รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-11-18APR20

มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์ บวร์ ก– อุทยานมิราเบลล์
ฮัลสตัทท์ - พัสเซา – เชสกีค้ ลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊ าก – เขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ ลส์ - ปร๊ าก
ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์
ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมน ล่องเรื อชมแม่ นา้ ดานูบ - ช้ อปปิ้ ง Outlet Parndorf –เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค - โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-11-18APR20
กาหนดการเดินทาง

11-18 เม.ย.63
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่ 1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.00 น.
20.25 น.
23.40 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาน์ เตอร์
สายการการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR835
เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง

วันที่ 2

มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

01.50 น.
07.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR059
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และด่ านศุลกากร
นาท่ านออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงามด้ วยภาพเขียน
สี บนผนังบ้ านเรื อนที่เกี่ยวกับคริ สต์ ศาสนาทั่วทั้งเมื องมีร้านรวง
เล็กๆทีจ่ าหน่ ายสิ นค้ าของทีร่ ะลึกสาหรับศาสนิก เก็บภาพประทับใจ
กับ บรรยากาศที่ ค ลาสสิ ก จากนั่ น น าท่ า นออกเดิ น ทางมุ่ ง หน้ า สู่
“เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแคว้ นบาวาเรียของเยอรมนี เมืองที่ต้ งั อยู่
ทางแคว้นบาวาเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์
ริ มสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่ เมือง
ชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านนั่งรถมินิบัสขึน้ สู่ ที่ต้ังของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” (กรณีอากาศไม่ เอื้ออานวย เพื่อความปลอดภัยขอผู้
เดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาท่ านเดินเท้ าขึน้ แทน) นาท่ าน “ถ่ ายรู ปคู่กับปราสาทนอยชวานสไตน์ ”
(ภายนอก) ซึ่ งเป็ นปราสาทตั้งอยูใ่ นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัย
พระเจ้า ลุ ด วิ ก ที่ 2 แห่ ง บาวาเรี ย ในช่ ว ง ค.ศ. 1845-86 เป็ น
ปราสาทที่ ง ดงามมากที่ สุ ด อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ตัว ปราสาท
ตั้งอยู่บนบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อออ
บแก่งของแม่น้ าพอลลัท เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยูก่ ลาง
ป่ าเขาลาเนาไพร ที่ซ่ ึ งมีสี สันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละ
ฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิง่ ได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จ
สวรรคตแล้วในปี 1886 แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย”์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่ งนีไปเป็ นปราสาท
ในเทพนิยาย อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์(*กรณี คิวการเข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาท่านไปถ่ายรู ปคู่กบั ปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก)และนาท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮน
ชวานเกาแทน) ได้เวลาอันควรนาท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุ งมิวนิค

เทีย่ ง
บ่ าย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-11-18APR20
คา่

บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่ 3

AZIMUT HOTEL / LEONARDO HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
มิวนิค – ซาลส์ บวร์ ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ - พัสเซา

เช้ า

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์ บวร์ ก” เมืองอนุ รักษ์ที่ต้ งั อยู่สองฝั่งของแม่น้ าซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม
“ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็ นฉากถ่ายทาตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิ ค” ที่โด่งดังไปทัว่ โลก
ชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยานของ
ปราสาทที่ใช้เป็ นสถานที่แต่งงานที่จดั
ได้ว่าสวยที่ สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชม
สวนแคระ “ซแวร์ เกิล การ์ เท่น” และ
ทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก”
เป็ นฉากหลังเพิ่มความมี เสน่ ห์ใ ห้กับ
สวนแห่ งนี้ …ข้ามสู่ ฝั่งเมืองเก่าที่ถนน
เกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ งที่มีการตกแต่ง
ไว้อ ย่ า งงดงามอี ก เส้ น หนึ่ งของโลก
จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ ท ” ซึ่ งเป็ นนักดนตรี เอก ที่ชาวออสเตรี ยภาคภูมิใจ เดิ นเล่นใน
บริ เวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรี ยข์ องโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์ ” (87 กม.) เมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้
ข อ ง ท ะ เ ล ส า บ ฮั ล ล์ ช ตั ท ท์
ทะเลสาบในเขตภู มิภาคซาลซ์คมั
เมอร์ กุท และยังเป็ นหนึ่ งในเมื อง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มมาก
เ ป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆของ ป ระ เ ท ศ
ออสเตรี ย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์น้ นั
อยู่ในรัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น
1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรี ย
ดินแดนซึ่ งมีวฒั นธรรมสื บทอดต่อ
กันมานานถึง 3,500 ปี เดิน เล่น
ชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก
จารี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวิตชีวา ได้เวลาอันควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองพัสเซา
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่

IBB SUD HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่ 4
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-11-18APR20
พัสเซา – เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ - ปร๊ าก ปราสาทปร๊ าก – เขต
เมืองเก่ า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ ลส์
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางสู่ “เมื องเชสกี้ คุมลอฟ (เมื องมรดกโลก)” เป็ นเมื องขนาดเล็กในภู มิภาคโบฮี เมียใต้ของ
สาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสี ยงจากสถาปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ มลอฟซึ่งเขตเมืองเก่ านีไ้ ด้ รับ
การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกด้วย
ท าเลที่ ต้ ั งของตั ว เมื อ งที่ มี น้ าล้ อ มรอบท าให้
กลายเป็ นปราการที่สาคัญในการป้ องกันข้าศึกใน
อดี ต เคยเป็ นศู น ย์ ก ลางด้ า นการปกครองการ
พิ พ ากษาคดี แ ละการจั ด เก็ บ ภาษี ต่ อ มาในปี
ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รับการ
อนุ รั ก ษ์แ ละภายหลัง จากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มี
การบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มี
ความสาคัญและโดดเด่นในการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ
มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค
ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่งแม่น้ าวัลตาวา
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านถ่ ายรู ปคู่กบั ความยิ่งใหญ่ ของ “ ปราสาทปร๊ าก ” (ภายนอก) ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885เป็ นศิลปะ
สไตล์ โกธิ ค สร้างขึ้นโดยเจ้าชายบริ โวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่างๆ ในจักรวรรดิ
โบฮีเมียตลอดมานับเป็ นศูนย์กลางอานาจทางการเมืองของกรุ งปร๊ ากมาตั้งแต่ศตวรรษที่12 ปั จจุบนั นี้ ได้ถูกใช้เป็ น
ทาเนี ยบรัฐบาล และเป็ นที่พานักของประธานาธิ บดีแห่ งสาธารณรัฐเช็ค จากนั้นนาท่านท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์กลาง
ของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์ วิตัส ”
โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิ ค ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929
เป็ นมหาวิ ห ารอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ และทรงคุ ณ ค่ า ที่ สุ ด
อย่างยิ่งของชาวเช็ค ทุกคนเนื่ องจากใช้เ ป็ นที่เก็บ
พระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นที่
เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ที่ 4
กษัตริ ยผ์ ูส้ ร้ างความเจริ ญสู งสุ ดที่ทาให้กรุ งปร๊ าก
กลายเป็ นเมื อ งหลวงอัน ยิ่ ง ใหญ่ ข องอาณาจัก ร
โบฮี เ มี ย และจัก รวรรดิ โ รมัน อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ชม
หน้ า ต่ า งที่ ป ระดับ ด้ว ยกระจกสี อ ัน งดงามเป็ น
รู ปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า นาชม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสั ญลักษณ์ ของกรุ ง
ปร๊ าก ที่สร้างข้ามแม่น้ าวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรม
หิ นทรายรู ปปั้ นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รู ป ชม “จัตุรัสเมืองเก่ าสตาเรเมสโต” บริ เวณโดยรอบ ล้วนเป็ นอาคาร และ
วิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ ายปฏิรูปศาสนาซึ่ งถูก

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-11-18APR20

คา่

กล่าวหาว่าเป็ นพวกนอกรี ตและถูกเผาทั้งเป็ น ชม “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระ
คริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนจากนั้นอิสระกับการเดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ระลึก
พื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่างๆ ตุก๊ ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่ 5

DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
ปร๊ าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี ) – มหาวิหาร
เซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์

เช้ า

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทาง “กรุ งบราติสลาวา” เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ นเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุ งบราติสลาวาตั้งอยูบ่ นสองฝั่ง
แม่ น้ า ดานู บ ที่ บ ริ เ วณพรมแดนของสโลวาเกี ย กับ
ออสเตรี ยและฮังการี ใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเชก
เมืองนี้ ต้ งั อยูห่ ่ างจากกรุ งเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร
เป็ นนครส าคัญ ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และทาง
วัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกี ย โบสถ์และสถานที่
สาคัญต่าง ๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็ นป้ อมปราการ
สมัยโบราณ เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบ
ราติ ส ลาวา” อัน เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งและแนว
เทือกเขาคาร์เปเทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ดว้ ย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่ วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์ ” เมืองหลวงของประเทศฮังการี (194 กม.) เมืองที่มีแม่น้ าดานูบไหลผ่านกลางเมือง
นาท่ านชมความยิ่งใหญ่ อลังการของ “มหาวิหาร
เซนต์ สตีเฟ่ น” สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็ จ
สมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปี ในการ
ก่อสร้าง มีความสู งถึง 96 เมตรถือว่าเป็ นอาคารที่มี
ความสู งที่สุดในบูดาเปสต์ ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่ ง
เ ป็ น ล า น โ ล่ ง ก ว้ า ง ข น า ด ใ ห ญ่ พ ร้ อ ม ช ม
“อนุสาวรี ย์แห่ งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม
ฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1,000 ปี
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่

MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

เที่ยง
บ่ าย

วันที่ 6
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-11-18APR20
คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมน - ล่ องเรื อชมแม่ นา้ ดานูบ - ช้ อปปิ้ ง Outlet Parndorf
เวียนนา
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านขึน้ สู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบา
สเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของ
ชาวประมงผูเ้ สี ยสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่
ถูกมองโกลรุ กรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์
ของพระเจ้ าสตีเฟ่ น” ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกยาร์ทรง
ม้าเด่นเป็ นสง่าอยู่หน้าป้ อมปราการ ผ่านชม “สะพาน
เชน” หรื อสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุ งบูดาเปสต์ นา
ท่ าน “ล่ องเรื อชมวิวทิวทัศน์ สองฝากฝั่งแม่ น้าดานู บ”
แม่น้ านานาชาติไหลผ่านหลายประเทศ ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป”
สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ ถูกสร้างแบบ นี โอโกธิ คอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรื อนสถาปั ตยกรรมเก่าแก่
คู่บา้ นคู่เมือง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “Outlet Parndorf” (195
กม.) ให้ ท่ า นได้มี เ วลาเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์ เ นม
มากมายในราคาพิเ ศษ เช่ น 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 จากนั้นเดินทางสู่ “กรุ งเวียนนา
อิสระอาหารคา่ เพื่อให้ ทุกท่ านได้ เลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัย

พักที:่
วันที่ 7

MERCURE HOTEL WESTBAHNHOF / FOURSIDE HOTEL หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
เวียนนา (ออสเตรีย) – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค
โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน – เดินทางกลับ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ าน ถ่ ายรู ปคู่ กั บ “พระราชวั ง เชิ นบรุ นน์ ”
Schonbrunn Palace (ภายนอก) พระราชวังฤดูร้อน
อัน ยิ่ ง ใหญ่ ข องราชวงศ์ฮัป สบวร์ ก ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ใน
ปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมา
เรี ย เทเรซ่ า” จัก รพรรดิ นี แ ห่ ง จัก รวรรดิ โ รมัน ที่ ต้ ัง
พระทัยว่า จะสร้ างพระราชวังแห่ งนี้ให้ มีความงดงาม
ไม่ แพ้ พ ระราชวัง แวร์ ซายส์ ในกรุ ง ปารี ส ” ด้า นหลัง
ของพระราชวังในอดี ตเคยใช้เป็ นที่ล่าสัตว์ปัจจุบนั ได้

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-11-18APR20

18.30 น.

ตกแต่งเป็ น สวนและ น้ าพุอย่างสวยงาม อันเป็ นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุ นน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารี
อังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคย
ได้เสด็จมาประทับอยู่กบั พระราชโอรสของพระองค์ ชมอุทยานและสวนดอกไม้นานาพันธุ์ จากนั้นนาท่ านชม
“กรุ งเวียนนา” ผ่ านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ านชม โรงอุปรากร (โอเปร่ าเฮาส์ ), พระราชวังฮอฟบวร์ ก,
อาคารรัฐสภา, ศาลาว่ าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ ประจาเมือง, ศาลสู ง ฯลฯ เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัด
ปาร์ ค” สวนสาธารณะอันร่ มรื่ นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรี ย ์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนี ยร์ ” Johann Strauss ศิลปิ นที่มี
ชื่ อเสี ย งก้องโลก จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่านถนนการค้าที่ ต้ งั อยู่ใ จกลางเมื อง มี
ห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออ สเตรี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน,
คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังของยุโรป พร้ อมชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen
Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บา้ นคู่เมืองของประเทศ
ออสเตรี ย ได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อทา Tax Refund
เหิรฟ้ าสู่ กรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR184

วันที่ 8

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

00.45 น.
02.40 น.
13.30 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR836
เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

*** หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ทางการ
เมืองในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผนู ้ าทัวร์ มี
อานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

11-18 เม.ย.63

51,900

51,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

51,900

15,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ – มิวนิค // เวียนนา- กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้าย
เมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
หัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *** ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์ *** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้ไปหรื อ
กลับพร้อมคณะทัวร์ ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่
พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรื อไม่ กต็ าม ค่ าบริการ 4,800.-

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อจัดหา
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


หมายเหตุ
o ทางบริ ษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่ เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น , ห้องพักที่ คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
o หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยืน่ วี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั
ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่าน
เข้าใจ(ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั การต่ อรองระหว่ างบริษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมที่พกั ต่ างประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่
ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
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หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
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ของท่ าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสาร
พร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่า
ปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้
ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคานึ งถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

