
 

 

รหัสทัวร WCT1902825 

ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (TG) 
มิวนิค   นูเรมเบิรก   ชมเมือง   ไลพซิก   พอสดัม   เบอรลิน 
ประตูชัยบราเดนเบิรก   เดรสเดน   สวนเดอะสวิงเกอร   คารโลวี วารี   ปราก 
ปราสาทปราก   เชสกค้ีลุมลอฟ   เชสกี้บูเดอโจวชิ   ฮัลสตัทท   บราติสลาวา 

หอคอยบราติสลาวา   เวียนนา   พระราชวังเชินบรุนน 

 



 

 

วันที่1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทย (เคานเตอร D) พรอมเจาหนาที่
คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่2     มิวนิค – นูเรมเบิรก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร  
00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค...โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 

TG924 
07.05น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสู “เมืองนูเร
มเบิรก” เมืองที่ใหญเปนอันดับ
สองของแควนบาวาเรีย ปจจุบัน
มีประชากรราว 5 แสนคน เปน
เมืองเกาที่กอตั้งมาตั้งแตป ค.ศ.
1050 ยุคจักรวรรดิโรมันเรือง
อํานาจ และเปนเมืองศูนยกลาง
ของชาวโรมัน มีรองรอยของ
อาคาร ทางเดิน แบบชาวโรมัน 
เวลาตอมาก็เปนเมืองศูนยกลาง
ทางการคา การอุตสาหกรรม ของประเทศเยอรมนี เคยมีกษัตริยปกครอง มีปราสาท
แสนสวยบนเนินเขา เมื่อถึงยุคฮิตเลอร ผูนํานาซีแหงอาณาจักรไรชที่ 3 ทานผูนําก็ใช
เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเปนหนวยระดมพลทหาร
เรือนแสน นาซีเปลี่ยนเมืองแหงเทพนิย ายใหกลายเปนเมืองแหงสงครามในชวงทศวรรษ
ที่ 1930 และไมนานจากน้ันก็ถึงกาลลมสลายแหงอาณาจักรไรชที่ 3 เมืองน้ีถูกบอมบ
อยางพินาศยอยยับ ก็ในเมื่อเปนศูนยกลางทางการทหาร เหลาพันธมิตรก็มุงโจมตีจน
แทบจะสูญหายไปจากแผนที่ประเทศ ปจจุบัน ไดซอมแซมขึ้นมาใหมอยางสวยงาม นํา
ทานชมจตุรัสกลางเมือง มีเวลาใหทานไดเก็บภาพความงามอยางจุใจ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแหงแควนแซกโซน่ี 
ซึ่งเปนเมืองที่เคยรุงเรืองและ
รํ่ารวยมากที่สุดแหงหน่ึงของ
ยุโรป รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม
และสถาปตยกรรมที่สวยงาม
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร
จนไดรับฉายาวา “นครฟลอ
เรนซแหงลุมแมนํ้าเอลเบ” เด
รสเดนมีประวัติ อันยาวนาน
ตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่ 11 
เมื่อมีการตั้งศูนยมิชชันนารีขึ้นจนเจริญสืบเน่ืองมาเปนศูนยกลางของศิลปะ และ ความรู
ของแควนแซกโซนี จนมาถึงวันที่ 14 ก.พ.1945  เมืองเดรสเดนถูกทําลายอยางหนักจาก
เครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตร และ ในเวลาตอมาผูคนในเมืองก็รวมมือรวมใจ
กันคอยๆ บูรณปฏิสังขรณบานเรือนขึ้นมาใหสวยงามเหมือนเมื่อครั้งในอดีต นําคณะ
ผานชมความสวยงามของสถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอันโดด
เดนของ “เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท” โรงอุปรากรประจําเมือง สรางเสร็จในป1878
โดยเซมเพอรในสไตลอิตาเลียนบาร็อคอาคารหลังน้ีมีความโดดเดนอยางเทาเทียมกันทั้ง
ดานสถาปตยกรรม และดนตรี เพราะตัวอาคารออกแบบไดสวยงามสมสวน เปนที่จัด
แสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสําคัญๆ นําทานผานชมสวนแสนสวย “เดอะสวิง
เกอร” (Zwinger) สวนประจําวังที่สวยงาม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      AZIMUT HOTEL DRESDEN  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3        เดรสเดน – เบอรลิน – กําแพงเบอรลิน – ประตูชัยบราเดนเบิรก –   พอสดัม 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสู “กรุงเบอรลิน” 

(Berlin) มหานครอันยิ่งใหญที่ไดรับ
การบูรณะซอมแซมใหสวยงามและดู



 

 

ยิ่งใหญดังเดิม หลังจากการรวมตัวของเยอรมันตะวันตกในคายโลกเสรี และเยอรมัน
ตะวันออกในฝ�ายคอมมิวนิสตที่แบงแยกกันมานานรวม 50 ป ภายหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เท่ียวชมความสวยงามของ 2 ฝم�งนครเบอรลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพ
กํา  แพงเบอรลินอดีตแหงการแบงแยกที่ปจจุบันเหลือเพียงไมกี่กิโลเมตร เพ่ือเก็บไวเปน
อนุสรณใหกับคนรุนหลัง นําคณะชม  “เช็คพอยส ชารลี” จุดตรวจคนเขา - ออก 
ระหวาง 2 ฝم�งเบอรลิน ซึ่งทานจะไดเห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของผูคน
จากฝم�งตะวันออกสูฝم�งตะวันตก และเปนจุดที่ใชแลกตัวเชลยในชวงแบงแยกดินแดน 
ปจจุบันจัดเปนจุดแสดงเร่ืองราวของกําแพงเบอรลิน ตั้งแตแรกเร่ิมจนถึงวันที่ผูคนชวยกนั
ทลายกําแพง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานผานชมพระราชวัง “ชาล็อตเทนเบิรก” อันสวยงาม เดิมเปนที่ประทับฤดูรอนใน

สมเด็จพระราชินีโซเฟยชาล็อต  ชม 
“โบสถไกเซอรวิลเฮม เกต คนิสเคิรช”  
หรือ “ เมโมเรียลเชิรช ” Wilhelm 
Memorial Church ที่ยังคงรองรอย
ความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที ่2 
ปจจุบันไดมีการสรางโบสถกระจกสีน้ํา
เงินครามอยูเคียงขาง แวะใหทาน
บันทึกภาพ จากน้ันผานชม “ประตูบรันเดนเบิรก” อดีตประตูเมืองที่ถูกสรางขึ้นใหม
ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 เปนประตูชยัที่สรางแบบสถาปตยกรรมฟم�นฟูคลาสสิก 
(Neoclassical) และปจจุบันถือวาเปนสถานที่สําคัญที่เปนที่รูจักกันอยางดีในกรุง
เบอรลิน ประต ูบรันเดนเบิรกตั้งอยูฝم�งตะวันของใจกลางกรุงเบอรลินบริเวณชุมทาง
ระหวางถนนหลวงอุนเทอร เดน ลินเดน (Unter den Linden) กับถนนอีบัทสทราสเซ 
(Ebertstraße) และอยูทางทิศตะวันตกของจัตุรัสพาริเซอร (Pariser Platz) หาง
ประตูออกไปทางเหนือหน่ึงบล็อก เปนที่ต้ังของอาคารรัฐสภาไรชสทาค  ไดเวลาสมควร
นําทานออกเดินทางสู“เมืองพอสดัม” เปนเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรกทางดาน
ตะวันออกของประเทศเยอรมนี ตัง้อยูบนแมน้ําฮาเฟล (Havel) 26 ก.ม. ทางตะวันตก
เฉียงใตของเบอรลิน และเปนสวนหน่ึงของเขตนครเบอรลิน มปีระชากรประมาณ 



 

 

154,606 คน นําทานชมเมือง พอทสดัม Potsdam ซึ่งเปนที่รูจกั จากการเปนที่
ประทับของกษตัริยปรสัเซียหลายพระองค ตัง้แต ค.ศ. 1918 ตัวเมอืงประกอบดวย
ทะเลสาบเช่ือมตอกันเปนจํานวนมากและมีภมูิทัศนทางวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลักษณ 
โดยเฉพาะสวนและพระราชวังซ็องซูซี (Sanssouci Palace ไกลกงัวล) ซึ่งเปนพื้นท่ี
มรดกโลกที่ใหญที่สุดในประเทศเยอรมนี 

 
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     MERCURE HOTEL POTSDAM CITY   หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4       พอสดัม – คารโลวี วารี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปราก – ชมเขตเมืองเกา – ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสูเมือง “คารโลวีวารี่”เมืองตากอากาศที่นารัก มีบอน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียง

เปนที่รูจักกันดี สรางขึ้นในสมัยพระ
เจาชารลที่  4 ชมความสวยงาม
ของเมือง และความสวยงามของ 
“แมน้ําเทปลา” ที่ไหลผานใจกลาง
เมืองซึ่งชวยเพิ่มความงดงามใหแก
ตัวเมืองแหงน้ีมากยิ่งขึ้น ชมโบสถ
ประจําเมืองเล็กๆ ที่มีสัญลักษณ
ของเมืองอยูบริเวณหนาโบสถ แลวเดินลัดเลาะไปตามลําน้ําเทปลาทามกลางหุบเขา
คลายสวิตเซอรแลนดเปนอยางมาก และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกมากมาย
ตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 
บาย นําทานคณะเดินทางสู กรุงปราก พรอมชมความสวยงามของวิวทิวทัศนของทุงหญา

อันเขียวขจี ทุงดอกเรบซีดสีเหลืองอราม และหมูบานชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเสนทาง
การเดินทางจนกระทั่งเขาสู  
“กรุงปราก” เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูริม
สองฟากฝم�งแมน้ําวัลตาวา นํา
ทานเดินทางขาม “สะพาน
ชารลส” สะพานสัญลักษณ
ของเมืองที่สรางขามแมน้ําวัล
ตาวาในชวงศตวรรษที่14ดวย
สถ าป ตยกรรม แบ บ โกธิ ก 
ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปم�นของนักบุญตางๆ ถึง 30 รูปซึ่งมีความ
งดงามและไมซํ้าแบบ สัมผัสเหลาศิลปนที่นําผลงานมาแสดงอยูริมสองขางสะพานนํา
ทานเที่ยวชม “จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาวปราก  บริเวณ
โดยรอบลวน  เปนอาคาร และวิหารเกาแกอายุกวา 600 - 700 ป ท่ีมีความงดงามโดด
เดน ชม “อนุสาวรียยานฮุส” ผูนําฝ�ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวาเปนพวกนอกรีต 
ถูกเผาทั้งเปนโดย ผูปกครองของฝ�ายคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ “หอนาฬิกา
ดาราศาสตร”  ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต (12 Apostles) ออกมาเดิน
ผานหนาตางเล็กๆ ดานบน หอคอยจนครบ 12 องค บริเวณใกลเคียงกันน้ียังเปนที่ตั้ง
ของชุมชนชาวยิวที่เกาแกที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาใหคณะไดเดินเลนชอปปم�งสินคาที่
ระลึกพื้นเมืองไตลเช็ค และโบฮีเมียน อาทิเชน เครื่องแกวสีตางๆ ,ตุกตาหุนกระบอก ,
งานผาปกรวมถึงชิ้นงานแกะสลักตางรูปแบบ ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารม้ือคํ่า เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย  
พักที่ :  INTERNATIONAL HOTEL                              หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5         กรุงปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ชมเมือง 
                  เชสกี้ บูเดอโจวิช 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

 

 นําทานถายรูปคูกับความย่ิงใหญของ “ ปราสาทปราก ” ซึ่งถูกสรางขึ้นในปค.ศ.885
โดยเจาชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคย
เปนที่ประทับของกษัตริยสมัยตางๆ ใน
จักรวรรดิโบฮีเมีย ปจจุบันน้ีไดถูกใช
เปนทําเนียบรัฐบาลและเปนที่พํานัก
ของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
เช็ค นําคณะเดินทางเขาสู ศูนยกลาง
ข อ งป ร าส าท ที่ แ ว ด ล อ ม ไป ด ว ย
โบราณสถานเกาแกอายุกวา650ป ขาชมความใหญโตโออาของ “ มหาวิหารเซนต
วิตัส ” โบสถเกาแกสไตลโกธิกที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1929 เปนมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มี
คุณคาอยางยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจากใชเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยพระองค
ตางๆ อีกทั้งยังเปนที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้นในสมัยพระเจาชารลสที่ 4  นําทานออก
เดินทางสู “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เปนเมืองขนาดเล็กในภูมิภาค
โบฮีเมียใตของสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเกา
และปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเกานี้ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปน
มรดกโลก ดวยทําเลท่ีตั้งของตัวเมืองที่มีนํ้าลอมรอบ ทําใหกลายเปนปราการที่สําคัญใน
การป�องกันขาศึก ในอดีตเคยเป  นศูนยกลางดานการปกครอง การพิพากษาคดีและการ
จัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและ
ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ.1989 ไดมี
การบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จาก
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอัน
ทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในป 
ค.ศ.1992  

 
 
 
 
 
 



 

 

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

บาย นําทานเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชม
จตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเปน
ที่ตั้งของศาลาวาการเมืองอันเกาแก
และยังคงใชอยูจนกระทั่งปจจุบัน ให
ทานไดถายรูปที่ระลึกภายนอกของ 
“ป ราส าท คุ ม ล อ ฟ ”  ซึ่ ง เป น
ปราสาทที่ใหญเปนอันดับ 2 ของ
ประเทศรองจ  ากปราสาทปรากมี
ห อ งต า งๆ  ถึ ง  40 ห อ งล าน
ปราสาท 5 แหงและอุทยานอีก 1 
แหงที่ตั้งตระหงานอยูบนเนินเขา 
ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจาก
ลานหนาอุทยาน ภาพที่ทานเห็น
คือบานเรือนหลังเล็กหลังนอยหลังคาสีสมเรียงรายกันเปนกระจุกๆ เหมือนบาน
ตุกตาที่สวยงามย่ิงนัก  จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เชสกี้ บูเดอโจวิช 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่ :  Clarion Congress Hotel / Spa Hotel Vista   หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6       เชสกี้ บูเดอโจวิช – ฮัลสตัทท – ชมเมือง – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
นํ าท าน ออ ก เดิ น ท างสู  "เมื อ งฮั ล ล ชตั ท ท " 

“Hallstatt” เมืองริมทะเ ลสาบที่สวย
ที่สุดในโลก ตั้งอยูทางฝم�งตะวันตกเฉียง
ใตของทะเลสาบฮัลลชตัทท  “Lake 
Hallstatt” หรือ ฮัลลชตัทท เทอร ซี  
“Hallstatter See” ทะเลสาบในเขต
ภู มิ ภ า ค ซ า ล ซ คั ม เ ม อ ร กุ ท 



 

 

“Salzkammergut” และยังเปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากเปนอันดับ
ตนๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย “Upper 
Austria” ซึ่งเปน 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอ
กันมานานถึง 3,500 ป เดินเลนชมเมือง ฮาลสตัดซ ชมสถาปตยกรรมที่มีเสนห
เฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคง
มีชีวิตชีวา 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ

ประเทศสโลวัค  รวมทั้งเปนเมืองที่มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาค
ยุ โรปกลาง มีประชากรประมาณ 
450,000 คน  ก รุ งบ ราติ สล าวา
ตั้ งอยู บ นสองฝم� งแม น้ํ าดานูบ  ที่
บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับ
อ อ ส เต รี ย แ ล ะ ฮั ง ก า รี  ใก ล กั บ
พรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เปนนคร
สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแควนสโลวาเกีย โบสถและสถานที่
สําคัญตาง ๆ เชน ปราสาทที่เคยใชเปนป�อมปราการสมัยโบราณ นําทานสมาชิกผานชม 
“หอคอย”บราติสลาวาอันเปนสัญลักษณของเมือง ผานชมยานเมืองเกา อาคารยาน
เมืองเกาน้ี มีหลังคาสีเขียวเปนสถาปตยกกรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมือง
หลวงเกาของยุโรป เก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนว
เทือกเขาคารเปเทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย, ภูเขาลิตเทิลคารเปเทียน (สวนหน่ึง
ของเทือกเขาคารเปเทียน) และมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนเอกลักษณ
ของประเทศ อาทิเชน ผาลูกไม, เครื่องกระเบ้ือง ฯลฯ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  APOLLO HOTEL BRATISLAVA   หรือระดับใกลเคียง 
 
 



 

 

วันที่7        บราติสลาวา – Outlet Parndorf – เวียนนา – พระราชวังเชิรนบรุนน 
 ชอปปم�งยานถนนคารทเนอร  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางเขาสู  “Outlet Parndorf” ใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบ

รนด เนมมากมายในราคาพิ เศษ  เชน 
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 

เที่ยง         อิสระอาหารม้ือเที่ยง เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเขาชม “พระราชวังเชินบรุนน” Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอนอัน

ยิ่งใหญของราชวงศฮัปสบวรกที่ถูกสรางขึ้น
ในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคของ 
“พระนางมาเรียเทเรซา” จักรพรรดินีแหง
จักรวรรดิ โรมันที่ตั้ งพระทัยวา จะสราง
พระราชวังแหงนี้ใหมีความงดงามไมแพ
พ ระราชวั งแวร ซ ายส ใน กรุ งป ารีส ”  
ดานหลังของพระราชวังในอดีตเคยใชเปนที่
ลาสัตวปจจุบันไดตกแตงเปนสวน และ น้ําพุ
อยางสวยงาม อันเปนที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนนในอดีตน้ันพระราชินีฝรั่งเศส มารี
อังตัวเนต ไดเคยใชชีวิตชวงวัยเด็ก ณ พระราชวังแหงน้ี และ โมสารทยังเคยมาบรรเลง
ดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับพระราชโอรสของพระองค สัมผัส
ความงามอันวิจิตรตระการตาภายในหองตางๆ กวา 20 หอง อาทิ หองทรงงาน หอง
บรรทม หองแกลลอรี่, หองมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม หองบอลลูม ใชจัดงานเตนรํา หรือ
แสดงดนตรี ปจจุบันยังมีการใชงานอยูเปนครั้งคราว ฯลฯ ทามกลางอุทยานสวน



 

 

ดอกไมนานาพันธุ จากน้ันนําทานชม  “กรุงเวียนนา” ผานชม “ถนนวงแหวน ” Ring 
Strasse ผานชม โรงอุปรากร (โอเปราเฮาส), พระราชวังฮอฟบวรก, อาคาร
รัฐสภา, ศาลาวาการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู “สวนสาธารณะสตัดปารค” สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลาง
เมือง ชม “อนุสาวรีย โยฮันสเตราส จูเนียร” Johann Strauss ศิลปนที่มีชื่อเสียง
กองโลก จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสู “ถนนคารทเนอร” ยานถนนการคาที่ตั้งอยูใจ
กลางเมือง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย  เชิญทานเลือกซื้อหาของฝาก
จากออ สเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินคาแบรนด
เนมชื่อดังของยุโรป พรอมชม “โบสถเซนตสตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) 
เปนโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมือง
ของประเทศออสเตรีย  

คํ่า              อิสระอาหารม้ือคํ่า เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
พักที่ :  FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8        เวียนนา – เดินทางกลับ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 หลังอาหาร นําทานออกเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานได มีเวลาทํา TAX 

REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน  
14.35 เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG937 
วันที่9       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
05.35 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
ชวงออกเดินทาง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 

ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

05-13 ก.ย. /19-27 ก.ย./ 
26 ก.ย – 04 ต.ค.62    

53,900 53,900 53,900 16,900 

12-20 ก.ย. / 10-18 ต.ค. / 
18-26 ต.ค. / 21-29 ต.ค.62  

51,900 51,900 51,900 16,900 

19-27 ม.ค.//02-10 ก.พ. 
16-24 มี.ค. 63 

46,900 46,900 46,900 16,900 

31 พ.ค.-08 มิ.ย.  2563 49,900 49,900 49,900 16,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก 

  คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) **หาก
ทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดไปและกลับพรอมคณะทัวร ทานตองซือ้ประกันเด่ียวเพิ่ม ** 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  



 

 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา 

 ในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม(คาบริการย่ืนวีซา 4,000.-) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 14 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 15 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง



 

 

โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

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

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 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 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 



 

 

 *ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 
 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  



 

 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


