10 วัน แกรนด์ ยุโรปตะวันออก
(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี)

บินตรงสู่ มิวนิก และเวียนนา โดย ลุฟฮันซ่ า / ออสเตรียน แอร์ ไลน์
ตุลาคม - ธันวาคม 2565
89,900 เท่านั้น
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น แต่ รวมทิปต่ างๆแล้ ว)
มิวนิก – ปราสาทนอยส์ ชวานสไตน์ – โอเบอร์ อมั เมอร์ เกา - มิทเทนวาล์ด - อินซ์ บรู ค – ซาลส์ บวร์ ก
ฮอล์สตรัท - ลินซ์ – เชสกีค้ รุมลอฟ - ปราก - เบอร์ โน – บราติสราวา – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่ นา้ ดานูบ - กียอร์ - ช้ อปปิ้ งเอาท์ เลต - พระราชวังเชินบรุนน์ - เวียนนา

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 13-22 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65 / 25 ธ.ค.-3 ม.ค. 66

10 วัน แกรนด์ ยุโรปตะวันออก
(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี)
วันแรก

กรุ งเทพฯ

20.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ เคาน์เตอร์ เช็คอิน เคาน์เตอร์ G ประตูทางเข้าที่ 4 สายการบินลุ ฟฮันซา แอร์
ไลน์ส อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ณ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ สัมภาระน้ าหนัก 20 กก. สาหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ)
และ ถือขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กก.
ออกเดิ นทางสู่ นครมิวนิ ก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน ลุ ฟ ฮันซา เที่ ยวบินที่ LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ
11.20 ชัว่ โมง) สายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่า และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ มิวนิก

23.00 น.
วันทีส่ อง
05.20 น.

มิวนิก – จัตุรัสมาเรียน - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – ปราสาทนอยส์ ชวานสไตน์ - โอเบอร์ อมั เมอร์ เกา
เดินทางถึงสนามบิน มิวนิก ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองมิวนิ ก (Munich) เมื องทางใต้ข องเยอรมนี และเป็ นเมื องหลวงของรั ฐบาวาเรี ย (Bavaria)
มิ ว นิ ก เป็ นเมื อ งที่ ใ หญ่ เป็ นอัน ดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ ลิ น และฮัม บู ร์ ก ) น าท่ า นสู่ จัตุ รั ส มาเรี ย น
(Marienplatz) ซึ่ งตั้งชื่ อตามรู ปปั้ นพระแม่มารี สีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งนี้เพื่อ
เป็ นระลึกถึ งเซนต์แมรี่ นักบุญแห่ งแคว้นบาวาเรี ยที่ช่วยให้มิวนิกหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน
ชมความงามของโบสถ์ เซนต์ปีเตอร์ ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิวนิก จากนั้นนาท่าน
ชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสี ยงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบา เป็ นที่
สนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ว โลก ชมย่า นการค้าโดยรอบมาเรี ย นพลัท ซ์ ทั้ง ร้ านค้า พื้ น เมื อ ง และตลาดสิ น ค้า
การเกษตร เช่น ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมัน อันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านได้
เดิ นเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกนัง่ จิบกาแฟ หรื อเบียร์ หรื อเลื อกซื้ อของที่ระลึก จากนั้นนาท่านเข้า
ชมโบสถ์เฟราเอิ น Frauenkirche หรื อ โบสถ์พ ระแม่ ม ารี (Church of Our Lady) หอคอยคู่ รูป โดมทรงหัวหอม
สัญลักษณ์ สาคัญของมิ วนิ ก มหาวิหารใหญ่ประจาเมือง ชม รอยเท้าปี ศาจ ตามตานานที่ เล่าสื บกันมา ที่เกิ ดจาก
กระทืบอย่างแรงของปี ศาจที่เสี ยรู้มนุษย์ในตอนสร้างโบสถ์ ได้เวลานาท่านเข้าชมพระราชวังนิ มเฟนบูร์ก (Schloss
Nymphenburg) พระราชวังฤดูร้อน ที่ประทับของสมาชิกราชวงศ์วทิ เทลส์บาค พระราชวังสไตล์บาร็ อคตอนปลาย
ที่เจ้าอีเล็คเตอร์ เฟอร์ ดินานด์ มารี อา (Ferdinand Maria) รับสั่งให้สร้างในปี 1664-1674 เพื่อมอบเป็ นของขวัญให้
พระชายา Henriette Maria ที่ให้กาเนิ ดพระโอรส ซึ่ งต่อมาก็คือ พระเจ้าแมกซิ มิเลียนที่ 2 เอมมานู เอล ให้ท่านได้
ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่ตกแต่งหลากสไตล์ แสดงภาพวาด ข้าวของเครื่ องใช้ และเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau (ระยะทางประมาณ 117 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม.) นาท่านเข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) และนัง่ มินิบสั เพื่อ
เข้าชมปราสาท (***การให้บริ การของรถมินิบสั ขึ้นกับสภาพอากาศในวันเดินทาง***) ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์
เป็ นหนึ่ งในปราสาทที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่เลื่องลือ สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 18–19 ในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2
ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริ ชาร์ ด วากเนอร์ ตัวปราสาทมีที่ต้ งั อันน่ าทึ่งบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู ง
กว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ าพอลลัท ท่านจะประทับใจกับความงามและบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติก
ดังเทพนิ ยาย ซึ่ ง วอลท์ ดิ ส นี ย ์ ได้จาลองแบบไปสร้ างปราสาทไว้ในดิ ส นี ยแ์ ลนด์ ทุ กแห่ งในโลก จนกลายเป็ น
สัญ ลักษณ์ ของดิ ส นี ยแ์ ลนด์ สมควรแก่ เวลานาท่านเดิ นทางสู่ โอเบอร์ อมั เมอร์ เกา (Oberammergau) (ระยะทาง
ประมาณ 46 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทาง ประมาณ 50 นาที ) เมืองขนาดเล็กบริ เวณพรมแดนติดกับออสเตรี ย เมืองที่มี
บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามของหุ บเขา และยังเป็ นหมู่บา้ นที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งผนังอาคาร
บ้านเรื อนด้วยภาพเขียนทางศาสนา และวิถีชีวติ ชนบท มีศิลปาชีพท้องถิ่นเป็ นงานแกะสลักไม้ที่มีความสวยงามขึ้น
ชื่อ และเป็ นสถานที่จดั แสดงอุปรากรระดับโลกที่ชื่อว่า The Passion Play ซึ่ งเป็ นอุปรากรที่ถ่ายทอดเรื่ องราวทาง
ศาสนาคริ สต์ที่จะจัดขึ้นสิ บปี ต่อหนึ่ งครั้ง โดยจะจัดขึ้นที่โรงละคร The Passion Play Theater ซึ่งมีผเู้ ข้าชมนับแสน
คนจากทัว่ โลก

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟุซเซน (Fussen) (ระยะทางประมาณ 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่อยู่ป ลายแคว้น บาวาเรี ย มี ช ายแดนห่ างจากประเทศออสเตรี ยเพี ย งแค่ 5 กม. เท่ านั้น เมื องนี้ มี
ชื่ อเสี ยงโด่งดังเพราะเป็ นสถานที่ต้ งั ของปราสาทไม่วา่ จะเป็ นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคิงส์ ลุดวิก และอื่ นๆ นา
ท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (Old Town Fussen) ให้ท่านได้ สัมผัสเมืองแห่ งสี สันที่ประกอบด้วยหมู่อาคารบ้านเรื อนสมัย
อดีต เป็ นอีกเมืองน่ารักที่นกั ท่องเที่ยวมักมาเยือนและสัมผัสบรรยากาศ
ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูขาหมูเยอรมัน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Luitpoldpark Hotel **** หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

มิทเทนวาล์ ด - อินซ์ บรู ค - ซาลส์ บวร์ ก - ฮอล์สตรัท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมิทเทนวาล์ด (Mittenwald) (ระยะทางประมาณ 77 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
หมู่บา้ นอันดับหนึ่งในแคว้นใหญ่สุดทางใต้ เรี ยกว่า Bavaria นาท่านเที่ยวชม หมู่บา้ นมิทเทนวาล์ด หมู่บา้ นที่มีชื่อ
เรื่ องการทาไวโอลิ นมาเกื อบสามร้ อยปี จุดเด่ นที่ ทาให้เมื องนี้ กลายเป็ นหมู่บา้ นสุ ดสวีท คื อทุ กอย่างรวมกัน ทั้ง
อาคารบ้านเรื อน โบสถ์ ผูค้ น และวิถีชีวิต เดิ นชมบรรยากาศของเมืองเล็กๆ น่ ารั กในแคว้นบาวาเรี ย พร้ อมชม
โบสถ์คาธอลิคสี ชมพู St. Peter and Paul

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินซ์บรู ค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 41 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หนึ่ง
ในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของออสเตรี ย (อีกสองแห่ งคือเวียนนา และซาลส์ บวร์ ก) ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่ ง
แม่ น้ าอิ น มี ล ัก ษณะเป็ นที่ ราบแคบแทรกตัวอยู่ระหว่างเทื อกเขาแอลป์ เดิ ม ที เมื องนี้ เป็ นเมื องตากอากาศของ
จักรพรรดิแม็กซิ มิเลี ยนแห่ งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เนื่ องด้วยเพราะสภาพอากาศที่ดีตลอดปี เป็ นเหตุให้ผทู้ ี่ได้เข้ามา
ปกครองออสเตรี ยต่างติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่ งนี้ อาทิเช่ น พระนางมาเรี ย เทเรเซี ย หรื อแม้แต่ นโปเลียน ยัง
ชอบมาพานักที่เมืองนี้ โดยพระราชวังตากอากาศที่เมืองอินซ์บรู คมี ชื่อว่า ชลอสอัมราส ได้รับขนานนามว่าเชิ น
บรุ นน้อย เพราะเชินบรุ นคือพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิออสเตรี ย ตั้งอยูท่ ี่กรุ งเวียนนาเป็ นศูนย์กลางของ
การปกครองของจักรวรรดิ เมื่อจักรพรรดิและจักรพรรดินีต่างพากันมาตากอากาศที่อินซ์บรู ค ชลอสอัมราส และ
อิ น ส์ บ รู ค จึ ง เปรี ย บเสมื อ นศู น ย์ก ลางการปกครองในช่ วงเวลานั้น ไปโดยปริ ย ายน าท่ า นชมย่านเมื อ งเก่ าที่ มี
สถาปัตยกรรมที่งดงาม นาท่านชมโกลเด้นรู ฟ หรื อหลังคาทองคาที่มีชื่อเสี ยง สัญลักษณ์สาคัญของเมืองเก่าในนคร
อิ นซ์ บรู ค ก่ อสร้ างเมื่ อศตวรรษที่ 15 ด้วยศิ ลปะสไตล์โกธิ กผสมบาโรก โดยส่ วนของหลังคาที่ ยื่นออกมาจาก
ระเบี ยงก่อสร้ างด้วยทองคาแท้ จานวน 2,738 แผ่น ปั จจุบนั โกลเด้นรู ฟถูกใช้เป็ นสานักงานการประชุ มอัลไพน์
นานาชาติ ได้เวลานาท่านเดิ นทางสู่ สวารอฟสกี้ คริ สตัลเวิร์ด (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 29 กม. ใช้
เวลาเดิ น ทางประมาณ 30 นาที ) สั ม ผัส มนต์เสน่ ห์ ข องโลกแห่ งคริ ส ตัล ที่ ศูน ย์รวมผลงานและผลิ ตภัณ ฑ์ ของ
เครื่ องประดับคริ สตัลอันเลื่ องชื่ อของโลก "สวารอฟสกี้ " ซึ่ งมี ตน้ กาเนิ ดที่เมืองอิ นน์สบรู กแห่ งนี้ ก่ อสร้างเมื่อปี
ค.ศ.1995 เนื่ องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้ง และเพื่อจุดกระแสความนิ ยมคริ สตัล สวารอฟสกี้ จึงได้
สร้างอาณาจักรคริ สตัล แห่งนี้ข้ ึนมา โดยออกแบบให้มีความหรู หราอลังการตามแบบฉบับของคริ สตัล
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ ก (Salzburg) (ระยะทาง 187 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.) เมืองแสน
สวยที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าซาลซ่ า มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ซึ่ งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขา ทุ่งหญ้าเขียวขจี
และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่ งเคยใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ เพลงชื่ อก้องโลก The Sound of Music นาท่ านชมและ
ถ่ า ยรู ป กับ สวนมิ ร าเบล (Mirabell Garden) สวนอัน สวยงามที่ ต้ ัง อยู่ ภ ายในพระราชวัง เดิ ม ตกแต่ ง พัน ธุ์ ไ ม้
หลากหลายสี สัน จากนั้นข้ามฝั่งสู่ เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ กตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา จากนั้นนา
ท่านแวะชมบ้านเกิ ดของศิลปิ นเอกผูแ้ ต่งเพลงคลาสสิ กชื่ อก้องโลกชาวออสเตรี ยนนามว่าโมสาร์ ท (Mozart) ผูซ้ ่ ึ ง
สร้างผลงานทางด้านดนตรี ไว้อย่างมากมาย บริ เวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์ กจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมากเพราะเป็ น
ย่านธุ รกิจสาคัญ ซึ่ งเต็มไปด้วย ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านขายหนังสื อ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรู ปเมืองซาลส์บวร์กตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองจากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู่ เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองมรดกโลกเก่าแก่
อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่ งมี ทิวทัศน์ที่สวยงามและดึ งดู ดนักเดิ นทางมากมายให้มายังเมื องแห่ งนี้ เมืองฮอล์สตรัท เป็ น
เมืองเล็กๆริ มทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็ นภูเขาสู งชัน บ้านเรื อนในเมืองนี้ ต้ งั อยูบ่ น
เนื้ อที่แคบๆ ริ มทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้ า จน
ผูค้ นที่เคยได้มาเยือนถึงกับขนานนามกันว่าเมืองนี้สวยจนเป็ นแบบในโปสการ์ดหรื อวอลเปเปอร์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Scalaria / Heritage Hotel / Romantik Im Weissen Rossl**** หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ลินซ์ – เชสกีค้ รุ มลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของออสเตรี ย ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าดานู บ อดี ตเคยเป็ นค่ายนาซี ในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดย
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็ นเมืองที่แฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปั ตยกรรมสไตล์บาโรกและรอคโคโค นา
ท่านชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ซึ่ งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจาเมืองที่สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตที่ มีหอคอยคู่สูงเสี ยดฟ้ า จากนั้น
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky krumlov) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)
สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งโบฮีเมีย ความโรแมนติกดุจเทพนิยาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเที่ยวชม เมืองเชสกี้ครุ มลอฟ (Cesky krumlov) เมืองเล็กตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าวัตตาว่า (Vltava) แม่น้ าสายใหญ่
จากกรุ ง ปราก (Prague) ที่ ไ หลคดเคี้ ย วไปมาคล้ายรู ป ตัว S รอบเมื อง เมื องเชสกี้ ค รุ มลอฟเป็ นเมื อ งเก่ าแก่ ที่ มี
ร่ องรอยของประวัติศาสตร์ยุคกลางอยูม่ ากมาย ดังจะเห็นได้จากการตกแต่งในบริ เวณต่าง ๆ รวมถึงสถาปั ตยกรรม
ที่อยูภ่ ายใน อาทิ ปราสาทครุ มลอฟ ปราสาทแลนด์มาร์ คของเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองรองจากปราสาทกรุ ง
ปราก เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเมื่อ
ปี ค.ศ.1992 นาท่านเข้าชมปราสาทครุ มลอฟ อายุกว่า 700 ปี ภายใต้การครอบครองของขุนนาง 3 ตระกูล หลง
จากนั้นตกเป็ นของเยอรมัน โชคดีในสงครามโลกทั้งที่ 2 รอดพ้นจากสงคราม ทาให้ปราสาทแห่ งนี้ และตัวเมือง
ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้ งั เดิมไว้ นาท่านชมปราสาทที่มีการตกแต่งลวดลายด้วยเทคนิคปูนปั้ น อีกทั้งภายในยังมีหอ้ ง
ต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ ของเมืองรวมถึงจัดแสดงสิ่ งของสาคัญต่าง ๆ ไว้มากมาย นาท่านเข้าชม โบสถ์
เซนต์วตี ุส (Church of St Vitus) โบสถ์ประจาเมืองสไตล์โกธิค สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 ภายในมีแท่นบูชาบา
รอค ที่อุทิศให้กบั เซนต์วีตุส และพระแม่มารี ชมความงดงามของภาพฝาผนัง ที่เป็ นภาพวาดทางศาสนา จากนั้น

อิสระให้ท่านได้เดิ นเล่นเที่ ยวเมือง ที่มีความโดดเด่น และมีเสน่ ห์เหมาะกับการบันทึ กรู ปมากที่ สุด ด้วย อาคาร
บ้านเรื อนในเชสกี้ครุ มลอฟที่นิยมสร้างเป็ นอาคารหลังเล็ก ทาหลังคาด้วยสี แดงอมน้ าตาล และเมื่อมองจากมุมสู ง
จะได้ภาพที่มีความเป็ นเอกภาพและงดงามราวกับเมืองในเทพนิยาย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Old Inn Hotel**** หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

เชสกีค้ ลุมลอฟ - ปราก – ปราสาทแห่ งกรุ งปราก - สะพานชาลส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก (ระยะทาง 173 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
(Czech Republic) น าท่ า นเที่ ย ว ชมกรุ ง ปราก ดิ น แดนอัน เป็ นที่ เลื่ อ งลื อ และมี ผู้ค นเดิ น ทางไปชมเมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมอันหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบ โรมันเนสก์ กอทิก เรอเนซองส์ บาโรก รวมทั้งศิลปะรู ปแบบต่างๆทาให้กรุ งปรากเป็ นเมืองที่แสดงให้เห็นถึ ง
ประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้กรุ งปรากเป็ นเมืองมรดกโลก
ด้านวัฒนธรรม นาชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Prague Astronomical Clock) ที่นกั ท่องเที่ยวจะมาเฝ้ ารอการตีบอก
เวลาทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีรูปปั้ นสิ บสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริ เวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่ งนักบุญแต่ละองค์ก็
จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมาย นาท่านเที่ ยวชม จัตุรัสเวนเชสลาส (Wenceslas Square) แหล่งช้อปปิ้ ง

ยอดนิยมประจาเมืองปราก ที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ ที่ทอดยาวตลอดเส้นถนนของ
ย่าน นับเป็ นย่านการค้าที่มีทศั นียภาพสวยงาม เพราะไม่เพียงอาคารต่างๆ ในย่านที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นเท่านั้นแต่
ยังตั้งอยู่ใกล้กบั พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ และประติ มากรรมรู ปปั้ นพระบรมรู ปทรงม้าของกษัตริ ยเ์ วนเชสลาส
อดีตผูน้ าคนสาคัญของสาธารณรัฐเช็ก และยังเป็ นองค์อุปถัมภ์หลักในการนาศาสนาคริ สต์เข้ามาเผยแพร่ ดว้ ย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นาท่านเข้าชมปราสาทแห่ งกรุ งปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.
885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทอัศวิน โบราณที่ สร้ างขึ้ นในแบบศิ ลปะกอทิ กที่ ส ง่างามซึ่ งในปั จจุ บนั ใช้เป็ นที่
พานักของประธานาธิ บดีเช็ก นาท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus
Cathedral) ที่ เด่ นเป็ นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซึ่ งเคยใช้เป็ นที่พ านักของช่ างฝี มื อในยุค สมัยก่ อน โบสถ์แห่ งนี้ เป็ น
โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบกอทิก มีการก่อสร้างเรื่ อยมาเป็ นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็ จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่างกระจกสี ที่งดงามเป็ นรู ปภาพของนักบุญและเรื่ องราวเกี่ยวกับคริ สต์ศาสนา แล้ว
ยังเป็ นที่ เก็บมงกุ ฎเพชรที่ ทาขึ้ นในสมัยพระเจ้าชาร์ ลส์ ที่ 4 กษัตริ ยผ์ ูส้ ร้ างความเจริ ญ สู งสุ ดจนท าให้ก รุ งปราก
กลายเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิ โรมันอันศักดิ์ สิทธิ์ จากนั้นนาท่านเดินสู่ สะพานชาลส์
(Charles Bridge) สะพานเก่ าแก่ สัญลักษณ์ ของเมื อง สร้ างด้วยหิ นขนาดใหญ่ ถื อเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองปราก
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชื่ อเดิมเรี ยกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้เปลี่ยนชื่อ ตามพระนามของ
พระเจ้าชาลส์ อยู่ย่านจัตุรัสและตัวเมื องเก่ า (Old Town Square) ที่คลาสสิ กโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุ ง
ปราก บนสะพานประดับด้วยรู ปปั้ นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่ งนี้ ต้องขอพร
จากนักบุญจอห์นเพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NH Prague Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เบอร์ โน - บราติสราวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ โน (Brno) (ระยะทาง 207 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองใหญ่อนั ดับ
สองรองจากกรุ งปราก ถูกค้นพบใน ค.ศ.1243 โดยเบอร์ โน เป็ นเมืองในสาธารณรัฐเช็ กที่เป็ นที่รู้จกั จากอาคาร
สถาปั ตยกรรมศิลปะสมัยใหม่เช่น Villa Tugendhat ซึ่ งสร้างใหม่ในปี 1930 โดยสถาปนิ ก Mies van der Rohe นา
ท่านเข้าชมปราสาท Spilberk ปราสาทยุคกลางบนยอดเขาในเบอร์ โนโมราเวียตอนใต้ การก่อสร้างเริ่ มต้นในช่ วง
ครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 13 โดยกษัตริ ย ์ Premyslid และเสร็ จสมบูรณ์ โดย King Ottokar II แห่ งโบฮีเมีย ปราสาท
ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 และที่ต้ งั ของ Margraves Moravian ในช่วงกลางศตวรรษที่ 14

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองบราติสลาวา ( Bratislava) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เมือง
หลวงของประเทศสโลวาเกี ย และเป็ นเมื องที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ เมื องเก่ าที่ มี ความน่ ารั กซ่ อนอยู่ในความ
คลาสสิ ค ประวัติศาสตร์ ของเมืองนี้ ได้รับอิทธิ พลจากหลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ออสเตรี ย เช็ก เยอรมัน ฮังการี ยิว และ
สโลวัก บราติสลาวาได้รับอิทธิ พลอย่างมากจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็ นเมืองหลวงแห่ งเดียวในโลกที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนี้ และเวียนนายังเป็ นเมืองหลวง 2 แห่ งที่ต้ งั อยู่ใกล้กนั มากที่สุดในยุโรป บราติสลาวา
เป็ นศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย โดยมีแม่น้ าดานูบไหลผ่านกลาง

น าท่ านเที่ ย วชมปราสาทบราติ ส ลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทที่ ก ลายเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งที่ บ อกเล่ า
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ข องบราติ สลาวา ที่นี่เคยเป็ นที่พ านัก ของผูป้ กครองนคร นาท่ านชมวิวทิ วทัศน์อนั
สวยงามของเมืองนี้ ที่ปราสามนี้ มีหอคอย ที่เคยเป็ นที่เก็บมงกุฎและคฑาสาหรับพิธีราชาภิเษกอีกด้วย จากนั้น นา
ท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองเก่า นาท่านชมประตูเมืองไมเคิล (Michael’s Gate) หนึ่งในสัญลักษณ์ของบราติสลาวา สร้าง
ขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 14 หลังคาของหอคอยแบบโกธิ คดั้งเดิม ต่อมาได้มีการปรับปรุ ง ซึ่ งทาให้มีลกั ษณะ
เป็ นสไตล์บ าโรก หอคอยสู ง 51 เมตร มี 7 ชั้น ระเบี ยงด้านบนหอยคอยเป็ นจุ ด ชมวิวที่ ส วยงามอี ก จุ ดหนึ่ ง ที่
จุดสู งสุ ดของหอคอยมีรูปปั้ นทูตสวรรค์ชื่อไมเคิลปราบมังกร เที่ยวชม ศาลากลางเก่า อาคารที่สวยงามและมีความ
โดดเด่น ชมหอนาฬิ กายิ่งใหญ่ที่ทาสี เหลื องอ่อนและมีอายุถึง 1370 ปี ถ่ายภาพกับ คูมิล Cumil Man at work รู ป
ปั้ นคนที่โผล่มาจากท่อระบาย เป็ นชายที่กาลังโผล่หัวออกมาจากท่อระบายน้ าเป็ นประติมากรรมเขตเมืองเก่า รู ป
ปั้ นแปลก ๆ ได้รับการติดตั้งในปี 1997 ซึ่ งกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง นาท่านชม อาคารเก่าแก่ ของโรงละคร
แห่ งชาติ ส โลวัก (Historical building of the Slovak National Theatre) สร้ างแบบสไตล์นี โอ – เรอเนสซองส์ ที่ มี
ความสวยงามมาก ด้านหน้าของอาคารเป็ นถนนทอดยาวมีลานกลางแจ้ง น้ าพุ รู ปปั้ นอนุ สาวรี ยข์ องบุคคลสาคัญ
ต่างๆ จากนั้นเข้าชมโบสถ์เซนต์อลิซาเบธ หรื อโบสถ์สีน้ าเงิน ( Elizabeth or Blue Church) โบสถ์คาธอลิกที่ต้ งั อยู่
ในเขตเมืองเก่า ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวบูดาเปสต์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การตกแต่งทั้ง
ภายในและภายนอกโบสถ์ทาด้วยสี ฟ้าอ่อนและตกแต่งด้วยดินเผาสี ฟ้า แม้กระทัง่ กระเบื้องมุงหลังคาก็เป็ นเซรามิก
เคลือบสี ฟ้า ที่นี่มกั ถูกใช้เพื่อเป็ นสถานที่แต่งงานและรับศีล
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sheraton Bratislava Hotel **** หรือเทียบเท่ า
วันทีเ่ จ็ด

บูดาเปสต์ – ปราสาทไวย์ดาฮุดยาด - บูดา คาสเซิล – ปราสาทไวย์ ดาฮุดยาด - ล่องเรือแม่ นา้ ดานูบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.) นครหลวง
ของประเทศฮังการี เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งโดยมีแม่น้ าดานูบ (Danube River) ซึ่ งเป็ นแม่น้ าสายสาคัญที่มีความยาว
เป็ นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป คัน่ กลางแยกเป็ นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง “บูดา” และ “เปสต์” อันเป็ น
ที่ ม าของค าว่า “บู ดาเปสต์” น าท่ านถ่ ายรู ป กับ จัตุรัส วีรบุ รุษ (Hero’s Square) มี อนุ ส าวรี ยข์ องบุ คคลส าคัญ ของ
ประเทศฮังการี เป็ นจานวนมาก ความยิง่ ใหญ่และสง่างามของมันคือตัวชี้ วดั ความภาคภูมิใจของชาวฮังการี ทุกคนที่
มี ต่อประเทศ อิ ส ระให้ท่ านได้เก็บ ภาพตามอัธยาศัย นาท่ านเข้าชมปราสาทไวย์ดาฮุดยาด (Vajdahunya Castle)
ปราสาทสวยงาม และน่ า เกรงขามแห่ ง หนึ่ ง เนื่ อ งจากตัว ปราสาทเต็ ม ไปด้ ว ยรู ป แบบของศิ ล ปะที่ ส วยงาม
หลากหลายแบบผสมกัน ไม่วา่ จะเป็ นศิลปะโรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนซอส หรื อบาโรค ซึ่ งต่างเป็ นรู ปแบบที่ท้ งั โดด
เด่นและสวยงาม โดยเฉพาะรู ปแบบการก่อสร้างที่ถ่ายทอดมาจาก Hunedoara (Vajdahunyad) Castle หรื อปราสาท
ท่านเคาท์แดรกคูล่าอันโด่ งดังแห่ งโรมาเนี ย ปราสาทไวย์ดาฮุดยาด ถูกสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองครบรอบ
1,000 ปี ของฮังการี โดยเริ่ มก่อสร้ างในปี 1896 เช่ นเดียวกับจัตุรัสวีรบุรุษ ซึ่ งรู ปแบบสถาปั ตยกรรมของปราสาท
แห่ งนี้ ได้ถูกรวบรวมมาจากลักษณะเด่ นของปราสาทโบราณหลายแห่ งที่ของประเทศฮังการี จนทาให้ถือได้ว่า
ปราสาทแห่งนี้เป็ น ตัวแทนแห่ งประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมแห่ งฮังการี และยุโรปเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านเข้าชม
วิหารเซนต์สตีเฟ่ น (St. Stephen’s Basilica) โบสถ์คาทอลิกอันสวยงามและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่สุดของเมืองบูดาเปสต์
ที่ชาวฮังการี สร้างอุ ทิศถวายให้กบั นักบุ ญสตีเฟ่ น ศิลปะสไตล์นิโอคลาสสิ ค โดยมีหอคอยคู่หน้าเป็ นที่เก็บระฆัง
หนัก 9 ตัน และยอดโดมสไตล์เรอเนสซองส์สูง 96 เมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เนินบูดา คาสเซิล (Buda Castle Hill) สาหรับปราสาทบูดานั้น ตั้งอยูใ่ นฝั่งบูดา ของกรุ งบูดาเปสต์
และเป็ นที่ต้ งั ของแกเลอรี่ และพิพิธภัณฑ์ที่สวยงาม จากเนิ นบูดาฮิลล์แห่ งนี้ท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของ
อาคารบ้านเรื อนฝั่ งเปสต์ได้อีกด้วย อิ สระให้ท่านได้เที่ยวชมและเก็บภาพตามอัธยาศัย นาท่านชมอาคารรัฐสภา
ฮังการี เป็ นอาคารรัฐสภาที่ ชาวฮังกาเรี ยนภูมิใจว่าเป็ นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความ
สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมแบบนีโอโกธิ คที่ดูคลาสสิ กด้วยหลังคาสี แดง อาคารรัฐสภาแห่ งนี้ เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.
1885 และใช้เวลากว่า 20 ปี กว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ โดยรู ปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน
สหราชอาณาจักร ได้เวลานาท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์แมทธิ อสั (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็ นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ซึ่งมีหลังคา
สลับสี อนั สวยงามของ สถาปั ตยกรรมแบบนี โอ โบสถ์น้ ีเคยใช้จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อ
โบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ยแ์ มทธิอสั ซึ่ งพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือ
ว่าเป็ นสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริ ง สิ่ งก่อสร้ างที่งดงามเกิ ดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่ งโบสถ์น้ ี
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเรี ยบร้อยแล้ว

ได้เวลานาท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่ งการ “ล่องเรื อแม่น้ าดานู บ” ชมความงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิ ค เรี ยงรายสองฝั่ งแม่น้ าดานู บ มนต์เสน่ ห์ที่ ไม่ เสื่ อมคลาย และได้รับการยกย่องว่าเป็ นเมื องโรแมนติ คบน
สายน้ าแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่าบนเรื อสาราญ พร้อมชมบรรยากาศแม่น้ าดานูบ
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Blu Beke **** หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

กียอร์ – พระราชวังเอซเตอร์ ฮาซ่ า – The Designer Outlet Parndorf

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกียอร์ (Gyor) (ระยะทาง 121 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เมืองกียอร์ ตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของฮังการี เป็ นเมื องแห่ งประวัติศาสตร์ ที่มีการค้นพบหลักฐานของ การตั้งถิ่ นฐานของ
มนุ ษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เที่ยวชมบรรยากาศของเมือง ชม ศาลากลาง (City Hall) อาคารที่สร้างขึ้นในแบบนี โอ
คลาสสิ ค ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบอย่ า งสวยงาม ชมจัตุ รั ส Bésci Kapu Tér ที่ ต้ ัง ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ มากมายหลายแห่ง เที่ยวชมโบสถ์คาร์ มิไลท์ (Carmellite Church) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่
18 และป้ อมปราการเก่าแก่ที่น่าสนใจ จากศตวรรษที่ 16 ถูกสร้าง ขึ้นเพื่อปกป้ องจากการรุ กรานเมืองจากพวกตุรกี
ในอดี ต นั่น เอง น าท่ านเดิ น ทางสู่ พระราชวัง เอซเตอร์ ฮาซ่ า (Esterhazy palace) (ระยะทาง 119 กม. ใช้เวลา
เดิ น ทางประมาณ 1.30 ชั่ ว โมง) เป็ นพระราชวัง ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า " แวร์ ซ าย ฮัง การี " สร้ า งโดย Prince Nikolaus
Esterházy อาคารสไตล์รอคโกโก ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของฮังการี เป็ นเคยบ้านของโจเซฟ ไฮเดนและวงออเคสตราของ
เขาตั้งแต่ปี 1760 ถึง 1790 นาท่านเข้าชมภายในพระราชวังอันงดงาม ชมห้องจัดเลี้ยงที่มีภาพวาดของApollo บนรถ
ม้าของเขา บนเพดาน ห้องสมุดขนาดใหญ่จุหนังสื อได้เกือบ 22,000 เล่ม และมีตวั อักษร 'E' ซึ่ งย่อมาจากนามสกุล
ของครอบครัว ห้องที่ใหญ่ที่สุดคือ Sala Terrana ที่มีลกั ษณะเหมือนถ้ า ซึ่ งได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์อิตาเลี่ยน
ที่ทนั สมัยในขณะนั้น บนเพดานมีนางฟ้ าเต้นราถือพวงหรี ดดอกไม้เป็ นรู ปตัว E

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ The Designer Outlet Parndorf (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ให้เวลาท่าน
ได้อิส ระช้อปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ เนมมากมาย อาทิ Bally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo Boss, Lacoste,
Prada, Samsonite, Timberland, ช็ อกโกแลตสวิส ฯลฯ ได้เวลาสมควร น าท่ านเดิ นทางสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna)
(ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NH Danube City Hotel / Mercure Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

พระราชวังเชิ นบรุ นน์ - เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ ก - ถนนคาร์ ทเนอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมพระราชวังเชิ นบรุ นน์ (Schönbrunn Palace) อันยิ่งใหญ่ในเวียนนา สร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 17 เคย
เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ คถึง 600ปี โดยสร้างตามแบบพระราชวังแวร์ ซายส์ในประเทศ
ฝรั่งเศส ความโดดเด่นของพระราชวังแห่ งนี้ คือสถาปั ตยกรรมแบบรอคโกโก (Rococo) มีความหรู หรา ใหญ่โต
อลังการ โดยเฉพาะตัวอาคารสี เหลื องอร่ าม ถูกเรี ยกขานกันว่าเป็ นสี เหลื องเทเรซ่ า เนื่ องจากปรับปรุ งทั้งภายใน
และภายนอก ในสมัยพระนางมาเรี ยเทเรซ่ า ภายในของ Schönbrunn Palace นั้นมีห้องมากหว่า 1,441 ห้องด้วยกัน
เเต่จะเปิ ดเข้าชมเพียงเเค่ 40 ห้อง แต่ละห้องสะท้อนถึงเรื่ องราวต่างๆ ของราชวงศ์ และขนบประเพณี ออสเตรี ย ไม่
ว่าจะเป็ นพระนางมารี อองตัวเนต พระราชิ นีแห่ งฝรั่งเศส ก็ยงั เคยใช้พระชนม์ชีพในวัยเยาว์ในพระราชวังแห่ งนี้
รวมถึงสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลี ยนที่ 1 แห่ งฝรั่งเศส ก็เคยมาประทับพักอยู่ ณ พระราชวังแห่ งนี้ กบั พระราช
โอรสของพระองค์

นาท่านเดินเที่ยวชม กรุ งเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่ งดนตรี ที่แฝงไว้ดว้ ยความโรแมนติกอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า
1,000 ปี เป็ นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยูภ่ ายใต้สถาปั ตยกรรมคลาสสิ กอันทรงคุณค่า ตั้งอยูท่ างตอนกลาง
ของสหภาพยุโรป เชื่อมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ซึ่ งมีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศ
ด้วยกัน ได้แก่ เยอรมนี , เช็ก, สโลวาเกี ย, ฮังการี , สโลเวเนี ย, อิตาลี , สวิตเซอร์ แลนด์ ลิคเทนสไตน์ นาท่านแวะ
ถ่ ายรู ป กับ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึ่ งตั้งอยู่ใกล้พ ระราชวังฮอฟบวร์ ก และศาลยุติธรรม ตัวอาคาร
แบ่งเป็ นสองอาคาร ประกอบด้วย สภาแห่ งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้ อที่ราว 13,500 ตารางเมตร ห้อง
ใช้สอยกว่า 100 ห้อง ไม่วา่ จะเป็ นห้องทางาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องออกกาลังกาย
ฯลฯ ทั้งนี้ สัญลักษณ์ ที่โดดเด่นที่สุดของอาคารรัฐสภาคือ น้ าพุและรู ปปั้ นเทพีอาเธน่ า ที่ต้ งั ตระหง่านอยูด่ า้ นหน้า
อาคารรัฐสภา นับเป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุ งเวียนนา นาท่านถ่ายรู ปกับ
พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หนึ่งในพระราชวังฤดูหนาวที่สวยงามและยิง่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของทวีป
ยุโรป และยังคงความคลาสสิ กไว้ต้ งั แต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกใช้เป็ นศูนย์กลางการปกครองของประเทศโดย
ราชวงศ์ฮบั บวร์กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่ าน เข้าชม วิห ารเซนต์ส เตฟาน (St. Stephen Cathedral) ซึ่ งตั้งอยู่โดดเด่ น เป็ นสง่ า เป็ นสัญ ลักษณ์ ของกรุ ง
เวียนนา สถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ ผลงานศิลปะเชิงศาสนาและภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยง
ที่สุดในออสเตรี ยมีสร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุ ญสตีเฟน (Stephen )และเพื่อใช้เป็ นสถานที่ฝัง
และบรรจุศพของทั้งขุนนางและคนธรรมดา ด้วยความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ รวมถึ งความโดดเด่นของศิลปะ
แบบโรมาเนส (Romanesque) และกอธิ ค (Gothic) สรรค์สร้างผ่านความงามสถาปั ตยกรรมและความสวยงามของ
กระเบื้ อ งหลากสี ท าให้ อาสนวิห ารแห่ งนี้ ได้รับ การยอมรั บ ว่าเป็ นสิ่ ง ก่ อสร้ างทางศาสนาที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ของ
ออสเตรี ย ชมความงดงามภายในมหาวิหาร จากนั้น ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับการชอปปิ้ ง ถนนคาร์ ทเนอร์ ย่าน
ถนนการค้าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย สิ นค้ามากมายให้เลือกซื้ อ อาทิเช่ น
เครื่ องแก้วคริ สตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ นัง่ จิบกาแฟต้นตารับแท้

19.00 น.
23.20 น.

นาท่านสู่ สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบินที่ OS 025 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชัว่ โมง)

วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพฯ

14.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน แกรนด์ ยุโรปตะวันออก
(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี)
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 13-22 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65 / 25 ธ.ค.-3 ม.ค. 66
อัตราค่าบริ การ

โปรยุโรปตะวันออก

ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์ พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรื อ
พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

89,900

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริ มเตียง

79,900

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (LH / OS) เริ่มต้ นที่ ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-MUC//VIE-BKK)

17,000
80,000 – 120,000
24,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 18 มี.ค. 65) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเทีย่ ว (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย LH/ OS (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง






ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,000 บาท
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง หรื อไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 45,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิ ก เดิ นทาง 30 วันล่ วงหน้าก่ อนการเดิ นทางหัก ค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง เช่ นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิ น , วีซ่ าและค่ า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี ), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมี รายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่ วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ ยวบินของคณะใหญ่เกิ ดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุ บ ตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิ เสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง

 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดิ น ทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพัก ของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย เพราะหากเกิ ด
การสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิ โลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
น้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิ น USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้น
ธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิ ดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รู ป พืน้ ฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้
ไม่ ได้ ) ห้ ามสวมแว่นสายตา จะต้ องเห็นคิว้ และใบหู ชั ดเจน (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ ) ***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้ องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น***
3. สาเนาวัคซี นพาสปอร์ ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซี นครบโดส
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้เป็ น Statement เท่านั้น!!!)
- Bank Statement (รายการเดินบัญชี) ย้อนหลัง 3 เดือน ใช้เป็ นบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ที่ออกโดยทางธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามตัวสะกดในพาสปอร์ต มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า และ มี
ยอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
************* ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น **************
- บัญชีฝากประจา (Fixed) **สามารถแนบประกอบได้ (ไม่สามารถใช้เป็ นบัญชีหลักในการยืน่ ได้)
ท่านต้องใช้บญั ชีออมทรัพย์ (Saving) เป็ นหลักในการยืน่
หากใช้บญั ชีฝากประจาในการแนบประกอบ ต้องเตรี ยมดังนี้
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
**กรณี รับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย) จะต้องสะกดชื่อให้ถูกตามพาสปอร์ต
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

10 วัน แกรนด์ ยุโรปตะวันออก
(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี)
ราคาทัวร์ 89,900 บาท :

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

13-22 ต.ค. 65
25 ธ.ค.-3 ม.ค. 66
เบอร์
โทรศัพท์มือถือ
สาหรับกรอกใน
ฟอร์มยืน่ วีซ่า

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

21-30 ต.ค. 65

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคย
สแกนลายนิ้วมือใน
การยืน่ วีซ่าเชงเก้น
(กรุ ณาระบุ)

ชื่อผูส้ ารองที่นงั่ ............................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์..................................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................

