
 

 

รหัสทัวร WCT1901475 
ทัวรยุโรป ตะวันออก East Euroape  10 วัน 7 คืน (TG) 
น่ังกระเขาสูยอดเขาซุกสปตซ – เซนตวูฟกัง - เมืองมรดกโลก เชสกี้ คลุมลอฟ 
(เชค) – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราก – ปราสาทปราก - เวียนนา (ออสเตรีย)  
โบสถเซนตสตีเฟน – ยานถนนคารทเนอร – เขาชมพระราชวังเชินบรุนน - ชอป
ปم�ง Outlet Parndorf - บูดาเปสต   ลองเรือรับประทานอาหารค่ํา ชมวิว
แมน้ําดานูบ - คาสเซิ่ล ฮิลล – ป�อมฟชเชอรแมน – ฮีโรสแควร – บราติสลาวา 
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( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวี

ซา) 
 

WORLD PREMIUM 
1. โรงแรมท่ีพักแบบ 4 ดาว พรอมพนักงานยกกระเป�าสงถึงหองพัก 
2. บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. (ไมใชหองกรุป) 
3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพ่ือลองชิมรสชาติแบบตนตํารับ  
4. อาหารจีนเมนูดีลักซ 7 อยาง พรอมผลไม 
5. อาหารไทย 6 อยาง พรอมของหวาน 
6. รวมคาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
 

WORLD PREMIUM HIGHLIGHT 
1. ชมเสนทางสวยงาม พรอมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติ

สลาวาและ คาสเซิลฮิลล 
2. เขาชมความสวยงาม ตระการตา ดานในของ ปราสาทนอยชวานสไตน, ปราสาทปราก 

และ พระราชวังเชิรนบรุนน 
3. น่ังกระเชาชมวิวสู “ยอดเขาซุกสปตซ Mt.Zugspitze” ยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศ

เยอรมนี 
4. ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม นานาชนิด ณ ยานเมืองเกาปราก, ถนนคารทเนอร และ 

Parndorf Outlet (เวียนนา) 
5. ชมความสวยงามของ “เมืองฮัลสตัทท” เมืองริมทะเลสาบอันขึ้นชื่อของประเทศออสเตรีย 

อยางเต็มอ่ิม 
6. ลองเรือชมแมนํ้าดานูบ พรอมรับประทานอาหารคํ่า ทามกลางบรรยากาศอันสวยงามของ

แสงสีในเมืองบูดาเปสต 
7. บริการอาหารเลิศรส ท่ีคัดสรรมาในแตละเมือง อาท ิขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิรฟพรอม

เบียรเยอรมันรสเลิศ, ปราเทราสสดๆ รสเลิศ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน  (หมู/ไก/
เน้ือ), ซี่โครงหมูเวียนนา และอาหารไทยรสเลิศ 



 

 

วันที่1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทย (เคานเตอร D-E) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

 
วันที่2 มิวนิค (เยอรมนี) – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ – โฮเฮนชวานเกา  
 เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน – การมิช พารเทน เคอรเชน  
00.50 ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย 

เที่ยวบินที่ TG924 
07.05 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผานการตรวจคนเขา

เมื องและศุ ลกากรแล ว  นํ าท าน
เดินทางสูใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชม
อดีตนครหลวงแหงอาณาจักรบาวาเรีย
ที่ยิ่งใหญ โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 
16-18  ก อนขับ รถพาชมสถานที่
สําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง  เรสซิ
เดนท ฯลฯ นําทานเดินทางสูบริเวณ 
“จัตุรัสมาเรียนพลัทซ” ยานเมืองเกา
ที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่
สําคัญของมิวนิคเซนศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถแมพระที่มี
รูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระกับการเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน
เดินทางสู “เมืองโฮเฮนชวานเกา” (127 กม.) เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต
ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของ
ขุนเขา...สูเมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต้ังอยูบนถนนสายโรแมนติก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!  “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติแบบ
ตนตํารับแทๆ เสิรฟพรอม “เบียรเยอรมัน” รสเลิศ 

บาย นําทานเปลี่ยนการเดินทางโดย น่ังรถมินิบัสขึ้นสูยอด
เขา(ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย รถมินิบัสอาจหยุด
ใหบริการเพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการนําทานเดินเทาขึ้นแทน) พรอมทั้งนําทาน “เขา
ชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน” ปราสาทที่ไดชื่อ
วาเปนตนแบบการสรางปราสาทเทพนิยายของเจาหญิง
นิทราแหงดีสนียแลนด ซึ่งไดถูกตกแตงไวอยางอลังการ 



 

 

ตั้งอยูในเทือกเขาแอลป�แถบแควนบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สรางในสมัยพระเจาลุดวิก
ที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญ
ยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือรอบแกงของแมน้ําพอลลัท  ไดเวลาอันควรนําคณะออก
เดินทางสูเมืองการมิช พารเทน เคอรเชน  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  MERCURE HOTEL GARMISCH  PARTENKIRCHEN  หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่3  การมิช พารเทน เคอรเชน – นั่ งกระเขาสูยอดเขาซุกสปตซ  - เซนตวูฟกัง 

(ออสเตรีย) 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสูสถานีกระเชา  จากนั้นนําทานนั่งกระเชาขึ้นชม “ยอดเขา

ซุกสปตซ” Mt.Zugspitze ซึ่งเปน
ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงามระหวางทาง ถึง
ยอดเขา...อิสระทุกทานสนุกสนานกับ
ล าน หิ ม ะบ น ย อ ด เข า  ส าม ารถ
มองเห็น ธารน้ําแข็ง และมองเห็นมุม
กวางไดรอบ 360 องศา ชมยอดเขา 
400 ยอดจากทั้งสี่ประเทศ เยอรมัน 
ออสเตรีย สวิส และอิตาลี สนุกสนานไปกับกิจกรรมพรอมความสะดวกสบายของอาคาร
ตอนรับนักทองเที่ยว เลือกซื้อสินคาที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจน้ีอยางเต็มที่ 
ทานสามารถเก็บภาพไมกางเขนสีทองสัญลักษณของเขาซุกสปตซ และใชเปนแบงเขต
ระหวางประเทศเยอรมัน และออสเตรีย ในสมัยกอน  **ทานตองถือพาสปอสต เพ่ือโชว
เจาหนาท่ีในการขึ้นเที่ยวชมยอดเขาแหงน้ี** 

เที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ม้ื อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางเขาสู  “เมืองซาลส
บวรก” (184 กม .) เมืองอนุรักษที่
ตั้งอยูสองฝم�งของแมน้ําซาลซัค ระหวาง
เสนทางผานชม “ทะเลสาบมอนดเซ” ที่
ใ ช เป น ฉ า ก ถ า ย ทํ า ต อ น ห น่ึ ง ใน
ภาพยนตร “เดอะซาวด ออฟ มิวสิค” ที่



 

 

โดงดังไปทั่วโลก ขามสูฝم�งเมืองเกาที่ ถนนเกรไทเดร “ถนนชอปปم�ง”  ที่มีการตกแตงไว
อยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก ถายภาพที่ระลึกหนา บานพักโมสารท ซึ่งเปนนักดนตรี
เอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเลนในอาณาบริเวณ จัตุรัสโมซารท ชม อนุสาวรีย
ของโมสารท มหาวิหารแหงซาลสบวรก ศิลปะแบบบารอคในยุคตน ไดเวลาอันควร 
นําคณะออกเดินทางสูเมืองเซนตวูฟกัง  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น เมนูพิเศษ ปลาเทราทสดๆ  รสเลิศ 
พักที่:  SCALARIA HOTEL  หรือระดับใกลเคียง 
***  หองพักระดับ 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัททมีจํานวนหองจํากัด ในกรณีที่หองพักใน

เมืองฮัลสตัททเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยายไปยังโรงแรม ริมทะเลสาบเซนต
วูฟกัง ที่มีบรรยากาศใกลเคียงแทน *** 

 
วันที่4 เซนตวูฟกัง – ชมเมือง – เมืองมรดกโลก เชสกี้  คลุมลอฟ (เชค) – ปราสาท

คลุมลอฟ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานเที่ยวชม “เมืองฮัลลชตัทท” Hallstatt เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดใน

ประเทศออสเตรีย ตั้งอยูทางฝم�งตะวันตกเฉียงใต
ของทะเลสาบฮัลลชตัทท” หรือ ฮัลลชตัททเทอร ซี  
เปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาก
เปนอันดับตนๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมือง
ฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย ซึ่งเปน 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมี
วัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 3,500 ป  
อิสระกับ เการเที่ ยวชมเมือง ฮาลสตัดซ  ชม
สถาปตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณ
จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา ไดเวลาอันควรนําทานออกเดินทางสูเมืองลินซ 
(125 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู  “เมืองเชสกี้  คุมลอฟ 

(เมืองมรดกโลก)” (85 กม.)  เปนเมืองขนาดเล็ก
ที่มีแมน้ําลอมรอบ อยูในภูมิภาคโบฮีเมียใตของ
สาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรมและ
ศิลปะของเขตเมืองเกาและปราสาทครุมลอฟ ดวย



 

 

ทําเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ําลอมรอบทําใหกลายเปนปราการที่สําคัญในการป�องกัน
ขาศึกในอดีตเคยเปนศูนยกลางดาน การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 
ตอมาในป ค.ศ.1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลัง
จากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ.1989  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Mixed Grilled เนื้อสัตว 3 ชนิด 
(หมู เนื้อ ไก) ยางไฟรอนๆ เสิรฟพรอมเครื่องเคียงสูตรโบฮีเมียนรสเลิศ 

ที่พัก :  MYLN HOTEL / BELLEVUE HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง  
 
วันที่5  เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – ชมเมืองเกา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู “กรุงปราก” (170 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู

ริมสองฟากฝم�งแมน้ําวัลตาวา นําคณะเขาชมความ
ย่ิงใหญของ “ปราสาทปราก” เขาชมความใหญโต
โออาของ “มหาวิหารเซนตวิตัส” โบสถเกาแก
สไตลโกธิกที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1929 เปนมหา
วิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณคาอยางย่ิงของชาวเชค 
ทุกคนเนื่องจากใชเปนที่เก็บพระศพของกษัตริย
พระองคตางๆ อีกทั้งยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้น
ในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจริญ
สูงสุดที่ทํ าใหกรุงปรากกลายเปนเมืองหลวงอัน
ยิ่งใหญของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ ชมหนาตางที่ประดับดวย
กระจกสีอันงดงามเปนรูปภาพของนักบุญองคตางๆ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบลวน เปนอาคาร 

และวิหารเกาแกอายุกวา 600 - 700 ป ที่มีความงดงามโดดเดน ชม “อนุสาวรียยาน
ฮุส” ผูนําฝ�ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวาเปน
พวกนอกรีต ถูกเผาท้ังเปน นําชม “สะพานชารลส” 
สะพานสัญลักษณของกรุงปราก ที่สรางขาม
แ ม น้ํ า วั ล ต า ว า ใน ช ว ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 14 ด ว ย
สถาปตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหินทรายรูปปم�นของนักบุญตางๆ ถึง 
30 รูป อิสระทุกทานชม อาคารเมืองเกา (The 



 

 

Old Town Hall) ที่ มีนาฬิกาดาราศาสตร (The Astronomical Clock) ซึ่ งทุก
ชั่วโมงจะมีรูปปم�นตุกตาสาวกของพระเยซูคริสตทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาใหเห็น 
(ตั้งแตเวลา 09:00 - 21:00) มีเวลาใหทานไดเดินเลนชมสินคาที่ระลึกพื้นเมืองสไตล
เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเชน เครื่องแกวสีตางๆ หุนกระบอก งานผาปกรวมถึงชิ้นงาน
แกะสลัก ฯลฯ หากมีเวลาทานสามารถชม “โรงละคร” Municipal House อาคารที่
กอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบอารตนูโว ซึ่งเคยเปนพระราชวังของกษัตริยของแควน
โบฮีเมียระหวาง ค.ศ. 1905 – 1911 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  AMBASSADOR HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่6  ปราก – เวียนนา (ออสเตรีย) –โบสถเซนตสตีเฟน - ยานถนนคารทเนอร – ชิม

ซี่โครงหมูเวียนนา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสู “กรุงเวียนนา” (333 กม.) นําทานผานชม “ถนนวงแหวน ” 

Ring Strasse ผานชม โรงอุปรากร 
(โอเปราเฮาส), พระราชวังฮอฟบวรก, 
อ า ค า ร รั ฐ ส ภ า , ศ า ล า ว า ก า ร , 
มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถประจํา
เมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากน้ันนําคณะ
เดินทางสู “สวนสาธารณะสตัดปารค” 
สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง ชม 
“อนุสาวรีย  โยฮันสเตราส  จูเนียร” 
Johann Strauss ศิลปนที่มีชื่อเสียงกองโลก 

เที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ม้ื อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคารอาหารไทย 

บาย นําทานเดินทางเขาสู “ถนนคารทเนอร” 
ยานถนนการคาที่ตั้งอยูใจกลางเมือง มี
ห างสรรพ สิ น ค าแล ะร านค าต า งๆ 
มากมาย  พรอมชม “โบสถเซนตสตี
เฟน” St.Stephen Cathedral เปน
โบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแต
ค ริ สต ศตวรรษที่  13 ถื อ เป น โบสถ
คูบานคูเมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกับการเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซ่ีโครงหมูเวียนนา 
พักที่ :   HILTON STADTPARK HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันที่7  เขาชมพระราชวังเชินบรุนน –  ชอปปم�ง Outlet Parndorf - บูดาเปสต (ฮังการี) 

– ลองเรือรับประทานอาหารคํ่า ชมวิวแมนํ้าดานูบ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นํ าท าน  “เข าชม พ ระราชวั ง เชิ นบ รุนน ” 

Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอนอัน
ยิ่งใหญของราชวงศฮัปสบวรกที่ถูกสรางขึ้นใน
ปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคของ “พระ
นางมาเรียเทเรซา” จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิ
โรมัน ดานหลังของพระราชวังในอดีตในอดีตน้ัน
พระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ไดเคยใชชีวิต
ชวงวัยเด็ก ณ พระราชวังแหงน้ี และโมสารทยัง
เคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได
เสด็จมาประทับอยูกับพระราชโอรสของพระองค เขาชมความงดงามอันวิจิตรตระการตา
ภายในหอง อาทิ หองทรงงาน หองบรรทม หองแกลลอรี่, หองมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม 
หองบอลลูม ใชจัดงานเตนรํา หรือแสดงดนตรี ปจจุบันยังมีการใชงานอยูเปนครั้ง
คราว ฯลฯ จากน้ัน นําทานออกเดินทางสู “Outlet Parndorf” (50 กม.)  

เที่ยง อิสระอาหารม้ือเที่ยง เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมายในราคาพิเศษ เชน Lacoste, 

Samsonite, McGregor, Ulla Popken, 
Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, 
Burberry, Camel, Timberland, Vans, 
Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากน้ัน
นําคณะออกเดินทางสู  “กรุงบูดาเปสต” (200 
กม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มี
แม น้ําดานูบไหลผานกลางเมือง นําคณะชม
ความย่ิงใหญอลังการของ “มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น” สรางขึ้นในป ค.ศ.1851 เสร็จ
สมบูรณเมื่อป ค.ศ.1905 ใชเวลากวา 54 ปในการกอสราง มีความสูงถึง 96 เมตรถือ
วาเปนอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสูทาเรือ 



 

 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่ าบนเรือ พิ เศษทานจะได เพลิดเพลินกับการ “ลองเรือ
รับประทานอาหารคํ่า พรอมชมวิวทิวทัศนสอง
ฝากฝم�งแมนํ้าดานูบ” แมนํ้านานาชาติไหลผาน
หลายประเทศ ในยามอากาศดีสายนํ้าสีฟ�าใส
เปลงประกายใหดูโดดเดนวิวทิวทัศนที่สวยที่สุด 
ระหวางการลองเรือทานจะไดชม “อาคารรัฐสภา
ที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณของประเทศ 
อาคารนี้ถูกสรางแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเดน ชม
อาคารบานเรือนสถาปตยกรรมเกาแกคูบานคูเมืองและชีวิตความเปนอยูของผูคน
สองฟากฝم�งแมนํ้าดานูบที่สวยงามเกินคําบรรยาย ชมวิวทิวทัศนของเมืองบูดาเปสต
ยามคํ่าคืน 

พักที่ :   HILTON HOTEL  / INTERCONTINENTAL HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วนัที่8  คาสเซิ่ล ฮิลล – ป�อมฟชเชอรแมน – ฮีโรสแควร – บราติสลาวา  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางขึ้นสู  “คาสเซิ่ลฮิลล” ชม 

“ป�อมฟชเชอรแมนบาสเตียน” ที่สรางขึ้น
เพื่อระลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงผู
เสียสละชีวิตเพื่อปกป�องบานเมืองในชวงที่ถูก
มองโกลรุกรานในป ค.ศ.1241-1242 ชม 
“อนุสาวรีย ของพระเจาสตี เฟ� น ” ปฐม
กษัตริยของชาวแมกยารทรงมาเดนเปนสงา
อยูหนาป�อมปราการ นําคณะชม “อนุสาวรีย
แหงสหัสวรรษ” ที่สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการ
กอตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ป ชม 
“ฮีโรสแควร” ซึ่งเปนลานโลงกวางขนาดใหญ 
จากน้ัน นําทานผานชม “สะพานเชน” หรือ
สะพานโซ” สัญลักษณของกรุงบูดาเปสต  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู
พิเศษ กูลาซฮังกาเรียน 

บาย นําทานออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (201 
กม.)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ



 

 

ประเทศสโลวัค  รวมทั้งเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มี
ประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ ที่
บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเชก 
เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เปนนครสําคัญทางการเมือง 
เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแควนสโลวาเกีย โบสถและสถานที่สําคัญตาง ๆ เชน 
ปราสาทท่ีเคยใชเปนป�อมปราการสมัยโบราณ ชม “ยานเมืองเกา” อาคารยานเมืองเกา
น้ี มีหลังคาสีเขียวเปนสถาปตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเกา
ของยุโรป และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศ 
อาทิเชน ผาลูกไม, เครื่องกระเบ้ือง ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :   SHERATON HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วนัที่9 บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – เวียนนา – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ที่พัก  
 นําเก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลา

วา” อันเปนสัญลักษณของกรุงบราติสลาวา และ
แนวเทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ี
ดวย, ภู เขาลิตเทิลคารเปเทียน (สวนหน่ึงของ
เทือกเขาคารเปเทียน) ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางสู สนามบินนานาชาติเวียนนา (62 กม.) เพื่อผานขั้นตอนการตรวจเช็คบัตร
โดยสารและทําคืนภาษ ี 

14.35 ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 937 
 
วนัที่10 กรุงเทพฯ 
05.35 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 

ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทาง
คณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมาย
ให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน

เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป  

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพ่ิม 

 

มิ.ย. - ธ.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 19,900 
29 ธ.ค.-07 ม.ค. 

2563 99,900 99,900 95,900 19,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / กรุงเทพฯ – มิวนิค // เวียนนา – กรุงเทพฯ(หรือสลับกอน-หลัง) 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน  12 ช.ม. / วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล    หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** 

หากทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมกรุป ทานตองซื้อประกันเดี่ยวเพ่ิม ** 
 คาธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออก

ทุกครั้ง) หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชา
หรือสูญหายได 



 

 

*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป�าไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถนําสัมภาระขึน้
หองพักไดดวยตัวเอง *** 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 น้ําด่ืมบนรถ 
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / ทาน / วัน (10 วัน) 
 คาใชจายสวนตัว อาท ิคาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 
วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน 
ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทาน
ตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จน
ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุก
กรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุ
ไวโดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิว

การตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ 
ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอให
คณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดย
มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร
เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญใน
การยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดย
จะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของ
แตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตอง
โดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรม
จะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง
ยานพาหนะ 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 



 

 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของ
บริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอ
ยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจรงิและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 


