
 

 

10 วนั แกรนด์ยุโรปตะวนัออก 
(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวคั - ฮังการี) 

 

 
บินตรงสู่มิวนิก และเวยีนนา โดย ลุฟฮันซ่า / ออสเตรียน แอร์ไลน์ 

 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 
89,900 เท่าน้ัน 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทิปต่างๆแล้ว)  

มวินิก – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – โอเบอร์อมัเมอร์เกา - มทิเทนวาล์ด - อนิซ์บรูค – ซาลส์บวร์ก 
ฮอล์สตรัท - ลนิซ์ – เชสกีค้รุมลอฟ - ปราก - เบอร์โน – บราติสราวา – บูดาเปสต์ 
ล่องเรือแม่น า้ดานูบ - กยีอร์ -  ช้อปป้ิงเอาท์เลต - พระราชวงัเชินบรุนน์ - เวยีนนา  

 

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



 

 

10 วนั แกรนด์ยุโรปตะวนัออก 
(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวคั - ฮังการี) 

วนัแรก กรุงเทพฯ  
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและหัวหน้าทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ G ประตูทางเขา้ท่ี 4 สายการบินลุฟฮนัซา แอร์
ไลน์ส อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ)  
และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

23.00 น. ออกเดินทางสู่ นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน ลุฟฮนัซา เท่ียวบินท่ี LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ 
11.20 ชัว่โมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่มิวนิก 

 

วนัทีส่อง  มิวนิก – จัตุรัสมาเรียน - พระราชวงันิมเฟนบูร์ก – ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - โอเบอร์อมัเมอร์เกา   
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบิน มิวนิก ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) เมืองทางใตข้องเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) 
มิวนิกเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ  3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบู ร์ก) น าท่านสู่ จัตุรัสมาเรียน 
(Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นระลึกถึงเซนต์แมร่ี นกับุญแห่งแควน้บาวาเรียท่ีช่วยให้มิวนิกหลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน 
ชมความงามของโบสถ์ เซนตปี์เตอร์ ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นโบสถแ์ห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมิวนิก จากนั้นน าท่าน
ชม ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเยน็ ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็นท่ี
สนใจของนักท่องเท่ียวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัทซ์ ทั้ งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้า
การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเขา้
ชมโบสถ์เฟราเอิน Frauenkirche หรือ โบสถ์พระแม่มารี (Church of Our Lady) หอคอยคู่รูปโดมทรงหัวหอม 
สัญลกัษณ์ส าคญัของมิวนิก มหาวิหารใหญ่ประจ าเมือง ชม รอยเทา้ปีศาจ ตามต านานท่ีเล่าสืบกนัมา ท่ีเกิดจาก
กระทืบอยา่งแรงของปีศาจท่ีเสียรู้มนุษยใ์นตอนสร้างโบสถ์ ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพระราชวงันิมเฟนบูร์ก (Schloss 
Nymphenburg) พระราชวงัฤดูร้อน ท่ีประทบัของสมาชิกราชวงศ์วทิเทลส์บาค พระราชวงัสไตล์บาร็อคตอนปลาย  
ท่ีเจา้อีเล็คเตอร์เฟอร์ดินานด์ มารีอา (Ferdinand Maria) รับสั่งให้สร้างในปี 1664-1674 เพื่อมอบเป็นของขวญัให้
พระชายา Henriette Maria ท่ีให้ก าเนิดพระโอรส ซ่ึงต่อมาก็คือ พระเจา้แมกซิมิเลียนท่ี 2 เอมมานูเอล ให้ท่านได้
ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ท่ีตกแต่งหลากสไตล ์แสดงภาพวาด ขา้วของเคร่ืองใช ้และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
 



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau (ระยะทางประมาณ 117  ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม.) น าท่านเขา้ชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) และนัง่มินิบสัเพื่อ
เขา้ชมปราสาท (***การให้บริการของรถมินิบสัข้ึนกบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง***) ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์
เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ืองลือ สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 18–19 ในรัชสมยัของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 
ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ ตวัปราสาทมีท่ีตั้งอนัน่าท่ึงบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูง
กวา่ 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้าพอลลทั ท่านจะประทบัใจกบัความงามและบรรยากาศท่ีแสนจะโรแมนติก
ดงัเทพนิยาย ซ่ึง วอลท์ ดิสนีย ์ได้จ  าลองแบบไปสร้างปราสาทไวใ้นดิสนียแ์ลนด์ทุกแห่งในโลก จนกลายเป็น
สัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ โอเบอร์อมัเมอร์เกา (Oberammergau) (ระยะทาง
ประมาณ 46  ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ 50 นาที) เมืองขนาดเล็กบริเวณพรมแดนติดกบัออสเตรีย เมืองท่ีมี
บรรยากาศธรรมชาติท่ีสวยงามของหุบเขา และยงัเป็นหมู่บา้นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งผนงัอาคาร
บา้นเรือนดว้ยภาพเขียนทางศาสนา และวถีิชีวติชนบท มีศิลปาชีพทอ้งถ่ินเป็นงานแกะสลกัไมท่ี้มีความสวยงามข้ึน
ช่ือ และเป็นสถานท่ีจดัแสดงอุปรากรระดบัโลกท่ีช่ือวา่ The Passion Play ซ่ึงเป็นอุปรากรท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวทาง
ศาสนาคริสตท่ี์จะจดัข้ึนสิบปีต่อหน่ึงคร้ัง โดยจะจดัข้ึนท่ีโรงละคร The Passion Play Theater ซ่ึงมีผูเ้ขา้ชมนบัแสน
คนจากทัว่โลก 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฟุซเซน (Fussen)  (ระยะทางประมาณ 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่อยู่ปลายแควน้บาวาเรียมีชายแดนห่างจากประเทศออสเตรียเพียงแค่ 5 กม. เท่านั้น เมืองน้ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัเพราะเป็นสถานท่ีตั้งของปราสาทไม่วา่จะเป็นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคิงส์ลุดวิก และอ่ืนๆ น า
ท่านเท่ียวชมเมืองเก่า (Old Town Fussen) ใหท้่านได ้สัมผสัเมืองแห่งสีสันท่ีประกอบดว้ยหมู่อาคารบา้นเรือนสมยั
อดีต เป็นอีกเมืองน่ารักท่ีนกัท่องเท่ียวมกัมาเยอืนและสัมผสับรรยากาศ 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน เมนูขาหมูเยอรมนั 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Luitpoldpark Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
 

วนัทีส่าม มิทเทนวาล์ด - อนิซ์บรูค - ซาลส์บวร์ก - ฮอล์สตรัท 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมิทเทนวาล์ด (Mittenwald) (ระยะทางประมาณ 77 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
หมู่บา้นอนัดบัหน่ึงในแควน้ใหญ่สุดทางใต ้เรียกวา่ Bavaria  น าท่านเท่ียวชม หมู่บา้นมิทเทนวาล์ด หมู่บา้นท่ีมีช่ือ
เร่ืองการท าไวโอลินมาเกือบสามร้อยปี จุดเด่นท่ีท าให้เมืองน้ีกลายเป็นหมู่บา้นสุดสวีท คือทุกอย่างรวมกนั ทั้ง
อาคารบา้นเรือน โบสถ์ ผูค้น และวิถีชีวิต เดินชมบรรยากาศของเมืองเล็กๆ น่ารักในแควน้บาวาเรีย พร้อมชม 
โบสถค์าธอลิคสีชมพ ูSt. Peter and Paul 



 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินซ์บรูค (Innsbruck) (ระยะทางประมาณ 41 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45  นาที)  หน่ึง

ในสามเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของออสเตรีย (อีกสองแห่งคือเวียนนา และซาลส์บวร์ก) ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้ าอิน มีลักษณะเป็นท่ีราบแคบแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ เดิมทีเมืองน้ีเป็นเมืองตากอากาศของ
จกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เน่ืองดว้ยเพราะสภาพอากาศท่ีดีตลอดปี เป็นเหตุให้ผูท่ี้ไดเ้ขา้มา
ปกครองออสเตรียต่างติดใจมาพกัผ่อนในเมืองแห่งน้ี อาทิเช่น พระนางมาเรีย เทเรเซีย หรือแมแ้ต่ นโปเลียน ยงั
ชอบมาพ านักท่ีเมืองน้ี โดยพระราชวงัตากอากาศท่ีเมืองอินซ์บรูคมีช่ือวา่ ชลอสอมัราส ไดรั้บขนานนามว่าเชิน
บรุนนอ้ย เพราะเชินบรุนคือพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของจกัรวรรดิออสเตรีย ตั้งอยูท่ี่กรุงเวียนนาเป็นศูนยก์ลางของ
การปกครองของจกัรวรรดิ  เม่ือจกัรพรรดิและจกัรพรรดินีต่างพากนัมาตากอากาศท่ีอินซ์บรูค ชลอสอมัราส และ
อินส์บรูคจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลานั้ นไปโดยปริยายน าท่านชมย่านเมืองเก่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม น าท่านชมโกลเดน้รูฟ หรือหลงัคาทองค าท่ีมีช่ือเสียง สัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองเก่าในนคร
อินซ์บรูค ก่อสร้างเม่ือศตวรรษท่ี 15 ด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโรก โดยส่วนของหลังคาท่ียื่นออกมาจาก
ระเบียงก่อสร้างด้วยทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผ่น ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟถูกใช้เป็นส านักงานการประชุมอลัไพน์
นานาชาติ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ สวารอฟสก้ี คริสตลัเวิร์ด (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 29 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สัมผสัมนต์เสน่ห์ของโลกแห่งคริสตลัท่ีศูนย์รวมผลงานและผลิตภัณฑ์ของ
เคร่ืองประดบัคริสตลัอนัเล่ืองช่ือของโลก "สวารอฟสก้ี" ซ่ึงมีตน้ก าเนิดท่ีเมืองอินน์สบรูกแห่งน้ี ก่อสร้างเม่ือปี 
ค.ศ.1995 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง และเพื่อจุดกระแสความนิยมคริสตลั สวารอฟสก้ีจึงได้
สร้างอาณาจกัรคริสตลั แห่งน้ีข้ึนมา โดยออกแบบใหมี้ความหรูหราอลงัการตามแบบฉบบัของคริสตลั  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 



 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 187 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.) เมืองแสน
สวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงตั้งอยู่ในออ้มกอดของขุนเขา ทุ่งหญา้เขียวขจี 
และทะเลสาบมองต์เซ ซ่ึงเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เพลงช่ือก้องโลก The Sound of Music น าท่านชมและ
ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามท่ีตั้ งอยู่ภายในพระราชวงัเดิม ตกแต่งพันธ์ุไม้
หลากหลายสีสัน จากนั้นขา้มฝ่ังสู่เมืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่นเนินเขา จากนั้นน า
ท่านแวะชมบา้นเกิดของศิลปินเอกผูแ้ต่งเพลงคลาสสิกช่ือกอ้งโลกชาวออสเตรียนนามวา่โมสาร์ท (Mozart) ผูซ่ึ้ง
สร้างผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเล็กๆ ท่ีคึกคกัมากเพราะเป็น
ยา่นธุรกิจส าคญั ซ่ึงเต็มไปดว้ย ร้านขายเส้ือผา้ ร้านขายหนงัสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองมรดกโลกเก่าแก่
อายุกว่า 4,000 ปี ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายงัเมืองแห่งน้ี เมืองฮอล์สตรัทเป็น
เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมืองน้ีตั้งอยูบ่น
เน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสร้างลดหลัน่เป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวนลอยฟ้า จน
ผูค้นท่ีเคยไดม้าเยอืนถึงกบัขนานนามกนัวา่เมืองน้ีสวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Hotel Scalaria / Heritage Hotel / Romantik Im Weissen Rossl**** หรือเทยีบเท่า  
 



 

 

 
 

 

วนัทีส่ี่ ลนิซ์ – เชสกีค้รุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 3 ของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าดานูบ อดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมยัการปกครองของเยอรมนั โดย
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นบัเป็นเมืองท่ีแฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกและรอคโคโค น า
ท่านชม จตุรัสกลางเฮาพทพ์ลทัซ์ (Haupt Platz Square) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจ าเมืองท่ีสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตท่ีมีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Cesky krumlov) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) 
สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองเล็กๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งโบฮีเมีย ความโรแมนติกดุจเทพนิยาย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Cesky krumlov) เมืองเล็กตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าวตัตาวา่ (Vltava) แม่น ้ าสายใหญ่
จากกรุงปราก (Prague) ท่ีไหลคดเค้ียวไปมาคล้ายรูปตวั S รอบเมือง เมืองเชสก้ีครุมลอฟเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมี
ร่องรอยของประวติัศาสตร์ยุคกลางอยูม่ากมาย  ดงัจะเห็นไดจ้ากการตกแต่งในบริเวณต่าง ๆ รวมถึงสถาปัตยกรรม
ท่ีอยูภ่ายใน อาทิ ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแลนด์มาร์คของเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองรองจากปราสาทกรุง
ปราก เมืองท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทั้งทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติเม่ือ
ปี ค.ศ.1992 น าท่านเขา้ชมปราสาทครุมลอฟ อายุกว่า 700 ปี ภายใตก้ารครอบครองของขุนนาง 3 ตระกูล หลง
จากนั้นตกเป็นของเยอรมนั โชคดีในสงครามโลกทั้งท่ี 2 รอดพน้จากสงคราม ท าให้ปราสาทแห่งน้ี และตวัเมือง
ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดั้งเดิมไว ้น าท่านชมปราสาทท่ีมีการตกแต่งลวดลายดว้ยเทคนิคปูนป้ัน อีกทั้งภายในยงัมีหอ้ง
ต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์ของเมืองรวมถึงจดัแสดงส่ิงของส าคญัต่าง ๆ ไวม้ากมาย น าท่านเขา้ชม โบสถ์
เซนตว์ตุีส (Church of St Vitus) โบสถป์ระจ าเมืองสไตลโ์กธิค สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 15 ภายในมีแท่นบูชาบา
รอค ท่ีอุทิศให้กบัเซนต์วีตุส และพระแม่มารี ชมความงดงามของภาพฝาผนงั ท่ีเป็นภาพวาดทางศาสนา จากนั้น 



 

 

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวเมือง ท่ีมีความโดดเด่น และมีเสน่ห์เหมาะกบัการบนัทึกรูปมากท่ีสุด ด้วย อาคาร
บา้นเรือนในเชสก้ีครุมลอฟท่ีนิยมสร้างเป็นอาคารหลงัเล็ก ทาหลงัคาดว้ยสีแดงอมน ้ าตาล และเม่ือมองจากมุมสูง 
จะไดภ้าพท่ีมีความเป็นเอกภาพและงดงามราวกบัเมืองในเทพนิยาย  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Old Inn Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้า เชสกีค้ลมุลอฟ - ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาลส์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง 173 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก 

(Czech Republic) น าท่านเท่ียว ชมกรุงปราก ดินแดนอันเป็นท่ีเล่ืองลือและมีผู ้คนเดินทางไปชมเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นสถาปัตยกรรม
แบบ โรมนัเนสก ์กอทิก เรอเนซองส์ บาโรก รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆท าให้กรุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึง
ประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองค์การยเูนสโกไดป้ระกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก
ดา้นวฒันธรรม  น าชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ท่ีนกัท่องเท่ียวจะมาเฝ้ารอการตีบอก
เวลาทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีรูปป้ันสิบสองนกับุญเดินเวยีนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซ่ึงนกับุญแต่ละองคก์็
จะมีอิริยาบถแตกต่างกนัตามความหมาย น าท่านเท่ียวชม จตุัรัสเวนเชสลาส (Wenceslas Square)  แหล่งช้อปป้ิง



 

 

ยอดนิยมประจ าเมืองปราก ท่ีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ ท่ีทอดยาวตลอดเส้นถนนของ
ยา่น นบัเป็นยา่นการคา้ท่ีมีทศันียภาพสวยงาม เพราะไม่เพียงอาคารต่างๆ ในยา่นท่ีมีเอกลกัษณ์ โดดเด่นเท่านั้นแต่
ยงัตั้งอยู่ใกล้กบัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และประติมากรรมรูปป้ันพระบรมรูปทรงมา้ของกษตัริยเ์วนเชสลาส 
อดีตผูน้ าคนส าคญัของสาธารณรัฐเช็ก และยงัเป็นองคอุ์ปถมัภห์ลกัในการน าศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแพร่ดว้ย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

 

 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างข้ึนในปี ค.ศ.
885 โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทอศัวินโบราณท่ีสร้างข้ึนในแบบศิลปะกอทิกท่ีสง่างามซ่ึงในปัจจุบนัใช้เป็นท่ี
พ  านกัของประธานาธิบดีเช็ก น าท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตวัปราสาท เขา้ชมโบสถ์เซนตไ์วตสั (Saint Vitus 
Cathedral) ท่ีเด่นเป็นสง่า เขตโกลเด้นเลน ซ่ึงเคยใช้เป็นท่ีพ  านักของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน โบสถ์แห่งน้ีเป็น
โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบกอทิก มีการก่อสร้างเร่ือยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหนา้ต่างกระจกสีท่ีงดงามเป็นรูปภาพของนกับุญและเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสตศ์าสนา แลว้
ยงัเป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุดจนท าให้กรุงปราก
กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นน าท่านเดินสู่ สะพานชาลส์ 
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปราก
สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ช่ือเดิมเรียกวา่ “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ไดเ้ปล่ียนช่ือ ตามพระนามของ
พระเจา้ชาลส์ อยู่ย่านจตุัรัสและตวัเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ีคลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรุง
ปราก บนสะพานประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับุญถึง 28 องค ์ชาวคริสตเ์ช่ือวา่ หากเดินผา่นสะพานแห่งน้ี ตอ้งขอพร
จากนกับุญจอห์นเพือ่ความเป็นสิริมงคล อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NH Prague Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

วนัที่หก  เบอร์โน - บราติสราวา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 207 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองใหญ่อนัดบั
สองรองจากกรุงปราก ถูกคน้พบใน ค.ศ.1243 โดยเบอร์โน เป็นเมืองในสาธารณรัฐเช็กท่ีเป็นท่ีรู้จกั จากอาคาร
สถาปัตยกรรมศิลปะสมยัใหม่เช่น Villa Tugendhat ซ่ึงสร้างใหม่ในปี 1930 โดยสถาปนิก Mies van der Rohe น า
ท่านเขา้ชมปราสาท Spilberk ปราสาทยุคกลางบนยอดเขาในเบอร์โนโมราเวียตอนใต ้การก่อสร้างเร่ิมตน้ในช่วง
คร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 13 โดยกษตัริย ์Premyslid และเสร็จสมบูรณ์โดย King Ottokar II แห่งโบฮีเมีย ปราสาท
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนในช่วงกลางศตวรรษท่ี 13 และท่ีตั้งของ Margraves Moravian ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 14  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา ( Bratislava) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)   เมือง
หลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เมืองเก่าท่ีมีความน่ารักซ่อนอยู่ในความ
คลาสสิค ประวติัศาสตร์ของเมืองน้ีไดรั้บอิทธิพลจากหลายเผา่พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนั ฮงัการี ยวิ และ
สโลวกั บราติสลาวาไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากประเทศเพื่อนบา้น เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมีอาณาเขต
ติดต่อกบั 2 ประเทศ เมืองน้ีและเวียนนายงัเป็นเมืองหลวง 2 แห่งท่ีตั้งอยู่ใกลก้นัมากท่ีสุดในยุโรป บราติสลาวา
เป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง วฒันธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย  โดยมีแม่น ้าดานูบไหลผา่นกลาง 



 

 

 

  
 น าท่านเท่ียวชมปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทท่ีกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองท่ีบอกเล่า

เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของบราติสลาวา ท่ีน่ีเคยเป็นท่ีพ  านักของผูป้กครองนคร น าท่านชมวิวทิวทศัน์อนั
สวยงามของเมืองน้ี ท่ีปราสามน้ีมีหอคอย ท่ีเคยเป็นท่ีเก็บมงกุฎและคฑาส าหรับพิธีราชาภิเษกอีกดว้ย จากนั้น น า
ท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเก่า น าท่านชมประตูเมืองไมเคิล (Michael’s Gate) หน่ึงในสัญลกัษณ์ของบราติสลาวา สร้าง
ข้ึนในช่วงกลางของศตวรรษท่ี 14 หลงัคาของหอคอยแบบโกธิคดั้งเดิม ต่อมาไดมี้การปรับปรุง ซ่ึงท าใหมี้ลกัษณะ
เป็นสไตล์บาโรก หอคอยสูง 51 เมตร มี 7 ชั้น ระเบียงด้านบนหอยคอยเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง ท่ี
จุดสูงสุดของหอคอยมีรูปป้ันทูตสวรรคช่ื์อไมเคิลปราบมงักร เท่ียวชม ศาลากลางเก่า  อาคารท่ีสวยงามและมีความ
โดดเด่น ชมหอนาฬิกายิ่งใหญ่ท่ีทาสีเหลืองอ่อนและมีอายุถึง 1370 ปี ถ่ายภาพกบั คูมิล Cumil Man at work  รูป
ป้ันคนท่ีโผล่มาจากท่อระบาย เป็นชายท่ีก าลงัโผล่หัวออกมาจากท่อระบายน ้ าเป็นประติมากรรมเขตเมืองเก่า รูป
ป้ันแปลก ๆ ไดรั้บการติดตั้งในปี 1997 ซ่ึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง น าท่านชม อาคารเก่าแก่ของโรงละคร
แห่งชาติสโลวกั (Historical building of the Slovak National Theatre) สร้างแบบสไตล์นีโอ – เรอเนสซองส์ท่ีมี
ความสวยงามมาก  ดา้นหนา้ของอาคารเป็นถนนทอดยาวมีลานกลางแจง้ น ้ าพุ  รูปป้ันอนุสาวรียข์องบุคคลส าคญั
ต่างๆ จากนั้นเขา้ชมโบสถเ์ซนตอ์ลิซาเบธ หรือโบสถ์สีน ้าเงิน ( Elizabeth or Blue Church) โบสถ์คาธอลิกท่ีตั้งอยู่
ในเขตเมืองเก่า ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวบูดาเปสต ์ถูกสร้างข้ึนในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 การตกแต่งทั้ง
ภายในและภายนอกโบสถ์ทาดว้ยสีฟ้าอ่อนและตกแต่งดว้ยดินเผาสีฟ้า แมก้ระทัง่กระเบ้ืองมุงหลงัคาก็เป็นเซรามิก
เคลือบสีฟ้า ท่ีน่ีมกัถูกใชเ้พื่อเป็นสถานท่ีแต่งงานและรับศีล 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  



 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sheraton Bratislava Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด      บูดาเปสต์ – ปราสาทไวย์ดาฮุดยาด - บูดา คาสเซิล – ปราสาทไวย์ดาฮุดยาด - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.)   นครหลวง

ของประเทศฮงัการี เป็นเมืองท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังโดยมีแม่น ้าดานูบ (Danube River) ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายส าคญัท่ีมีความยาว
เป็นอนัดบั 2 ของทวีปยุโรป คัน่กลางแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อนัไดแ้ก่เมือง “บูดา” และ “เปสต”์ อนัเป็น
ท่ีมาของค าว่า “บูดาเปสต์” น าท่านถ่ายรูปกับจตุัรัสวีรบุรุษ (Hero’s Square) มีอนุสาวรียข์องบุคคลส าคญัของ
ประเทศฮงัการีเป็นจ านวนมาก ความยิง่ใหญ่และสง่างามของมนัคือตวัช้ีวดัความภาคภูมิใจของชาวฮงัการีทุกคนท่ี
มีต่อประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอธัยาศยั น าท่านเข้าชมปราสาทไวยด์าฮุดยาด (Vajdahunya Castle) 
ปราสาทสวยงาม และน่าเกรงขามแห่งหน่ึง เน่ืองจากตัวปราสาทเต็มไปด้วยรูปแบบของศิลปะท่ีสวยงาม
หลากหลายแบบผสมกนั ไม่วา่จะเป็นศิลปะโรมาเนสก,์ โกธิค, เรอเนซอส หรือบาโรค ซ่ึงต่างเป็นรูปแบบท่ีทั้งโดด
เด่นและสวยงาม โดยเฉพาะรูปแบบการก่อสร้างท่ีถ่ายทอดมาจาก Hunedoara (Vajdahunyad) Castle หรือปราสาท
ท่านเคาท์แดรกคูล่าอนัโด่งดงัแห่งโรมาเนีย ปราสาทไวยด์าฮุดยาด ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 
1,000 ปีของฮงัการี โดยเร่ิมก่อสร้างในปี 1896 เช่นเดียวกบัจตุัรัสวีรบุรุษ ซ่ึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาท
แห่งน้ี ไดถู้กรวบรวมมาจากลกัษณะเด่นของปราสาทโบราณหลายแห่งท่ีของประเทศฮงัการี จนท าให้ถือไดว้่า
ปราสาทแห่งน้ีเป็น ตวัแทนแห่งประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมแห่งฮงัการีและยโุรปเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านเขา้ชม
วิหารเซนตส์ตีเฟ่น (St. Stephen’s Basilica) โบสถ์คาทอลิกอนัสวยงามและมีช่ือเสียงเป็นท่ีสุดของเมืองบูดาเปสต ์
ท่ีชาวฮงัการีสร้างอุทิศถวายให้กบันกับุญสตีเฟ่น ศิลปะสไตล์นิโอคลาสสิค โดยมีหอคอยคู่หน้าเป็นท่ีเก็บระฆงั
หนกั 9 ตนั และยอดโดมสไตลเ์รอเนสซองส์สูง 96 เมตร 

 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เนินบูดา คาสเซิล (Buda Castle Hill) ส าหรับปราสาทบูดานั้น ตั้งอยูใ่นฝ่ังบูดา ของกรุงบูดาเปสต ์
และเป็นท่ีตั้งของแกเลอร่ีและพิพิธภณัฑ์ท่ีสวยงาม จากเนินบูดาฮิลล์แห่งน้ีท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของ
อาคารบา้นเรือนฝ่ังเปสต์ไดอี้กดว้ย อิสระให้ท่านได้เท่ียวชมและเก็บภาพตามอธัยาศยั น าท่านชมอาคารรัฐสภา
ฮงัการี  เป็นอาคารรัฐสภาท่ีชาวฮงักาเรียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาท่ีสวยท่ีสุดในโลก เพราะตวัอาคารมีความ
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคท่ีดูคลาสสิกดว้ยหลงัคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.
1885 และใชเ้วลากวา่ 20 ปีกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารไดรั้บอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน 
สหราชอาณาจกัร ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์แมทธิอสั (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการปกครองในแต่ละยคุแต่ละสมยั อาทิ ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเม่ือคร้ังถูกยดึครองดว้ยชาวเติร์ก ซ่ึงมีหลงัคา
สลบัสีอนัสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถน้ี์เคยใชจ้ดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค์ ช่ือ
โบสถ์มาจากช่ือกษตัริยแ์มทธิอสั ซ่ึงพระองคท์รงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถื์อ
ว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอย่างแทจ้ริง ส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามเกิดข้ึนมากในเมืองหลวงและเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงโบสถ์น้ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเรียบร้อยแลว้ 

 
 

ไดเ้วลาน าท่านสัมผสักบับรรยากาศแห่งการ “ล่องเรือแม่น ้ าดานูบ” ชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค เรียงรายสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ มนต์เสน่ห์ท่ีไม่เส่ือมคลาย และได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติคบน
สายน ้าแห่งหน่ึงของโลก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรือส าราญ พร้อมชมบรรยากาศแม่น ้าดานูบ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Beke **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีแ่ปด กยีอร์ – พระราชวงัเอซเตอร์ฮาซ่า – The Designer Outlet Parndorf 



 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกียอร์ (Gyor) (ระยะทาง 121 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  เมืองกียอร์ ตั้งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของฮงัการี เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ีมีการคน้พบหลกัฐานของ การตั้งถ่ินฐานของ
มนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ เท่ียวชมบรรยากาศของเมือง ชม ศาลากลาง (City Hall) อาคารท่ีสร้างข้ึนในแบบนีโอ
คลาสสิค ท่ีได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ชมจัตุ รัส  Bésci Kapu Tér ท่ีตั้ งของสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่ง เท่ียวชมโบสถค์าร์มิไลท ์(Carmellite Church) ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 
18 และป้อมปราการเก่าแก่ท่ีน่าสนใจ จากศตวรรษท่ี 16 ถูกสร้าง ข้ึนเพื่อปกป้องจากการรุกรานเมืองจากพวกตุรกี
ในอดีตนั่นเอง  น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเอซเตอร์ฮาซ่า (Esterhazy palace) (ระยะทาง 119 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นพระราชวงั ท่ีได้ช่ือว่า " แวร์ซาย  ฮังการี"  สร้างโดย Prince Nikolaus 
Esterházy อาคารสไตล์รอคโกโก ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของฮงัการี เป็นเคยบา้นของโจเซฟ ไฮเดนและวงออเคสตราของ
เขาตั้งแต่ปี 1760 ถึง 1790 น าท่านเขา้ชมภายในพระราชวงัอนังดงาม ชมหอ้งจดัเล้ียงท่ีมีภาพวาดของApollo บนรถ
มา้ของเขา บนเพดาน ห้องสมุดขนาดใหญ่จุหนงัสือไดเ้กือบ 22,000 เล่ม และมีตวัอกัษร 'E' ซ่ึงยอ่มาจากนามสกุล
ของครอบครัว หอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ Sala Terrana ท่ีมีลกัษณะเหมือนถ ้า ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสไตล์อิตาเล่ียน 
ท่ีทนัสมยัในขณะนั้น บนเพดานมีนางฟ้าเตน้ร าถือพวงหรีดดอกไมเ้ป็นรูปตวั E 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ The Designer Outlet Parndorf (ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ใหเ้วลาท่าน
ได้อิสระช้อปป้ิงสินค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Bally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo Boss, Lacoste, 
Prada, Samsonite, Timberland, ช็อกโกแลตสวิส ฯลฯ ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) 
(ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  NH Danube City Hotel / Mercure Hotel **** หรือเทยีบเท่า  

วนัทีเ่ก้า พระราชวงัเชินบรุนน์ - เวยีนนา - พระราชวงัฮอฟบวร์ก - ถนนคาร์ทเนอร์ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Versailles
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_I,_Prince_Esterh%C3%A1zy
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_I,_Prince_Esterh%C3%A1zy
https://en.wikipedia.org/wiki/Rococo
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) อนัยิ่งใหญ่ในเวียนนา สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17 เคย

เป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์าพส์บวร์คถึง 600ปี โดยสร้างตามแบบพระราชวงัแวร์ซายส์ในประเทศ
ฝร่ังเศส ความโดดเด่นของพระราชวงัแห่งน้ี คือสถาปัตยกรรมแบบรอคโกโก (Rococo) มีความหรูหรา ใหญ่โต 
อลงัการ โดยเฉพาะตวัอาคารสีเหลืองอร่าม ถูกเรียกขานกนัว่าเป็นสีเหลืองเทเรซ่า เน่ืองจากปรับปรุงทั้งภายใน
และภายนอก ในสมยัพระนางมาเรียเทเรซ่า ภายในของ Schönbrunn Palace นั้นมีห้องมากหวา่ 1,441 ห้องดว้ยกนั 
เเต่จะเปิดเขา้ชมเพียงเเค่ 40 ห้อง แต่ละห้องสะทอ้นถึงเร่ืองราวต่างๆ ของราชวงศ ์และขนบประเพณีออสเตรีย ไม่
วา่จะเป็นพระนางมารี อองตวัเนต พระราชินีแห่งฝร่ังเศส ก็ยงัเคยใช้พระชนม์ชีพในวยัเยาวใ์นพระราชวงัแห่งน้ี 
รวมถึงสมเด็จพระจกัรพรรดินโปเลียนท่ี 1 แห่งฝร่ังเศส ก็เคยมาประทบัพกัอยู่ ณ พระราชวงัแห่งน้ีกบัพระราช
โอรสของพระองค ์

 
 น าท่านเดินเท่ียวชม กรุงเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่งดนตรีท่ีแฝงไวด้ว้ยความโรแมนติกอนัเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 

1,000 ปี เป็นนครท่ีมีความทนัสมยัแต่แฝงเร้นอยูภ่ายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสิกอนัทรงคุณค่า ตั้งอยูท่างตอนกลาง
ของสหภาพยุโรป เช่ือมต่ออารยธรรมระหวา่งยโุรปตะวนัออกและยโุรปตะวนัตก ซ่ึงมีพรมแดนติดกบั 8 ประเทศ
ดว้ยกนั ได้แก่ เยอรมนี, เช็ก, สโลวาเกีย, ฮงัการี, สโลเวเนีย, อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้พระราชวงัฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม ตวัอาคาร
แบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบดว้ย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเน้ือท่ีราว 13,500 ตารางเมตร ห้อง
ใชส้อยกวา่ 100 ห้อง ไม่วา่จะเป็นห้องท างาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพกัผอ่น ห้องอาหาร ห้องออกก าลงักาย 
ฯลฯ ทั้งน้ีสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของอาคารรัฐสภาคือ น ้ าพุและรูปป้ันเทพีอาเธน่า ท่ีตั้งตระหง่านอยูด่า้นหน้า
อาคารรัฐสภา นบัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีคนแวะเวยีนมามากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเวยีนนา น าท่านถ่ายรูปกบั
พระราชวงัฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หน่ึงในพระราชวงัฤดูหนาวท่ีสวยงามและยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีป
ยุโรป และยงัคงความคลาสสิกไวต้ั้งแต่ยุคสมยัศตวรรษท่ี 13 ถูกใช้เป็นศูนยก์ลางการปกครองของประเทศโดย
ราชวงศฮ์บับวร์กมานานกวา่เจด็ทศวรรษ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rococo


 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่าน เขา้ชม วิหารเซนต์สเตฟาน (St. Stephen Cathedral) ซ่ึงตั้ งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุง
เวียนนา สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ผลงานศิลปะเชิงศาสนาและภาพสะท้อนประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในออสเตรียมีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญสตีเฟน (Stephen )และเพื่อใช้เป็นสถานท่ีฝัง
และบรรจุศพของทั้งขุนนางและคนธรรมดา ดว้ยความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์รวมถึงความโดดเด่นของศิลปะ
แบบโรมาเนส (Romanesque) และกอธิค (Gothic) สรรคส์ร้างผา่นความงามสถาปัตยกรรมและความสวยงามของ
กระเบ้ืองหลากสี ท าให้อาสนวิหารแห่งน้ีได้รับการยอมรับว่าเป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุดของ
ออสเตรีย ชมความงดงามภายในมหาวิหาร จากนั้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการชอปป้ิง ถนนคาร์ทเนอร์ ย่าน
ถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ มากมาย สินคา้มากมายให้เลือกซ้ือ อาทิเช่น 
เคร่ืองแกว้คริสตลัเจียระไน และของท่ีระลึกต่างๆ นัง่จิบกาแฟตน้ต ารับแท ้ 

 
 

19.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี OS  025 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10 ชัว่โมง) 
 

วนัทีสิ่บ  กรุงเทพฯ 
 

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 



 

 

10 วนั แกรนด์ยุโรปตะวนัออก 
(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวคั - ฮังการี) 

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

อตัราค่าบริการ   โปรยโุรปตะวนัออก 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ  
พกั 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

89,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 17,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 79,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (LH / OS) เร่ิมต้นท่ี ท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-MUC//VIE-BKK) 24,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 65) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย LH/ OS (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 



 

 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประมาณท่านละ 4,000 บาท 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า
ด าเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 



 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 



 

 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 7-10 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่าน้ัน*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  



 

 

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 3 เดือน ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ท่ีออกโดยทางธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา และ มี
ยอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

-  

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 

 

 
 



 

 

 แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั แกรนด์ยุโรปตะวนัออก 
(เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวคั - ฮังการี) 

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

 

 

  
 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่............................................................................................................................................ 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์................................................................. 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยืน่วซ่ีา 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยืน่วซ่ีาเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


