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NT031
ทวัรย์ุโรปตะวันออก ฮังการ ีออสเตรยี เชก 9 วัน 6 คนื (OS) [ปีใหม]่
ทัวรเ์ชค ออสเตรีย ยุโรป ยุโรปตะวันออก ฮังการี , 9 วัน 6 คนื ,

AZIMUT HOTEL  , Don Giovanni Prague Hotel  , WYNDHAM GRAND BAD REICHENHALL  , TATRA
BRATISLAVA HOTEL  , Arion Cityhotel Vienna  , Verdi Grand Hotel

พระราชวังเชนิบรนุน์ - พระราชวังฮอฟบวรก์ - ถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตราเซ ่- ปราสาทปราก - กรงุปราก
มหาวหิารแมททอิสั - ป้อมฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน - จตุรัสวรีบรุษุ - ชอ้ปปิงเอา้ทเ์ล็ต PARNDORF

มหาวหิารเซนตว์ติัส แคทเทอรด์รอล - พระราชวังเกา่ - มหาวหิารเซนตจ์อรจ์ บาซลิลกิา - สะพานชารล์ส์
เชสกคีรมุลอฟ - ปราสาทครมุลอฟ - จตุรัสมาเรยีน - ชอ้ปปิงถนนแมกซมิเิลยีน - ป้อมโฮเฮนซาลสบ์วรก์

บา้นพักโมสารท์ - สวนมริาเบล - ฮลัลส์ตัทท ์- มวินิค - ล่องเรอืชมแมน่ ้าํดานูบ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เวยีนนา(ออสเตรยี)

20.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู4 แถว G สายการบนิออสตรยีน แอรไ์ลน์
(OS) เจา้หนา้ทฯี คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง

22.55 น.
เหนิฟ้าสู ่สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดย สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีOS 026

วนัท ี2
เวยีนนา - พระราชวงัเชนิบรุนน ์- พระราชวงัฮอฟบวรก์ - ถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตราเซ่

05.25 น.



ถงึ สนามบนิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงใหญ่ทสีดุของประเทศออสเตรีย มแีม่น ้าํดานูบไหลผา่น
ขนึชอืวา่เป็นเมอืงแสนสะอาด และมคีณุภาพชวีติทดีทีสีดุในโลกแหง่ปี 2014 เวยีนนายังถอืวา่เป็นในเมอืงสดุแสนโรแมนตกิ
เป็นฮันนีมูนเดสตเินชนัในฝันของคูรั่กนับลา้นรอบโลก หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้
บรกิารรถโคช้รอรับทา่นทสีนามบนิ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม NH VIENNA AIRPORT

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) อัญมณีแสนสวยแหง่กรุงเวยีนนา
เป็นอาคารในสไตลโ์รโคโคทใีหญ่ทสีดุในประเทศออสเตรีย ในอดตีเป็นทปีระทับในชว่งฤดรูอ้นของจักรพรรดแิหง่ราชวงศฮั์บสบ์รูก์
โดยจักรพรรดโิยเซฟท ี1 มพีระราชดํารใิหส้รา้งพระราชวังทโีอ่อ่าหรูหรา โดยใชพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรังเศสเป็นตน้แบบ
ปัจจบัุนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากในกรุงเวยีนนา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะถ่ายภาพ พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) พระราชวังฤดหูนาวทงีดงาม กอ่สรา้งขนึในปี 1275 ประกอบดว้ยปีกอาคารกวา่
18 สว่นและ หอ้งมากกวา่ 2,000 หอ้งเอกลักษณ์ของพระราชวังแหง่นี คอื ยอดโดมสเีขยีวทงีดงาม
เคยเป็นทพัีกอาศัยของราชวงศอ์อสเตรียฮังการีมายาวนานกวา่ 600 ปี ปัจจบัุนถูกเปลยีนเป็นทพัีกของประธานาธบิดขีองออสเตรีย
รวมไปถงึเป็นททํีางานของหน่วยงานราชการ

นําทา่นสูย่่านใจกลางเมอืง ถนนคนเดนิคารท์เนอรส์ตราเซ ่(Karntnerstrasse)
ถนนการคา้ใจกลางเมอืงทเีชอืมระหวา่งถนนวงแหวนรงิสตราเซก่ับจัตรัุสสเตฟาน เป็นถนนชอ้ปปิงสายสําคัญของเวยีนนา ทมีหีา้งสรรพสนิคา้
รา้นคา้ตา่ง  ๆมากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง อาท ิเสอืผา้แบรนดเ์นมยอดนยิม สนิคา้แบรนดเ์นมนาฬกิา ROLEX, LOUIS VUITTON
ทังเครืองแกว้ครสิตัล ของสะสม หรือของทรีะลกึ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ARION CITY HOTEL VIENNA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
เวยีนนา - บูดาเปสต(์ฮงัการ)ี - ลอ่งเรอืชมความงามของแมน่้าํดานูบ - มหาวหิารแมททอิสั - ป้อมฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน -
จตรุสัวรีบุรุษ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงบูดาเปสต ์(243 กโิลเมตร / 3.30 ชวัโมง) นครหลวงแสนสวยของประเทศฮังการีทไีดช้อืวา่ “ไขมุ่กแหง่แม่น ้าํดานูบ”
เมอืงทคัีนดว้ยแม่น ้าํดานูบทสีวยงามแยกเมอืงเกา่และเมอืงใหม่ออกเป็นสองฝัง คอืฝังเมอืงบดูาและฝังเมอืงเปสต ์เมอืงทมีเีสน่หอั์นน่าหลงใหล

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรอืชมความงามของแมน่้าํดานูบ แม่น ้าํยาวทสีดุในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป
มตีน้กําเนดิทแีถบป่าดําในเยอรมนี เกดิจากแม่น ้าํเล็ก  ๆ2 สาย คอื Brigach และ Breg ซงึไหลมารวมกันเป็นแม่น ้าํดานูบทเีมอืง Donaueschingen
ถอืเป็นเม่น ้าํสายโรแมนตกิสายหนงึของยุโรปทไีหลผา่นเมอืงตา่ง  ๆและมคีวามเชยีวของน ้าํนอ้ยมาก กจิกรรมหลักทมีาถงึบดูาเปสตค์อื
การสมัผัสกับบรรยากาศแหง่การลอ่งเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ เรียงรายสองฝังแม่น ้าํ
มนตเ์สน่หท์ไีม่เสอืมคลาย ไดรั้บการยกย่องวา่เป็นเมอืงโรแมนตกิ บนสายน ้าํแหง่หนงึของโลก

นําทา่นแวะถ่ายภาพ มหาวหิารแมททอิสั (Matthias Church) เป็นโบสถเ์กา่แกท่ไีดรั้บขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก มอีายุกวา่ 700 ปี
มคีวามสวยงามดว้ยหลังคาสลับสแีบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธคิ โบสถนี์เคยใชจั้ดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค์
ชอืโบสถม์าจากชอืกษัตรยิแ์มทธอัิส ซงึพระองคท์รงเป็นกษัตรยิท์ทีรงพระปรีชาสามารถมาก
ในสมัยของพระองคถ์อืวา่เป็นสมัยฟืนฟศูลิปวทิยาอย่างแทจ้รงิ



นําทา่นชม ป้อมฟิชเชอรแ์มนบาสเตยีน ป้อมปราการทยีงิใหญ่ ตังอยู่รมิแม่น ้าํดานูบ สรา้งเพอืระลกึถงึความกลา้หาญของชาวประมงฮังกาเรียน
ผูเ้สยีสละชวีติเพอืปกป้องบา้นเมอืงในชว่งทถีูกมองโกลรุกราน หอคอยทัง 7 ยอดหมายถงึตัวแทนผูนํ้าทัง 7 เผา่
นับเป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุแหง่หนงึของบดูาเปสตส์ามารถเห็นววิไดแ้บบพาโนรามา

นําทา่นแวะถ่ายภาพ จตรุสัวรีบุรุษ (Heroes Square) มอีนุสาวรียแ์หง่สหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตังอยู่กลางลาน
สรา้งขนึเพอืเฉลมิฉลองการกอ่ตังอาณาจักรฮังการีครบรอบหนงึพันปี เสาสงูตระหงา่นเป็นทตัีงของรูปหลอ่เทวทตูกาเบรียล
เป็นสญัลักษณ์ของครสิตจักรโรมันคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นทตัีงของรูปหลอ่ผูน้ชนเผา่ทัง 7
ทรี่วมกันกอ่ตังอาณาจักรฮังการีขนึทเีสาระเบยีงประดับไปดว้ยรูปหลอ่ของบคุคลสําคัญของฮังการี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
VERDI GRAND HOTEL BUDAPEST ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
บูดาเปสต ์- ชอ้ปปิงเอา้ทเ์ล็ต PARNDORF - บราตสิลาวา

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
ออกเดนิทางสู ่เมอืง PARNDORF (196 กโิลเมตร / 3 ชวัโมง)

นําทา่นชอ้ปปิงท ีพารน์ดอรฟ์เอาทเ์ลท (Outlet Parndorf) ศนูยร์วมสนิคา้แฟชนัหลากหลายแบรนดช์อืดังตา่งๆ
จากทกุมุมโลกทมีรีา้นคา้มากกวา่ 150 รา้น ซงึลดราคาตังแต ่30 - 70% เชน่ Prada, Gucci, Coach, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein
และอกีมากมาย

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั เพอืใหท้า่นชอ้ปปิงไดอ้ยา่งตอ่เนอืง***

15.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) (35 กโิลเมตร / 45 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศสโลวาเกยี บน 2
ฝังของแม่น ้าํดานูบ มอีาณาเขตตดิกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จงึเป็นเมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทมีอีาณาเขตตดิตอ่กับ 2 ประเทศ
เมอืงนีและเวยีนนายังเป็นเมอืงหลวง 2 แหง่ทตัีงอยู่ใกลก้ันมากทสีดุในยุโรป

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL TATRA BRATISLAVA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
บราตสิลาวา - ปราก(เช็ก) - ปราสาทปราก - มหาวหิารเซนตว์ติสั แคทเทอรด์รอล - พระราชวงัเกา่ - มหาวหิารเซนตจ์อรจ์ บาซลิลกิา
- สะพานชารล์ส ์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
ออกเดนิทางสู ่กรุงปราก (329 กโิลเมตร / 4.45 ชวัโมง) (Prague) เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
ความโดดเดน่และความเงยีบสงบของเมอืงเกา่แก ่เมอื ค.ศ. 1992 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหป้รากเป็นมรดกโลก มแีม่น ้าํวัลตาวา (Vltava)
ไหลผา่นกรุงปรากจงึมสีะพานททีอดขา้มแม่น ้าํวัลตาวาอยู่หลายแหง่เป็นจดุหมายในการทอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุในยุโรป

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทปราก (Prague Castle) สรา้งขนึในปี ค.ศ.885 เคยเป็นปราสาทของกษัตรยิแ์หง่เช็กในอดตี
ไดรั้บการรับรองจากกนิเนสสบ์ุก๊วา่เป็นปราสาทโบราณทใีหญ่ทสีดุในโลก โดยมคีวามยาวประมาณ 570 เมตรและความกวา้งประมาณ 130 เมตร



เป็นทเีก็บมงกฎุเพชรซงึทําขนึในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ ี4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนทําใหเ้มอืงปราก
รอบๆตัวปราสาทยังมสีถานททีน่ีาสนใจอกีหลายแหง่

นําทา่นชม มหาวหิารเซนตว์ติสั แคทเทอรด์รอล (St.Vitus Cathedral) ตังอยู่ในย่านปราสาทปราก สรา้งในสมัยศตวรรษท ี14
แบบสถาปัตยกรรมโกธกิ ประดับประดาไปดว้ยหัวสตัวป์ระหลาดมากมายททํีาดว้ยหนิตังอยู่บนหลังคา

ชม พระราชวงัเกา่ (Old Royal Palace) เป็นอาคารทตีอ่เนืองมาจากโบสถเ์ซนตว์ตัิส สรา้งขนึเมอืชว่งศตวรรษท ี9
เพอืเป็นทปีระทับของราชวงศ ์มกีารสรา้งหลังคาทมีรีูปทรงแหลมสงูแบบสถาปัตยกรรมโกธกิตอนปลาย และทพีลาดไม่ไดค้อืบรเิวณ Vladislav
Hall ทกีอ่สรา้งดว้ยศลิปะของยุคโกธกิทมีเีพดานเป็นลายดอกไมแ้ละกระจกบานสงูแสนงดงาม

ชม มหาวหิารเซนตจ์อรจ์ บาซลิลกิา (The St.George’s Basilica)  ตัวอาคารเรมิสรา้งขนึในปีค.ศ. 920 โดยเจา้ชายวราตสิลาฟท ี1 (Vratislav
I) ตัวโบสถด์า้นนอกเป็นศลิปะสไตลบ์ารอก แต ่ภายในกลับตกแตง่ดว้ยดว้ยสไตลโ์รมาเนสกท์ใีหบ้รรยากาศ เรียบงา่ยและไม่ซบัซอ้น
โบสถแ์หง่นีไดช้อืวา่เป็นสว่นของปราสาทปรากทเีกา่แกท่สีดุ และเป็นทฝัีงพระศพของกษัตรยิเ์ช็ก

นําทา่นแวะถ่ายภาพ สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิททีอดขา้มแม่น ้าํวัลตาวา
สะพานไดเ้ชอืมตอ่ระหวา่งยุโรปตะวันออกและตะวันตกใหเ้ป็นอันหนงึอันเดยีวกัน สรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ ี4
มาเสร็จสมบรูณ์ในชว่งตน้ศตวรรษท ี15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มตีอม่อค ้าํยัน 16 ตอ
จดุเดน่ของสะพานนีก็คอืรูปปันโลหะของเหลา่นักบญุสไตลบ์ารอกทตัีงอยู่สองขา้งสะพานราว 30 องค ์ซงึหนงึในจํานวนนีมรีูปปันของเซนตจ์อหน์
เนโปมุก เป็นรูปปันทเีกา่แกท่สีดุบนสะพาน เดมิมชีอืเรียกวา่ สะพานหนิ หรือ สะพานแหง่กรุงปราก แตไ่ดเ้ปลยีนชอืมาเป็น “สะพานชารล์ส”์
“Charles Bridge” เมอืปี ค.ศ. 1870 เปรียบเสมอืนสญัลักษณ์หนงึของกรุงปราก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
DON GIOVANNI HOTEL PRAGUE ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
กรุงปราก - เชสกคีรุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ซาลสบวรก์

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
ออกเดนิทางสู ่เมอืงเชสกคีรุมลอฟ (170 กโิลเมตร / 3 ชวัโมง) เพชรน ้าํงามแหง่โบฮเีมยี เมอืงเล็กโรแมนตกิดังเทพนยิาย จดุเดน่ของเมอืงนีคอื
มแีม่น ้าํวัลตาวาไหลผา่นและลอ้มรอบเมอืงในลักษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนนิเขา คดเคยีวเหมอืนรูปตัว S จนทําใหภ้มูทัิศนข์องตัวเมอืง
เหมอืนกับหยดน ้าํทกํีาลังจะร่วงหลน่จากขัว ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
มอีาคารเกา่แกตั่งแตยุ่คกลางกวา่ 300 หลัง ไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแหง่หนงึของโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะถ่ายภาพดา้นนอก ปราสาทครุมลอฟ
เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซท์ดีใูหญ่โตเคยเป็นทอียู่ของลอรด์โรเซนเบริก์และทา่นลอรด์ชวารเ์ซนเบริก์ ผูท้รงอํานาจในยุคนัน
ปัจจบัุนเป็นทเีก็บรวบรวมเฟอรน์เิจอรส์ไตลพ์เีรียดของอังกฤษสงิทอของชาวเฟลมชิ (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ)
รวมถงึอาวธุทางประวัตศิาสตรแ์ละหอศลิป์

ออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์วรก์ (SALZBURG) (216 กโิลเมตร / 3.30 ชวัโมง) เมอืงทมีชีอืเสยีงจากการใชส้ถานทตีา่ง ๆ
ของเมอืงในการถ่ายทําภาพยนตรช์อืกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” เมอืงทแีสนโรแมนตกิทมีทีะเลสาบและภเูขาเป็นฉากสวย
บา้นเกดิของคตีกวเีอกโมสารต์ เมอืงอนุรักษ์ทตัีงอยู่สองฝังของแม่น ้าํซาลซา่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
WYNDHAM GRAND SALSBURG CONFERENCE CENTER ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี7



ซาลสบวรก์ - ป้อมโฮเฮนซาลสบ์วรก์ - บา้นพกัโมสารท์ - สวนมริาเบล - ฮลัลส์ตทัท ์- มวินคิ - ลมิลองขาหมูเยอรมนั 

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
นําทา่นเทยีวชม LANDMARK ตา่ง  ๆขา้มฝังสูเ่มอืงเกา่ทมี ีป้อมโฮเฮนซาลสบ์วรก์ (HOHENSALZBURG FORTRESS)
เป็นฉากหลังเพมิความมเีสน่หใ์หก้ับสวนแหง่นี ปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตังเดน่ตระหงา่นอยู่บนเนนิเขา

ผา่นไปถ่ายภาพทรีะลกึหนา้ บา้นพกัโมสารท์ ซงึเป็นนักดนตรีเอกทชีาวออสเตรีย ภาคภมูใิจ
ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑท์จัีดแสดงหลักฐานประวัตศิาสตรข์องครอบครัวโมสารท์ ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ในอาณาบรเิวณจตรัุสโมซารท์
พรอ้มชมอนุสาวรียข์องโมสารท์

ผา่นชม สวนมริาเบล และ น้าํพเุพกาซสั เป็นฉากทมีาเรียและเด็กรอ้งเพลงและ เตน้รํากัน
ภายในพระราชวังเดมิของสวนมริาเบลจะตกแตง่พันธุไ์มห้ลากหลายสสีนั เยียมชม สวนแคระ“ ซแวรเ์กลิการเ์ทน่” ทแีปลกตา

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (75 กโิลเมตร / 1.30 ชวัโมง) เมอืงทไีดช้อืวา่ “เมอืงรมิทะเลสาบทสีวยทสีดุในโลก”
เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทไีดรั้บความนยิมมากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศออสเตรีย อยู่ทางฝังตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮัลลส์ตัทท ์(Lake
Hallstatt) หรือ ฮัลลส์ตัททเ์ทอร ์ซ ี(Hallstatter See) สมัผัสกับความเป็นเมอืงชนบทเล็กๆทมีอีากาศแสนบรสิทุธิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิเทยีวชม เมอืงฮลัลท์ทัท ์สงิแรกทนัีกทอ่งเทยีวจะสมัผัสไดก็้คอืความเป็นเมอืงชนบทเล็ก  ๆทมีอีากาศแสนบรสิทุธิ
เหมาะอย่างยงิทจีะเดนิทางมาพักผอ่นตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ
ของตัวเมอืงทถีูกโอบลม้ไปดว้ยทะเลสาบและเทอืกเขาสงูตระหงา่นใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เทยีวชมเมอืง ปัจุบัุนเมอืงฮัลลส์ตัทท์
และเขตภมูภิาคซาลซคั์มเมอรก์ทุไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997 และเป็นหนงึในจดุหมายปลายทางทนัีกทอ่งเทยีวจากทัวโลก
ใฝ่ฝันออยากมาเยือนสกัครังหนงึในชวีติอกีดว้ย

15.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (209 กโิลเมตร / 3 ชวัโมง) ซงึถอืไดว้า่เป็นประตขูองยุโรป เมอืงมวินคิ
หลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทแีตกตา่งเมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรียแหง่นี เคยตกอยู่ภายใตร้าชวงศว์ทิเทลสบาคทปีกครอง
และพัฒนาเมอืงใหม้คีวามสําคัญทสีดุทางตอนใตข้องเยอรมนี อกีทังยังเป็นแหลง่ผลติเบยีร ์ศนูยก์ลางการผลติรถยนต ์BMW

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AZIMUT HOTEL MUNICH ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี8
มวินคิ - จตรุสัมาเรยีน - ชอ้ปปิงถนนแมกซมิเิลยีน - กรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่จตรุสัมาเรยีน (Marienplatz)
เขตเมอืงเกา่ใจกลางเมอืงแหลง่รวมหา้งสรรพสนิคา้อันทันสมัยและนักทอ่งเทยีวพลาดไม่ไดท้จีะชมตุก๊ตาเตน้รําทปีระดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมอืงเกา่
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวัน
ไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทยีวทมีาเยือนทกุมุมของเมอืงมวินคิลว้นเกดิขนึดว้ยฝีมอืของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศว์ทิเทลสบาคทังสนิ

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงย่าน ถนนแมกซมิเิลยีน สรา้งขนึในศตวรรษท ี19 ไดช้อืวา่เป็นถนนทสีวยอกีแหง่หนงึของเมอืงนี
และเป็นทตัีงรา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นทตัีงของโรงแรมหรูระดับ 5
ดาวนักทอ่งเทยีวมาเดนิเลน่บนถนนสายนีอาจไดก้ระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐรีะดับโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทจีดุนัดหมาย บรกิารรถโคช้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

16.20 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิลฟุตฮ์นัซา เทยีวบนิท ีLH 5446

วนัท ี9
กรุงเทพมหานคร

08.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ชค ออสเตรยี ยโุรป ยโุรปตะวนัออก ฮงัการี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี23 กันยายน 2562 เวลา 12:28 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ชค ออสเตรยี ยโุรป ยโุรปตะวนัออก
ฮงัการี

อัตราคา่บรกิารรวม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท (ไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวั) ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย และ คนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาท ตลอดการเดนิทาง **ชําระกอ่นเดนิทาง**

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรยี 60 ยโูร (หรอืประมาณ 2,300 บาท) และคา่บรกิารศนูยย์นืคาํรอ้ง VFS GLOBAL CENTER ทา่นละ 1,250 บาท
***ชําระตรงกบัศนูยย์นืคาํรอ้งขอวซีา่***

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ (คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ / คา่วซีา่)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาคา่ทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิ และคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณวีซีา่ไมผ่า่น (ท่านไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้งและตรงตามกาํหนดเวลา) ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทัวรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิาร 5,000
บาท ตอ่ท่าน

• กรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวันททีางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิแลว้ ถา้วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทฯ
ขอเรยีกเกบ็คา่ตวัเครอืงบนิ 100% (ประมาณ 12,000 บาท แตจ่ะขนึอยูก่บัราคาตวัเครอืงบนิในแตล่ะกรุป๊)

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ



หมายเหตุ

ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม คณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 
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