
 

 

รหัสทัวร JBL1902941 
ทัวรยุโรป Best of Eastern Europe ออสเตรีย-ฮังการี-เช็ก  
9 วัน 6 คืน (LH) 
พระราชวังเชินบรนุน (มรดกโลก) – พระราชวังฮอฟบวรก – ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ   
ลองเรือชมความงามของแมน้ํา - ดานูบ – มหาวิหารแมททิอัส (มรดกโลก) – ป�อมฟชเชอรแมน
บาสเตียน - จตุรสัวรีบรุุษ 
 
 
 
 
 

   
 
โปรแกรมการเดินทาง 4-12 ธ.ค. 62 (วนัพอ)  
วันพุธท่ี 4 ธ.ค. 62 (1)  กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)  
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 

4 ประตู 4 แถว G สายการบินออสตรียน แอรไลน (OS) เจาหนาที่ฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระกอนออกเดินทาง  

22.55 น.  เหินฟ�าสู สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร
ไลน เที่ยวบินที ่OS 026  

*** พักคางคืนบนเคร่ืองบิน *** 
 
วันพฤหัสบดีที ่5 ธ.ค. 62 (2)   เวียนนา – พระราชวังเชินบรนุน (มรดกโลก) –  
     พระราชวังฮอฟบวรก – ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ  
05.25 น. ถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เปนเมืองหลวงและเปนเมืองใหญท่ีสุด

ของประเทศออสเตรีย มแีมน้ําดานูบไหลผาน ข้ึนช่ือวาเปนเมืองแสนสะอาด และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีที่สดุในโลกแหงป 2014 เวียนนายังถือวาเปนในเมืองสุดแสนโร



 

 

แมนติก เปนฮันนีมูนเดสติเนช่ันในฝนของคูรักนับลานรอบโลก หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ... บริการรถโคชรอรับทานที่สนามบิน 

 

  

 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม NH VIENNA AIRPORT 
เชา นําทานเดินทางสู พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) อัญมณีแสน

สวยแหงกรุงเวียนนา เปนอาคารในสไตลโรโคโคที่ใหญท่ีสุดในประเทศ
ออสเตรีย ในอดีตเปนท่ีประทับในชวงฤดูรอนของจักรพรรดิแหงราชวงศฮบัสบูรก 
โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดําริใหสรางพระราชวงัที่โออาหรูหรา โดยใช
พระราชวังแวรซายสในฝร่ังเศสเปนตนแบบ ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปนมรดก
โลก และเปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา 

 

  

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานแวะถายภาพ พระราชวงัฮอฟบวรก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดู
หนาวที่งดงาม กอสรางข้ึนในป 1275 ประกอบดวยปกอาคารกวา 18 สวนและ 
หองมากกวา 2,000 หองเอกลักษณของพระราชวังแหงน้ี คือ ยอดโดมสีเขียวที่
งดงาม เคยเปนที่พักอาศัยของราชวงศออสเตรียฮังการมีายาวนานกวา 600 ป 
ปจจุบันถกูเปลี่ยนเปนที่พักของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเปนท่ีทํางาน
ของหนวยงานราชการ 
นําทานสูยานใจกลางเมือง ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ (Karntnerstrasse) 
ถนนการคาใจกลางเมอืงท่ีเช่ือมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน 
เปนถนนชอปปم�งสายสําคัญของเวียนนา  ที่มหีางสรรพสินคา รานคาตางๆ 
มากมายเรียงรายตลอดสองขางทาง อาท ิเส้ือผาแบรนดเนมยอดนยิม สินคาแบ
รนดเนมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ท้ังเครื่องแกวคริสตัล ของสะสม 
หรือของที่ระลึก 
 

  
   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ ARION CITY HOTEL VIENNA () หรือเทียบเทา 
 
วันศุกรท่ี 6 ธ.ค. 62 (3) เวียนนา – บดูาเปสต (ฮังการี) – ลองเรือชมความงามของแมน้ํา 
    ดานูบ – มหาวิหารแมททิอัส (มรดกโลก) – ป�อมฟชเชอรแมน 
    บาสเตียน - จตุรัสวรีบรุุษ  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ออกเดินทางตอสู เมืองบูดาเปสต (243 กโิลเมตร / 3.30 ช่ัวโมง) นครหลวงแสน

สวยของประเทศฮังการีท่ีไดชื่อวา “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” เมืองที่คัน่ดวยแมน้ํา
ดานูบท่ีสวยงามแยกเมอืงเกาและเมืองใหมออกเปนสองฝم�ง คือฝم�งเมืองบูดาและฝم�ง
เมืองเปสต เมืองที่มีเสนหอันนาหลงใหล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานลองเรือชมความงามของแมน้ําดานูบ แมน้ํายาวที่สุดในสหภาพยุโรปและ

ยาวเปนอันดับ 2 ของยุโรป มีตนกําเนิดท่ีแถบป�าดําในเยอรมนี เกิดจากแมน้ํา



 

 

เล็กๆ 2 สาย คือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกนัเปนแมน้ําดานูบที่เมือง 
Donaueschingen ถือเปนเมน้ําสายโรแมนติกสายหน่ึงของยุโรปที่ไหลผานเมือง
ตางๆ และมีความเช่ียวของน้ํานอยมาก กิจกรรมหลักทีม่าถึงบูดาเปสตคือ การ
สัมผัสกับบรรยากาศแหงการลองเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคาร
สถาปตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝم�งแมน้ํา มนตเสนหที่ไมเส่ือมคลาย ไดรับ
การยกยองวาเปนเมืองโรแมนติก บนสายน้ําแหงหน่ึงของโลก 

 

  
 

นําทานแวะถายภาพ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) เปนโบสถเกาแกที่
ไดรับข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก มีอายุกวา 700 ป มีความสวยงามดวยหลังคา
สลับสีแบบสถาปตยกรรมนีโอโกธิค โบสถน้ีเคยใชจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริย
มาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทธิอัส ซึ่งพระองคทรงเปน
กษัตริยท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองคถือวาเปนสมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาอยางแทจริง 
 

  

 
 

นําทานชม ป�อมฟชเชอรแมนบาสเตียน ป�อมปราการท่ียิ่งใหญ ต้ังอยูริมแมน้ํา
ดานูบ สรางเพื่อระลึกถึงความกลาหาญของชาวประมงฮงักาเรียน ผูเสียสละชีวิต
เพ่ือปกป�องบานเมืองในชวงที่ถกูมองโกลรุกราน หอคอยทั้ง 7 ยอดหมายถึง



 

 

ตัวแทนผูนําทั้ง 7 เผา นับเปนจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของบูดาเปสตสามารถ
เห็นวิวไดแบบพาโนรามา 
นําทานแวะถายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนุสาวรียแหง
สหัสวรรษ (Millennium Memorial) ต้ังอยูกลางลาน สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง
การกอต้ังอาณาจักรฮังการีครบรอบหน่ึงพันป เสาสูงตระหงานเปนที่ต้ังของรูปหลอ
เทวทูตกาเบรียล เปนสญัลักษณของคริสตจักรโรมันคาทอลิก รอบเสาสูงเปนท่ีต้ัง
ของรูปหลอผูนชนเผาท้ัง 7 ที่รวมกันกอต้ังอาณาจักรฮังการีข้ึนท่ีเสาระเบียง
ประดับไปดวยรูปหลอของบุคคลสําคัญของฮงัการ ี
 

  

 
 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ PARK INN BY RADISSON BUDAPEST HOTEL 
() หรือเทียบเทา 
 
วันเสารที ่7 ธ.ค. 62 (4)  บูดาเปสต – ชอปปم�งเอาทเล็ต PARNDORF – บราติสลาวา    
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ออกเดินทางสู เมือง PARNDORF (196 กิโลเมตร / 3 ช่ัวโมง) นําทานชอปปم�ง

ท่ี พารนดอรฟ      เอาทเลท (Outlet Parndorf) ศูนยรวมสินคาแฟช่ัน
หลากหลายแบรนดช่ือดังตางๆ จากทุกมมุโลกที่มีรานคามากกวา 150 ราน ซ่ึงลด
ราคาต้ังแต 30 – 70% เชน Prada, Gucci, Coach, Polo Ralph Lauren, 
Calvin Klein และอีกมากมาย 

 



 

 

  
 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือใหทานชอปปم�งไดอยางตอเน่ือง 
15.00 น. ออกเดินทางสู เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (35 กิโลเมตร / 45 นาท)ี เปน

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝم�งของแมน้ํา
ดานูบ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จึงเปนเมืองหลวง
แหงเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดตอกบั 2 ประเทศ เมืองน้ีและเวียนนายังเปนเมือง
หลวง 2 แหงที่ตั้งอยูใกลกันมากท่ีสุดในยโุรป 

 

  

 
 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
   พักคางคืน ณ HOTEL BRATISLAVA () หรือเทียบเทา 
 
วันอาทิตยที ่8 ธ.ค. 62 (5) บราติสลาวา – ปราก (เช็ก) – ปราสาทปราก – มหาวิหาร 
     เซนตวิตัส แคทเทอรดรอล – พระราชวังเกา – มหาวิหาร 
     เซนตจอรจ บาซิลลิกา - สะพานชารลส  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ออกเดินทางสู กรุงปราก (329 กิโลเมตร / 4.45 ชั่วโมง) (Prague) เมืองหลวง

ของสาธารณรัฐเช็ก ความโดดเดนและความเงยีบสงบของเมืองเกาแก เมื่อ ค.ศ. 
1992 องคการยูเนสโกไดประกาศใหปรากเปนมรดกโลก มแีมน้ําวัลตาวา 



 

 

(Vltava) ไหลผานกรุงปรากจึงมีสะพานที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวาอยูหลายแหงเปน
จุดหมายในการทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดในยุโรป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู ปราสาทปราก (Prague Castle) สรางข้ึนในป ค.ศ.885 เคย

เปนปราสาทของกษัตริยแหงเช็กในอดีต ไดรับการรับรองจากกินเนสสบุกวาเปน
ปราสาทโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตรและความ
กวางประมาณ 130 เมตร เปนที่เก็บมงกุฎเพชรซ่ึงทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่ 
4 กษัตริยผูสรางความเจริญสูงสุดจนทําใหเมืองปราก รอบๆตัวปราสาทยังมี
สถานที่ท่ีนาสนใจอีกหลายแหง 

 

   
 

นําทานชม มหาวิหารเซนตวิตัส แคทเทอรดรอล (St.Vitus Cathedral) ต้ังอยู
ในยานปราสาทปราก สรางในสมัยศตวรรษที่ 14 แบบสถาปตยกรรมโกธิก ประดับ
ประดาไปดวยหัวสัตวประหลาดมากมายท่ีทําดวยหินต้ังอยูบนหลังคา
ชม พระราชวังเกา (Old Royal Palace) เปนอาคารที่ตอเน่ืองมาจากโบสถเซนต
วิตัส สรางข้ึนเมื่อชวงศตวรรษที่ 9 เพื่อเปนที่ประทับของราชวงศ มกีารสราง
หลังคาท่ีมีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปตยกรรมโกธิกตอนปลาย และท่ีพลาดไมได
คือบริเวณ Vladislav Hall ท่ีกอสรางดวยศิลปะของยุคโกธิกที่มีเพดานเปนลาย
ดอกไมและกระจกบานสูงแสนงดงาม 
ชม มหาวิหารเซนตจอรจ บาซิลลิกา (The St.George’s Basilica) ตัวอาคาร
เร่ิมสรางข้ึนในปค.ศ. 920 โดยเจาชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ
ดานนอกเปนศิลปะสไตลบารอก แต ภายในกลับตกแตงดวยดวยสไตลโรมาเนสกที่
ใหบรรยากาศ เรียบงายและไมซับซอน โบสถแหงน้ีไดช่ือวาเปนสวนของปราสาท
ปรากท่ีเกาแกที่สุด และเปนที่ฝงพระศพของกษัตริยเช็ก 
 



 

 

  

 
 
 นําทานแวะถายภาพ สะพานชารลส (Charles Bridge) เปนสะพานเกาแกสไตล

โกธิกที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา สะพานไดเช่ือมตอระหวางยุโรปตะวนัออกและ
ตะวันตกใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สรางในป 1357 ในสมัยพระเจาชารลสที่ 4 
มาเสร็จสมบูรณในชวงตนศตวรรษที่ 15 มคีวามยาว 520 เมตร กวาง 10 เมตร มี
ตอมอค้ํายัน 16 ตอ จุดเดนของสะพานน้ีก็คอืรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญสไตลบา
รอกที่ต้ังอยูสองขางสะพานราว 30 องค ซึ่งหน่ึงในจํานวนน้ีมรีูปปم�นของเซนต
จอหน เนโปมุก เปนรปูปم�นที่เกาแกท่ีสุดบนสะพาน เดิมมชีื่อเรียกวา สะพานหิน 
หรือ สะพานแหงกรุงปราก แตไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “สะพานชารลส” “Charles 
Bridge” เมื่อป ค.ศ. 1870 เปรียบเสมือนสัญลักษณหน่ึงของกรุงปราก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
  พักคางคืน ณ HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE () หรือ

เทียบเทา 
 
วันจันทรที ่9 ธ.ค. 62 (6)  กรุงปราก – เชสกีค้รมุลอฟ (มรดกโลก) – ปราสาทครุมลอฟ - 
     ซาลสบวรก  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ออกเดินทางสู เมืองเชสกี้ครมุลอฟ (170 กิโลเมตร / 3 ช่ัวโมง) เพชรน้ํางามแหง

โบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกด่ังเทพนิยาย จุดเดนของเมืองน้ีคือ มีแมน้ําวัลตาวา
ไหลผานและลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือน
รูปตวั S จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมือง เหมือนกับหยดน้ําท่ีกําลังจะรวงหลนจากขั้ว 
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ.1992     มี



 

 

อาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับการอนุรกัษและขึ้นทะเบียนไวให
เปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก 

 

  

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานแวะถายภาพดานนอก ปราสาทครุมลอฟ เปนปราสาทยุคเรอเนสซองซที่ดู

ใหญโตเคยเปนที่อยูของลอรดโรเซนเบิรกและทานลอรดชวารเซนเบิรก ผูทรง
อํานาจในยุคน้ัน ปจจุบันเปนที่เก็บรวบรวมเฟอรนิเจอรสไตลพีเรียดของอังกฤษส่ิง
ทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทางประวติัศาสตรและ
หอศิลป� 
ออกเดินทางสู เมืองซาลสบวรก (SALZBURG) (216 กิโลเมตร / 3.30 ช่ัวโมง) 
เมืองที่มีช่ือเสียงจากการใชสถานที่ตาง ๆ ของเมืองในการถายทําภาพยนตรช่ือ
กองโลก “เดอะซาวดออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเปน
ฉากสวย บานเกดิของคีตกวีเอกโมสารต เมืองอนุรักษที่ต้ังอยูสองฝم�งของแมน้ําซาล
ซา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
  พักคางคืน ณ AREANA CITY HOTEL SALSBURG () หรือ

เทียบเทา 
 
วันอังคารที ่10 ธ.ค. 62 (7) ซาลสบวรก – ป�อมโฮเฮนซาลสบวรก - บานพักโมสารท  
     ผานชม สวนมิราเบล - ฮัลลสตัทท – มิวนิค - ลิ้มลองขาหมู
เยอรมัน     
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

เชา  นําทานเที่ยวชม LANDMARK ตางๆ ขามฝم�งสูเมอืงเกาที่มี“ป�อมโฮเฮนซาลส
บวรก HOHENSALZBURG FORTRESS เปนฉากหลังเพ่ิมความมีเสนหใหกับ
สวนแหงน้ี ปราสาทโฮเฮนซาลสบวรกตัง้เดนตระหงานอยูบนเนินเขา ... ผานไป
ถายภาพที่ระลึกหนา บานพักโมสารท ซึ่งเปนนักดนตรีเอกที่ชาวออสเตรีย 
ภาคภูมิใจ ปจจบุันเปนพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงหลักฐานประวติัศาสตรของครอบครัว
โมสารท ใหทานไดเดินเลนในอาณาบริเวณ “จตุรัสโมซารท ” พรอมชม “อนุสาวรีย
ของโมสารท” แลวผานชม สวนมิราเบล และ น้ําพุเพกาซัส เปนฉากที่มาเรียและ
เด็กรองเพลงและ เตนรํากัน ภายในพระราชวงัเดิมของสวนมริาเบลจะตกแตงพันธุ
ไมหลากหลายสีสัน เยี่ยมชม สวนแคระ“ ซแวรเกิลการเทน” ท่ีแปลกตา 

 

   
  

นําทานเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt) (75 กิโลเมตร / 1.30 ช่ัวโมง) 
เมืองที่ไดช่ือวา “เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก” เปนเมืองทองเท่ียวที่ไดรับ
ความนิยมมากเปนอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย อยูทางฝم�งตะวนัตกเฉียงใต
ของทะเลสาบฮัลลสตัทท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลลสตัททเทอร ซี 
(Hallstatter See) สัมผัสกับความเปนเมอืงชนบทเล็กๆ ท่ีมีอากาศแสนบริสุทธ์ิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินเท่ียวชม เมอืงฮัลลทัทท  ส่ิงแรกท่ีนักทองเทีย่วจะสัมผัสไดก็คือความเปน

เมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะอยางยิ่งที่จะเดินทางมาพักผอนตาก
อากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองท่ีถูกโอบลมไปดวยทะเลสาบและ
เทือกเขาสูงตระหงานใหทานไดเดินเลนเท่ียวชมเมือง ปจุุบันเมืองฮลัลสตัทท และ
เขตภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุทไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป 1997 และ
เปนหน่ึงในจุดหมายปลายทางที่นักทองเท่ียวจากท่ัวโลก ใฝ�ฝนออยากมาเยือนสัก
คร้ังหน่ึงในชีวติอีกดวย 
 



 

 

  

 
 
15.00 น.  ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค (209 กิโลเมตร / 3 ช่ัวโมง) ซึ่งถือไดวาเปนประตูของ

ยุโรป เมืองมิวนิค หลากหลายดวยสถาปตยกรรมที่แตกตางเมืองหลวงแหงแควน
บาวาเรียแหงน้ี เคยตกอยูภายใตราชวงศวิทเทลสบาคที่ปกครอง และพัฒนาเมือง
ใหมีความสําคัญท่ีสุดทางตอนใตของเยอรมนี อีกท้ังยังเปนแหลงผลิตเบียร 
ศูนยกลางการผลิตรถยนต BMW 

 

  

 
 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 พักคางคืน ณ AZIMUT HOTEL MUNICH () หรือเทียบเทา 
 
วันพุธท่ี 11 ธ.ค. 62 (8)  มิวนิค – จตุรัสมาเรียน – ชอปปم�งถนนแมกซมิเิลียน - 
กรุงเทพฯ    
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางเขาสู จตุรัสมาเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเกาใจกลางเมือง

แหลงรวมหางสรรพสินคาอันทันสมัยและนักทองเที่ยวพลาดไมไดที่จะชมตุกตา
เตนรําท่ีประดับอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 



 

 

ของทุกวัน ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิคลวน
เกิดขึ้นดวยฝมือของกษัตริยแหงราชวงศวิทเทลสบาคท้ังสิ้น 

 จากน้ันนําทานชอปปم�งยานถนนแมกซิมิเลียน สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ือวา
เปนถนนท่ีสวยอีกแหงหน่ึงของเมืองน้ี และเปนท่ีต้ังรานขายของแบรนดเนมราคา
แพง และเปนท่ีต้ังของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักทองเที่ยวมาเดินเลนบนถนนสาย
น้ีอาจไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐ ีระดบัโลก 

 

  
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ไดเวลาพอสมควร พรอมกันที่จุดนัดหมาย บริการรถโคชนําทานเดินทางสูสนามบิน 
16.20 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟตฮนัซา เที่ยวบินท่ี LH 5446   
*** พักคางคืนบนเคร่ืองบิน *** 
 
วันพฤหัสบดีที ่12 ธ.ค. 62 (9) กรุงเทพฯ     
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึน-ลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนของ        ผูเดินทางเปนหลัก 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไม
ครบ อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุก
อยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอน
เดินทางเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ พักหองละ 2 

ทาน 
ราคาตอทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  
ไมมีเตียงเสริม 

พักหองเด่ียว  
เพ่ิมทานละ 

04 ธ.ค. – 12 ธ.ค. 62  
(วันพอ) 59,900  55,500 8,000 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การชําระคาบริการ 
2.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 20,000 บาท  
2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง 
3. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
3.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน  ขอเก็บคาใชจายตามจริง (คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน / คาวี
ซา) 
3.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
3.3 ยกเลิกนอยกวา 15 วัน   ขอเก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาคาทัวร 
3.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจําท่ีน่ังกับสายการบิน และคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ      คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
3.5 กรณีวีซาไมผาน (ทานไดใหความรวมมือในการเตรียมเอกสารอยางถูกตองและตรงตาม
กําหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนคาทัวรให โดยหักคาบริการ 5,000 บาท ตอ ทาน 
3.6 กรณีท่ีทานมีความประสงคจะยื่นวีซาและฟงผลวีซาหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการ
ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว ถาวีซาไมผาน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาต๋ัวเครื่องบิน 100% (ประมาณ 
12,000 บาท แตจะขึน้อยูกับราคาต๋ัวเครื่องบินในแตละกรุป) 
3.7 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 
3.8 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอม คณะถอืวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณี



 

 

ใดๆ ท้ังสิ้น 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, คารกัษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 
บาท (ไมคุมครองโรคประจําตัว) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
  
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ คนขับรถ ทานละ 1,700 บาท ตลอดการเดินทาง **

ชําระกอนเดินทาง** 
2. คาธรรมเนียมวีซาออสเตรีย 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และคาบริการศูนยยืนคํา

รอง VFS GLOBAL CENTER  ทานละ 1,250 บาท ***ชําระตรงกับศูนยยื่นคํารองขอวี
ซา*** 

3. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
4. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจาก

รายการ คาซักรีด       คาโทรศัพท เปนตน 
5. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ) 
6. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
7. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยดุงาน,    การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง  สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  

 


