รหัสทัวร์ : THW6-OS-EU-9-20APR20

เมนูสุดพิเศษ ทีไ่ ปแล้ วต้ องลอง!!!!
“ขาหมูเยอรมัน เสิ ร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมัน // ปลาเทร้ าส์ รสเลิศ // เป็ ดโบฮีเมีย // อาหารไทย และ ซี่โครงหมูเวียนนา

รหัสทัวร์ : THW6-OS-EU-9-20APR20
เดินทางช่ วง

วันที่ 9-17 เมษายน 2563 / 12-20 เมษายน 2563
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันแรก (1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

20.30 น. สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาน์ เตอร์
สายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา...โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินทีO
่ S026 (บินตรง)

วันที่สอง (2)
05.35.

เวียนนา(ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท์ – ซาลส์ บวร์ ก– อุทยานมิราเบลล์
เขตเมืองเก่ า

เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ เวียนนา ประเทศออสเตรี ย หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมื อง และด่ าน
ศุลกากรเรียบร้ อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ สตัทท์ ” Hallstatt (289 กม.) เมืองริ มทะเลสาบที่
สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์
คัม เมอร์ กุ ท และยัง เป็ นหนึ่ งในเมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่
ได้รั บความนิ ย มมากเป็ นอัน ดับ ต้น ๆของประเทศ
ออสเตรี ย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์น้ นั อยู่ในรัฐอัปเปอร์
ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรี ย
ดิ น แดนซึ่ ง มี ว ฒ
ั นธรรมสื บ ทอดต่ อ กัน มานานถึ ง
3,500 ปี

เทีย่ ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ปลาเทร้ าส์ สดๆ รสเลิศ
บ่าย

อิสระกับการเดิน เล่นชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปั ตยกรรมที่มีเสน่ ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่ องไม้และ
เก็บเกี่ ยวประสบการณ์ จากจารี ตประเพณี ที่ยงั คงมี
ชีวิตชีวา อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองอย่างเต็มอิ่ม
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งซาลส์ บวร์ ก”

Salzburg (73 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งของ
แม่น้ าซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบ
มอนด์เ ซ”
ที่ ใ ช้เ ป็ นฉากถ่ า ยท าตอนหนึ่ ง ใน
ภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิ ค” ที่โด่งดังไปทัว่
โลก นาท่านชม “อุทยานมิราเบลล์ ” อุทยานของ
ปราสาทที่ใช้เป็ นสถานที่แต่งงานที่จดั ได้ว่าสวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์ เกิ ล การ์ เท่น”
และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เป็ นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กบั สวนแห่งนี้ …ข้ามสู่ ฝั่งเมืองเก่า
ที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ งที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่ งของโลก จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้า
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“บ้ านพักโมสาร์ ท” ซึ่งเป็ นนักดนตรี เอก ที่ชาวออสเตรี ยภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริ เวณ “จัตุรัสโมซาร์ ท” ชม

คา่

อนุสาวรี ยข์ องโมสาร์ ท มหาวิหารแห่ งซาลส์บวร์ ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่
เมืองมิวนิค (145 กม.)
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Azimut Hotel / Mercure Hotel
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง
วันทีส่ าม (3)
ฮัลสตัทท์ – มิวนิค(เยอรมนี) – โฮเฮนชวานเกา – ชิมขาหมูเยอรมัน
เข้ าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” Hohenschwangau (272 กม.) เมืองที่ต้ งั อยูท่ างแคว้นบาวาเรี ย
ตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่
เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นถนนสายโรแมนติก

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษขาหมูเยอรมันเสิร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมันรสเลิศ
นาท่ านนั่งรถมินิบัสขึน้ สู่ ทตี่ ้งั ของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” (กรณีอากาศไม่ เอื้ออานวย เพือ่ ความปลอดภัย
ขอผู้เดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาท่ านเดินเท้ าขึ้นแทน) นาท่ าน “เข้ าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ” ซึ่งเป็ นปราสาทตั้งอยูใ่ นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86
เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ ง
ของโลก ตัว ปราสาทตั้งอยู่บนบนหิ น ผา
ขนาดใหญ่ ย กั ษ์ สู ง กว่า 200 เมตร เหนื อ
เกาะแก่ งของแม่ น้ าพอลลัท เป็ นปราสาท
หลังใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพร
ที่ซ่ ึ งมี สีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่
ละฤดู ก าลได้ ปราสาทหลัง นี้ เพิ่ ง ได้รั บ
ขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียง
ภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จ
สวรรคตแล้วในปี 1886 แม้กระทัง่ ราชาการ์ ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนี ย”์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่ งนี ไปเป็ น
ปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์ **กรณีคิวการเข้ าชม ปราสาทนอยชวานช
ไตน์ เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการนาท่ านไปถ่ายรูปคู่กบั ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ภายนอก) และนาท่ านเข้ า
ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน** ได้เวลาอันควรนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (120 กม.)
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Azimut Hotel / Mercure Hotel

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันทีส่ ี่ (4)
เช้ า
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มิวนิค – เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ
เขตเมืองเก่ า – ปร้ าก

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาคณะออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ”(เมืองมรดกโลก) (298 กม.) เป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาค
โบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ มลอฟซึ่ง
เขตเมืองเก่านีไ้ ด้ รับการขึน้ ทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก

เทีย่ ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเป็ ดโบฮีเมีย
บ่าย

นาท่านชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ด้วยทาเลที่ต้ งั
ของตัวเมื องที่ มีน้ าล้อมรอบทาให้ก ลายเป็ น
ปราการที่สาคัญในการป้ องกันข้าศึกในอดี ต
เคยเป็ นศู น ย์ ก ลางด้ า นการปกครองการ
พิพ ากษาคดี แ ละการจัด เก็บ ภาษี ต่ อมาในปี
ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองที่
ได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละภายหลัง จากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอน
ปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จาก
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การ
ยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นาท่านชมความสวยงามของ

“ปราสาทครุ มลอฟ” เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊ าก จากนั้น
นาท่านชมความสวยงามของ “ย่ านเขตเมืองเก่ า” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “กรุ งปร๊ าก” (172 กม.)เมือง
คา่

หลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่งแม่น้ าวัลตาวา
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Duo Hotel / International Hotel

หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันทีห่ ้ า (5) ปร๊ าก – เข้ าชมภายในปราสาทปร๊ าก – เขตเมืองเก่ า – อนุสาวรีย์ยานฮุส
สะพานชาร์ ลส์
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาคณะ

“เข้ าชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาท

ปร๊ าก ” ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885เป็ นศิลปะ
สไตล์ โกธิ ค สร้างขึ้นโดยเจ้าชายบริ โวจเดิมในสมัย
กลางเคยเป็ นที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย์ส มัย ต่ า งๆ ใน
จักรวรรดิ โบฮี เ มี ย ตลอดมานับเป็ นศู นย์กลางอานาจ
ทางการเมื อ งของกรุ งปร๊ ากมาตั้ งแต่ ศ ตวรรษที่
12 ปั จจุบนั นี้ ได้ถูกใช้เป็ นทาเนี ยบรัฐบาล และเป็ นที่พานักของประธานาธิ บดีแห่ งสาธารณรัฐเช็ค จากนั้นนา
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คณะท่านเดิ นทางเข้าสู่ ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี “เข้ าชม

ความใหญ่ โตโอ่ อ่าของมหาวิหารเซนต์ วติ ัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหา
วิหารอันศักดิ์สิทธิ์ และทรงคุณค่าที่สุดอย่างยิ่งของชาวเช็ค ทุกคนเนื่ องจากใช้เป็ นที่เก็บพระศพของก ษัตริ ย ์
พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้างความเจริ ญสู งสุ ด
ที่ทาให้กรุ งปร๊ ากกลายเป็ นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชม
หน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสี อนั งดงามเป็ นรู ปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ

เทีย่ ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ อาหารไทยรสเลิศ
บ่าย

นาคณะเข้าสู่ เขตเมืองเก่า นาชม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสั ญลักษณ์ ของกรุ งปร๊ าก ที่สร้างข้ามแม่น้ าวัลตาวา
ในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก
ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหิ นทรายรู ปปั้ น
ของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รู ป ชม “จัตุรัสเมือง

เก่ าสตาเรเมสโต” บริ เวณโดยรอบ ล้วนเป็ น
อาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มี
ความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรี ย์ยานฮุส”
ผูน้ าฝ่ ายปฏิ รูปศาสนาซึ่ งถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวก
นอกรี ตและถูกเผาทั้งเป็ น ชม “หอนาฬิ กาดารา

ศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน

คา่

จากนั้นอิสระกับการเดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่ องแก้วสี
ต่างๆ ตุก๊ ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Duo Hotel / International Hotel
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
วันทีห่ ก (6) ปร๊ าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทาง “กรุ งบราติสลาวา” Bratislava
(332 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศ
สโลวัค รวมทั้งเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ นที่สุด
ในภู มิภ าคยุโรปกลาง มี ประชากรประมาณ 450,000
คน กรุ งบราติ สลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่ งแม่ น้ าดานู บ ที่
บริ เวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรี ยและฮังการี
ใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ ต้ งั อยู่ห่างจาก
กรุ งเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็ นนครสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย
โบสถ์และสถานที่ สาคัญต่าง ๆ เช่ น ปราสาทที่ เคยใช้เป็ นป้ อมปราการสมัยโบราณ นาท่านเก็บภาพความ

รหัสทัวร์ : THW6-OS-EU-9-20APR20

เทีย่ ง
บ่าย

สวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์ เปเทียนเริ่ มต้นใน
บริ เวณเมืองนี้ดว้ ย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่ วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่ “กรุ งบูดาเปสต์ ” Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี (200 กม.) เมืองที่มีแม่น้ า
ดานู บไหลผ่านกลางเมื อง นาคณะชมความ
ยิ่ ง ใหญ่ อ ลั ง การของ “มหาวิ ห ารเซนต์ ส ตี

เฟ่ น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็ จสมบูรณ์เมื่อ
ปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปี ในการก่ อสร้ าง มี
ความสู งถึง 96 เมตรถือว่าเป็ นอาคารที่มีความสู ง
ที่สุดในบูดาเปสต์ ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่ งเป็ นลาน
โล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรี ย์แห่ ง

สหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี

คา่
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กูลาซฮังกาเรียน
พักที่ : Mercure Hotel
หรื อระดับใกล้ เคียง
วันทีเ่ จ็ด (7) คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมน – ล่ องเรื อชมแม่ นา้ ดานูบ
ช้ อปปิ้ งOutlet Parndorf – เวียนนา(ออสเตรีย)
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาคณะขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
ของชาวประมงผูเ้ สี ยสละชีวิตเพื่อปกป้ องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุ กรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม
“อนุสาวรีย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ น” ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกยาร์ ทรงม้าเด่นเป็ นสง่าอยูห่ น้าป้อมปราการ
ผ่านชม “สะพานเชน” หรื อสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุ งบูดาเปสต์ นาท่านเพลิดเพลินกับ “ล่ องเรื อชม

วิวทิวทัศน์ สองฝากฝั่งแม่ น้าดานูบ” แม่น้ านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดี
สายน้ าสี ฟ้าใสเปล่งประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชม
“อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ ถูกสร้างแบบ นี โอโกธิ ค
อันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรื อนสถาปั ตยกรรมเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ น
สองฟากฝั่งแม่น้ าดานูบที่สวยงามเกินคาบรรยาย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดาเปสต์
เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออก เดินทางเข้าสู่ “Outlet Parndorf” (195 กม.)
ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายในราคา
พิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New
Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel,
Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ ได้

รหัสทัวร์ : THW6-OS-EU-9-20APR20
คา่

เวลาอันควรนาท่าน เดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (48 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย
อิสระอาหารมื้อคา่ เพื่อให้ ทุกท่ านได้ เลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัย

พักที่ : Austria Trend Hotel / Mercure Hotel
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
วันทีแ่ ปด (8) เข้ าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสตัดปาร์ ค
ช้ อปปิ้ งย่ านถนนคาร์ ทเนอร์ – โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน – เดินทางกลับ
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม “กรุ งเวียนนา” Vienna ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ านชม โรงอุปรากร (โอเปร่ า
เฮาส์ ), พระราชวังฮอฟบวร์ ก, อาคารรั ฐสภา, ศาลาว่ าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ ประจาเมือง, ศาลสู ง
ฯลฯ นาท่าน “เข้ าชมภายในพระราชวังเชิ นบรุ นน์ ” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอัน
ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮปั สบวร์ กที่ถูกสร้างขึ้นในปลาย
ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรี ย
เทเรซ่ า” จักรพรรดิ นีแห่ งจักรวรรดิโรมันที่ต้ งั พระทัย
ว่า จะสร้ างพระราชวังแห่ งนี้ให้ มีความงดงามไม่ แพ้
พระราชวั ง แวร์ ซายส์ ในกรุ ง ปารี ส ” ด้า นหลัง ของ
พระราชวัง ในอดี ต เคยใช้เ ป็ นที่ ล่ า สั ต ว์ปั จ จุ บ ัน ได้
ตกแต่งเป็ นสวนและ น้ าพุอย่างสวยงาม อันเป็ นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุ นน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส
มารี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโป
เลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยูก่ บั พระราชโอรสของพระองค์ เข้าชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายใน
ห้อง อาทิ ห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ , ห้ องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้ องบอลลูม ใช้ จัดงานเต้ นรา หรื อ
แสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้ งานอยู่เป็ นครั้ งคราว ฯลฯ ชมอุทยานและสวนดอกไม้นานาพันธุ์จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค” สวนสาธารณะอันร่ มรื่ นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรี ย์ โย

ฮันสเตร้ าส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss Junior ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก
เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาคณะเดินทางเข้า สู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่านถนนการค้าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีหา้ งสรรพสิ นค้าและร้านค้า
ต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้ อหาของฝากจาก
ออ สเตรี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล
ของที่ ร ะลึ ก และ สิ น ค้า แบรนด์เ นมชื่ อ ดัง ของ
ยุโรป พร้อมชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน”

St.

Stephen Cathedral เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างใน

23.20

ศิ ล ปะโกธิ ก ตั้ง แต่ ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 13 ถื อ เป็ น
โบสถ์คู่บา้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย ได้เวลา
อันควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อทา Tax Refund
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินออสเตรียน AUSTRIAN AIRLINE เทีย่ วบินที่ OS025 (บินตรง)
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วันทีเ่ ก้ า (9)
15.20

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริ ษัท ได้
มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะ
เป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ (ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

9 – 17 เมษายน 2563
12 – 20 เมษายน 2563

75,900
75,900

75,900
75,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักเดีย่ ว
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง) เพิม่ ท่ านละ

75,900
75,900

17,900
17,900

*ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ*

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / กรุ งเทพฯ – เวียนนา – กรุ งเทพฯ
2. ค่ารถปรั บอากาศนาเที่ ย วตามระบุไว้ในรายการ พร้ อมคนขับรถที่ ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ น
แถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อ
ไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
น้ าดื่มบนรถ
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่ าน / วัน (10 วัน)
ค่ าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน (14 ยูโร)
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่
ว่ าท่ านจะผ่ านการพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม
6. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
7. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
1.
2.
3.
4.
5.
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น ห้องพักที่ คอนเฟิ ร์
มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่าน
ได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่ บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด
ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วี
ซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45–60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทาง
บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
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6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะสารองตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษ ทั จะไม่รับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป
FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
7. ในกรณี ที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรื อกระเป๋ าเดินทางไม่มาตามกาหนด ทางบริ ษทั จะเป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินให้กบั ท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จา
กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 40,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
เมื่อท่ านทาการจองและชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ เรียบร้ อยแล้ ว

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA
(ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุน้ หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุ
คาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
5. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
6. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
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9. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

