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มวินิค (เยอรมนี) – จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ – โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  

การ์มชิ พาร์เทน เคอร์เช่น - นังกระเข้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เซนต์วูฟกงั  

เมืองมรดกโลก เชสก ีคลุมลอฟ (เชค) – ปราสาทคลุมลอฟ - ปร้าก – ปราสาทปร้าก - เวยีนนา (ออสเตรีย)  

โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิง Outlet Parndorf - บูดาเปสต์   

ล่องเรือรับประทานอาหารคาํ ชมววิแม่นําดานูบ - คาสเซิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – บราติสลาวา 
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กาํหนดการเดินทาง 

-  ม.ิย.  // -  ก.ค. // -  ส.ค.  // -  ก.ย.  

 -  ต.ค. // -  ต.ค. // -  พ.ย. // -  ธ.ค.  //  ธ.ค.-  ม.ค. 2563 

( กรุณาสํารองทนีังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือความสะดวกในการยืนวีซ่า) 
 
 
 
 
 
 

WORLD PREMIUM 
1. โรงแรมทีพกัแบบ 4 ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 

2. บริการอาหารเชา้ ในหอ้ง F.I.T. (ไม่ใช่หอ้งกรุ๊ป) 

3. อาหารพนืเมืองแบบมีคุณภาพ เพือลองชิมรสชาติแบบตน้ตาํรับ  

4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ ์7 อยา่ง พรอ้มผลไม ้

5. อาหารไทย 6 อยา่ง พร้อมของหวาน 

6. รวมค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป 
 

WORLD PREMIUM HIGHLIGHT 

1. ชมเสน้ทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวาและ คาสเซิลฮิลล์ 

2. เขา้ชมความสวยงาม ตระการตา ดา้นในของ ปราสาทนอยชวานสไตน์, ปราสาทปร๊าก และ พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ 

3. นงักระเชา้ชมวิวสู่ “ยอดเขาซุกสปิตซ์ Mt.Zugspitze” ยอดเขาทีสูงทีสุดของประเทศเยอรมนี 

4. ชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก, ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet (เวยีนนา) 

5. ชมความสวยงามของ “เมืองฮัลสตทัท์” เมืองริมทะเลสาบอนัขึนชือของประเทศออสเตรีย อยา่งเตม็อิม 

6. ล่องเรือชมแม่นําดานูบ พร้อมรับประทานอาหารคํา ท่ามกลางบรรยากาศอนัสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต ์

7. บริการอาหารเลิศรส ทีคดัสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดังเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ, ปรา

เทร้าส์สดๆ รสเลิศ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน  (หม/ูไก่/เนือ), ซีโครงหมูเวียนนา และอาหารไทยรสเลิศ 

 

วนัท1ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน  เคาน์เตอร์

สายการบนิไทย (เคาน์เตอร์ D-E) พร้อมเจ้าหน้าทคีอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรทีนังบนเครือง 

วนัท2ี มิวนิค (เยอรมนี) – จตุัรัสมาเรียนพลทัซ์ – โฮเฮนชวานเกา  

 เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น  

00.50 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG924 
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07.05 เดนิทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาํท่าน

เดินทางสู่ใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนครหลวง

แห่งอาณาจักรบาวาเรียทียิงใหญ่ โดยเฉพาะในช่วง

ศตวรรษที -  ก่อนขบัรถพาชมสถานทีสําคญัๆ อาทิ 

พระราชวงัหลวง  เรสซิเด้นท์ ฯลฯ นาํท่านเดินทางสู่

บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์” ย่านเมืองเก่าทีมี

สถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ทีสาํคญัของมิวนิคเซ่น

ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของ

โบสถแ์ม่พระทีมีรูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อิสระกบัการเทียวชมเมืองตามอธัยาศยั จากนนันาํท่านเดินทางสู่ 

“เมืองโฮเฮนชวานเกา” (127 กม.) เมืองทีตงัอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ชมกบั

ทิวทศัน์ริมสองขา้งทางทีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา...สู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ทีตงัอยู่บน

ถนนสายโรแมนติก 
เทยีง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!  “ขาหมูเยอรมัน” รสชาติแบบต้นตํารับแท้ๆ เสิร์ฟพร้อม 

“เบยีร์เยอรมัน” รสเลศิ 

บ่าย นาํท่านเปลียนการเดินทางโดย นงัรถมินิบสัขึนสู่ยอดเขา(ในกรณีทีอากาศไม่เอืออาํนวย รถมินิบสัอาจหยุด

ใหบ้ริการเพือความปลอดภยั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ

ในการนาํท่านเดินเทา้ขึนแทน) พร้อมทังนําท่าน “เข้า

ชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาททีไดชื้อ

วา่เป็นตน้แบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจา้หญิง

นิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึงได้ถูกตกแต่งไว้อย่าง

อลงัการ ตงัอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย 

ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกที  แห่งบา

วาเรีย ในช่วง ค.ศ. -  ตวัปราสาทตงัอยู่บนบน

หินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือรอบแก่ง

ของแม่นาํพอลลทั  ไดเ้วลาอนัควรนาํคณะออกเดินทาง

สู่เมืองการ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น  
คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภตัตาคาร 

พกัที :  MERCURE HOTEL GARMISCH  PARTENKIRCHEN  หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัท3ี  การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น – นังกระเข้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เซนต์วูฟกงั (ออสเตรีย) 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  
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 นําท่านออกเดินทางสู่สถานีกระเช้า  จากนนันําท่านนัง

กระเช้าขึนชม “ยอดเขาซุกสปิตซ์” Mt.Zugspitze ซึง

เป็นยอดเขาทีสูงที สุดในเยอรมัน ชมวิวทิวทัศน์ที

สวยงามระหว่างทาง  ถึงยอดเขา. . . อิสระทุกท่าน

สนุกสนานกับลานหิมะบนยอดเขา สามารถมองเห็น 

ธารนาํแข็ง และมองเห็นมุมกวา้งไดร้อบ  องศา ชม

ยอดเขา  ยอดจากทงัสีประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย 

สวิส และอิตาลี สนุกสนานไปกับกิจกรรมพร้อมความสะดวกสบายของอาคารตอ้นรับนกัท่องเทียว เลือกซือ

สินคา้ทีระลึกหรือเก็บภาพความประทบัใจนีอยา่งเต็มที ท่านสามารถเก็บภาพไมก้างเขนสีทองสัญลกัษณ์ของ

เขาซุกสปิตซ์ และใชเ้ป็นแบ่งเขตระหว่างประเทศเยอรมนั และออสเตรีย ในสมยัก่อน  **ท่านตอ้งถือพาส

ปอส์ต เพอืโชวเ์จา้หนา้ทีในการขึนเทียวชมยอดเขาแห่งนี** 

เทยีง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (184 กม.) เมืองอนุรักษ์ทีตงัอยู่สองฝังของแม่นาํซาลซัค ระหว่าง

เสน้ทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนดเ์ซ” ทีใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํตอนหนึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ที

โด่งดงัไปทวัโลก ขา้มสู่ฝังเมืองเก่าที ถนนเกรไทเดร้ 

“ถนนช้อปปิง”  ทีมีการตกแต่งไวอ้ย่างงดงามอีกเส้น

หนึงของโลก ถ่ายภาพทีระลึกหนา้ บ้านพกัโมสาร์ท ซึง

เป็นนกัดนตรีเอก ทีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นใน

อาณาบริเวณ จัตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโม

สาร์ท มหาวหิารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคใน

ยคุตน้ ไดเ้วลาอนัควร นาํคณะออกเดินทางสู่เมืองเซนต์

วฟูกงั  

คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภตัตาคารท้องถิน เมนูพเิศษ ปลาเทราท์สดๆ  รสเลิศ 

พกัที:  SCALARIA HOTEL  หรือระดับใกล้เคยีง 

***  ห้องพักระดับ  ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัทท์มีจํานวนห้องจํากัด ในกรณีทีห้องพักในเมืองฮัลสตัทท์เต็ม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ย้ายไปยงัโรงแรม ริมทะเลสาบเซนต์วูฟกัง ทีมีบรรยากาศใกล้เคียงแทน *** 

วนัที  เซนต์วูฟกงั – ชมเมือง – เมืองมรดกโลก เชสก ีคลุมลอฟ (เชค) – ปราสาทคลมุลอฟ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 
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 นาํท่านเทียวชม “เมืองฮัลล์ชตัทท์” Hallstatt เมืองริมทะเลสาบทีสวยทีสุดในประเทศออสเตรีย ตงัอยู่ทางฝัง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลช์ตทัท”์ หรือ ฮลัลช์

ตทัท์เทอร์ ซี  เป็นหนึงในเมืองท่องเทียวทีไดรั้บความ

นิยมมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดย

เมืองฮลัลช์ตทัท์นนัอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซึงเป็น 

1 ใ น 9 รั ฐข อ งปร ะเ ทศ อ อ สเ ต รีย  ดินแ ด นซึง มี

วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  อิสระกบั

เการเทียวชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมทีมี

เสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเครืองไมแ้ละเก็บเกียว

ประสบการณ์จากจารีตประเพณีทียงัคงมีชีวิตชีวา ได้

เวลาอนัควรนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองลินซ ์(  กม.) 

เทยีง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสก ีคุมลอฟ (เมืองมรดก

โลก)” (85 กม.)  เป็นเมืองขนาดเล็กทีมีแม่นาํลอ้มรอบ 

อยู่ในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็กมีชือเสียง

จากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและ

ปราสาทครุมลอฟ ด้วยทําเลทีตังของตัวเมืองทีมีนํา

ลอ้มรอบทาํใหก้ลายเป็นปราการทีสาํคญัในการป้องกนั

ขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้าน การปกครองการ

พิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 

ไดรั้บการประกาศว่าเป็นเมืองทีไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการเปลียนแปลงทางสังคมของประเทศ 

ในตอนปลายปี ค.ศ.1989  

คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ Mixed Grilled เนือสัตว์  ชนิด (หมู เนือ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟ

พร้อมเครืองเคียงสูตรโบฮีเมยีนรสเลิศ 

ทพีกั :  MYLN HOTEL / BELLEVUE HOTEL หรือทีพกัระดับใกล้เคียง  

วนัท5ี  เชสก ีคลมุลอฟ – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 
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 นําท่านออกเดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (170 กม.) เมือง

หลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึงตังอยู่ ริมสองฟากฝัง

แ ม่นําว ัลตาวา  นําคณะเ ข้ าชมความยิง ใหญ่ ข อ ง 

“ปราสาทปร๊าก” เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “มหา

วหิารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกทีสร้างขึนใน

ปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิสิทธิทีมีคุณค่าอย่าง

ยิงของชาวเชค ทุกคนเนืองจากใช้เป็นทีเก็บพระศพ

ของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทงัยงัเป็นทีเก็บมงกุฎ

เพชรทีทาํขึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ที 4 กษตัริยผ์ูส้ร้าง

ความเจริญสูงสุดทีทาํให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวง

อนัยิงใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนั

อันศักดิสิทธิ ชมหน้าต่างทีประดับด้วยกระจกสีอัน

งดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ 

เทยีง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินเทียวชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบลว้น เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 

 -  ปี ทีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้าํฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก

นอกรีต ถูกเผาทงัเป็น นาํชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ทีสร้างขา้มแม่นาํวลัตาวา

ในช่วงศตวรรษที14 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปันของ

นกับุญต่างๆ ถึง 30 รูป อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ทีมีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The 

Astronomical Clock) ซึงทุกชวัโมงจะมีรูปปันตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทงัสิบสองคนปรากฏโฉมออกมา

ใหเ้ห็น (ตงัแต่เวลา :  - 21:00) มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมสินคา้ทีระลึกพืนเมืองสไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน 

อาทิเช่น เครืองแกว้สีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผา้ปักรวมถึงชินงานแกะสลกั ฯลฯ หากมีเวลาท่านสามารถชม 

“โรงละคร” Municipal House อาคารทีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว ซึงเคยเป็นพระราชวงัของ

กษตัริยข์องแควน้โบฮีเมียระหวา่ง ค.ศ. 1905 – 1911 

คาํ บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร 

พกัที :  AMBASSADOR HOTEL หรือทพีกัระดับใกล้เคียง 

วนัท6ี  ปร้าก – เวียนนา (ออสเตรีย) –โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – ชิมซีโครงหมู

เวยีนนา 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  
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 นาํท่านออกเดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” (333 กม.) นาํท่านผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรง

อุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคาร

รัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์

ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากนนันาํคณะเดินทางสู่ 

“สวนสาธารณะสตดัปาร์ค” สวนสาธารณะอนัร่มรืนใจ

กลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” 

Johann Strauss ศิลปินทีมีชือเสียงกอ้งโลก 

เทยีง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย นําท่านเดินทางเข้า สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนน

การค้าทีตังอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและ

ร้านคา้ต่างๆ มากมาย  พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” 

St.Stephen Cathedral เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะ

โ ก ธิก ตังแ ต่ ค ริ ส ต์ศ ต ว ร ร ษที  13 ถื อ เ ป็ น โ บ ส ถ์

คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกบัการเดิน

เทียวชมตามอธัยาศยั 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ซีโครงหมูเวยีนนา 

พกัที :   HILTON STADTPARK HOTEL  หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วนัท7ี  เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ –  ช้อปปิง Outlet Parndorf - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือ

รับประทานอาหารคาํ ชมวิวแม่นําดานูบ 

เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 

 นําท่าน “เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn 

Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิงใหญ่ของราชวงศ์ฮัป

สบวร์กทีถูกสร้างขึนในปลายศตวรรษที 17 โดยพระ

ประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินี

แห่งจกัรวรรดิโรมนั ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีต

ในอดีตนนัพระราชินีฝรังเศส มารีองัตัวเนต ได้เคยใช้

ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งนี และโมสาร์ทยงั

เคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมา

ประทบัอยู่กบัพระราชโอรสของพระองค ์เขา้ชมความ

งดงามอนัวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรง
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งาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี, ห้องมิลเลยีน, ไชนีสรูม ห้องบอลลมู ใช้จดังานเต้นรํา หรือแสดงดนตรี ปัจจุบัน

ยังมีการใช้งานอยู่เป็นครังคราว ฯลฯ จากนนั นาํท่าน

ออกเดินทางสู่ “Outlet Parndorf” (50 กม.)  

เทยีง อสิระอาหารมือเทียง เพือความสะดวกในการช้อปปิง 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกซือสินคา้แบรนด์เนมมากมายใน

ราคาพิ เศษ เ ช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla 

Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, 

Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, 

Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากนนันาํคณะ

ออกเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (200 กม.) เมืองหลวง

ของประเทศฮังการี เมืองทีมีแม่นาํดานูบไหลผ่านกลางเมือง นําคณะชมความยิงใหญ่อลังการของ “มหาวิหาร

เซนต์สตเีฟ่น” สร้างขึนในปี ค.ศ.  เสร็จสมบูรณ์เมือปี ค.ศ.  ใชเ้วลากวา่  ปีในการก่อสร้าง มีความ

สูงถึง  เมตรถือวา่เป็นอาคารทีมีความสูงทีสุดในบูดาเปสต ์ไดเ้วลาอนัควรนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

คาํ บริการอาหารมือคําบนเรือ พิเศษท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือรับประทานอาหารคํา พร้อมชมวิว

ทิวทัศน์สองฝากฝังแม่นําดานูบ” แม่นํานานาชาติไหล

ผ่านหลายประเทศ ในยามอากาศดีสายนําสีฟ้าใสเปล่ง

ประกายให้ดูโดดเด่นวิวทิวทัศน์ทีสวยทีสุด ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะได้ชม “อาคารรัฐสภาทีสวยทีสุดของ

ยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนีถูกสร้างแบบ  นี

โอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรม

เก่าแก่คู่ บ้านคู่ เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสอง

ฟากฝังแม่นําดานูบทีสวยงามเกินคําบรรยาย ชมวิว

ทวิทศัน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามคําคืน 

พกัท ี:   HILTON HOTEL  / INTERCONTINENTAL HOTEL  หรือทีพกัระดบัใกล้เคียง 

วนัที   คาสเซิล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – บราติสลาวา  
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เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  

 นาํท่านเดินทางขึนสู่ “คาสเซิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์

แมนบาสเตียน” ทีสร้างขึนเพือระลึกถึงความกลา้หาญ

ของชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพือปกป้องบ้านเมือง

ในช่วงทีถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. -  ชม 

“อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาว

แมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ นํา

คณะชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ทีสร้างขึนเพือ

เฉลิมฉลองการก่อตงัอาณาจกัรฮังการีครบรอบ ,  

ปี ชม “ฮีโร่สแควร์” ซึงเป็นลานโล่งกวา้งขนาดใหญ่ 

จากนนั นาํท่านผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สญัลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์ 

เทยีง บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กลูาซฮังกาเรียน 

บ่าย นําท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” (201 กม.)  เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศสโลวัค  

รวมทงัเป็นเมืองทีมีประชากรหนาแน่นทีสุดในภูมิภาค

ยโุรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน กรุงบรา

ติสลาวาตังอ ยู่บนสอง ฝังแ ม่นําดา นูบ ทีบริ เวณ

พรมแดนของสโลวาเกียกบัออสเตรียและฮังการี ใกล้

กบัพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนีตงัอยู่ห่างจากกรุง

เวยีนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสาํคญัทางการเมือง 

เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกีย 

โบสถแ์ละสถานทีสําคญัต่าง ๆ เช่น ปราสาททีเคยใช้

เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ ชม “ย่านเมืองเก่า” 

อาคารย่านเมืองเก่านี มีหลงัคาสีเขียวเป็นสถาปัตยก

กรมบา  รอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่า

ของยโุรป และมีเวลาใหท่้านเลือกซือสินคา้ของทีระลึกซึงเป็นเอกลกัษณข์องประเทศ อาทิเช่น ผา้ลูกไม,้ เครือง

กระเบือง ฯลฯ 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

พกัที :   SHERATON HOTEL หรือทีพกัระดับใกล้เคียง 

วนัที  บราติสลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – เวียนนา – เดินทางกลบั 
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เช้า บริการอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั  

 นาํเก็บภาพความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” 

อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงบราติสลาวา และแนว

เทือกเขาคาร์เปเทียนเริมตน้ในบริเวณเมืองนีดว้ย, ภูเขา

ลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึงของเทือกเขาคาร์เป

เทียน) ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน

นานาชาติเวียนนา (  กม.) เพือผ่านขันตอนกา ร

ตรวจเช็คบตัรโดยสารและทาํคืนภาษี  

14.35 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเทียวบินที TG 937 

วนัท1ี0 กรุงเทพฯ 

05.35 เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ ําทวัร์ มีอาํนาจ

ตดัสินใจ ณ ขณะนนัทงันีการตดัสินใจ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 

 

 

ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พกักบัผู้ใหญ่  ท่าน 

เด็กอายุตํากว่า  ปี  

พกักบัผู้ใหญ่  ท่าน  

( มีเตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 

จ่ายเพมิ 

 

ม.ย. - ธ.ค.  89,900 89,900 85,900 19,900 

 ธ.ค.-  ม.ค.  99,900 99,900 95,900 19,900 

ต้องการเดนิทางโดยชันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพมิเติมจากเจ้าหน้าทีบริษทัฯ 
 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป - กลบั / กรุงเทพฯ – มิวนิค // เวยีนนา – กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ  12 ช.ม. / วัน  

 โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภูมิตาํและราคา

โรงแรมจะปรับขนึ 3-4 เท่าตวั หากวันเข้าพกัตรงกบังานเทศกาล    หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีทําให้ต้องมีการปรับเปลยีนย้ายเมือง โดย

คาํนึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถนิในแต่ละประเทศ  
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 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเทียว และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัตเิหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกนิ 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลบั

พร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซือประกนัเดียวเพมิ ** 

 ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครัง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพกั มีค่าใช้จ่าย

ในการจัดส่งคืน และอาจเกดิความล่าช้าหรือสูญหายได้ 

*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอทําให้เกดิความล้าช้า ท่านสามารถนําสัมภาระขนึห้องพกัได้ด้วยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %  

 นาํดืมบนรถ 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วนั (10 วัน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหนั 

เงือนไขการสํารองทีนัง และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนนัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก้ต็่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทาง

ในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทงัหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์

อนืให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยั

ธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
 เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าใน

กรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผู้สํารองทีนังครบ 0 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยนืวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน , ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้

คณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยนืวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืนวีซ่าดว้ย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทตู โดยมีเจา้หน้าทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวซ่ีาท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทตูเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมีความประสงคจ์ะยนืวีซ่า

ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวีซ่าเท่านนั มิไดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวีซ่าให้กบัทางทา่น 

 กรณวีีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขนึดงัต่อไปนี 

-  ค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
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-  ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตวั

เครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน  วนั 

(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน  คืนแรกของการเดินทาง

หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง % ในทนัท ีทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด % 

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณท่ีานเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือ

พาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจาก

โปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทจีะสํารองยานพาหนะ 

เงือนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการ

บิน   หรือ กรุ๊ปทมีีการการันตีค่ามัดจําทพีักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทงัหมด    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทงัหมด 100 % 
 
 

 
 
 

เอกสารทีใช้ในการยืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีสถานทูตเพือสแกนลายนิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตาํกว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน ) 1.5 X 2.0 นวิ จาํนวน 3 รูป ขึนอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีมีชือผูเ้ดินทาง อายุยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 

เดือนนบัจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง

กรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ  ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน ส่วนบัญชีอืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงินอืนๆ สามารถยืนแนบเพมิเติมได้ ทังนเีพือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ทีสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาทีท่านจะใชยื้นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 



1912-2301-TG0210H                                                                         www.smileytour.com                                                                              13 | P a g e  

* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสองคน 

ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลยีนชือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 

  การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย

สุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม

ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสาร

พร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวีซ่าปลอม

หรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวีซ่าท่องเทยีว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจาก

ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้

เดินทางเป็นหลกั 


