดม (Stephansdom) เปนโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 13  ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย  มีเวลาใหทานเดินเลน หรือ
เลือกซื้อสินคาในยานกลางเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา  ณ “หมูบานกรินซิ่ง” Village of Grinzing หมูบานพื้นเมืองที่มีชื่อ

เรื่องการผลิตไวน ทองถิ่นใหทานไดอิ่มอรอยกับ เมนูพิเศษ ! ขาหมูเวียนนา ในรสชาติ

แบบออสเตรียตนตํารับขนานแท พรอมไวน หรือเบียรเลิศรส ผสมผสาน และขับ

กลอมดวยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ 

พักที่ :     PARK HOTEL SCHONBRUNN HOTEL  ที่พักระดับใกลเคียง (พัก 2 คืน)     

วันพฤหัสบดี ที2่5 ต.ค. 2561 (9)      เวียนนา – เดินทางกลับ 

เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อผานขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทําคืน
ภาษ ี

14.35 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 937 

วันศุกรที2่6 ต.ค. 2561 (10)    กรุงเทพฯ 

05.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ 

และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความ

ปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คชั่นส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มี

อํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 

 
 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 

ป  

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง

จายเพ่ิม 

 

17-26 ต.ค.2561 85,900 85,900 81,900 19,000 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค  // เวียนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลับกอนหลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตให

คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเท
รดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปน
หลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คาธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออกทกุครั้ง) 

หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได 

** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเปาไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถนําสัมภาระขึ้นหองพักไดดวยตัวเอง 
**อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 น้ําดื่มบนรถ 
 คาผกผันของภาษนี้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอ

วัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ 
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจ
แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ

 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทาง
ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตอง
เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ
สะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี
ความประสงคจะยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมี
ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการ

พิจารณา 
-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผาน

การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่
เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ

คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 

100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองกา

รันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ 

หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 

 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวทีส่ถานทตูเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุก

ทาน) 



 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะ
เดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไม

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย

และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ

สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 
วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทาง

ทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 
 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซา

ของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามทีร่ะบุเทานั้น 
การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคาํนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


