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NT504
ทวัรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรยี ฮังการ ีสโลวาเกยี 9 วัน 6 คนื (TG) [ปีใหม]่
ทัวรย์ุโรปตะวันออก ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน เชค , 9 วัน 6 คนื ,

HOTEL SCALARIA  , Astoria Hotel Prague  , Intercity Hotel Wien  , Danubius Hotel Flamenco  , Best
Western Plus Hotel Fussen  , Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel

อลัลอินัซ ์อารนีา - จตุรสัมารนีเพทส - เมอืงชวงัเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน ์- เมอืงฟสุเซ่น
นงัรถไฟ Cogwheel Train - ยอดเขาซุกชพติเซ่อ - เมอืงวาลบวรก์ - พระราชวงัและสวนมริาเบล - สะพานเชน 

เชส้ก ีครมุลอฟ - ปราก - สะพานชารล์ - ยา่นเมอืงเก่า - พระราชวงัและสวนเซนินบ์รนุ - ถนนคารท์เนอร์
ปราสาทปราก - โบสถเ์ซ็นทว์ตีสั - ถนน Golden Lane - จตัุรสัเรสซเิดนท ์- บา้นเกดิโมซารท์ - จตัุรสัวรีบุรษุ 

ปูดาเปสต-์ คาสเทลิฮลัล-์ โรงอุปรากรณ์ฮงัการ ี- มหาวหิารเซ็นทส์ตเีฟ่น - ลอ่งเรอืพรอ้มดนิเนอรส์ดุหรบูนแมน่้าํดานูบ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

22.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

วนัท ี2



มวินคิ - อลัลอินัซ ์อารนีา - จตรุสัมารนีเพทส - เมอืงชวงัเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน ์- เมอืงฟสุเซน่

00.50 น.
ออกเดนิทางสู ่มวินคิ (บนิตรง) ประเทศเยอรมนั เทยีวบนิท ีTG 924 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชวัโมง

07.05 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตมิวินคิ (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมัน
ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ย (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม. ทกุประเทศ)
**หมายเหต พเีรียดตังแต ่เดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป จะถงึสนามบนินานาชาตมิวินคิ เวลา 06.45 น.**

แวะถ่ายรูปท ีสนามฟตุบอล อลัลอินัซ ์อารนีา (Allianz Arena) รังเหยา้ของทมีสโมสรฟตุบอลดังอย่าง บาเยริน์มวินคิ
ทมียักษ์ใหญ่จากบนุเดสลกีา สนามฟตุบอลแหง่นีสามารถจผุูช้มไดม้ากวา่ 75,000 คน ซงึใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน
ดว้ยลงทกุสรา้งกวา่ 340 ลา้นยูโร ดว้ยรูปทรงเฉพาะ ชาวมวินคิจงึมชีอืเรียกเลน่ๆวา่ Schlauchboot ซงึแปววา่ เรือยาง

นําทา่นเขา้สูตั่ว เมอืงมวินคิ ใหท้า่นไดอ้สิระทบีรเิวณ จตัรุสัมารนีเพทส (Marienplatz) ซงึมอีาคารสําคัญของเมอืงมากมาย อาท ิอนุสาวรีย ์St.
Marry ศาลาวา่การเมอืงหลังเกา่ และศาลาวา่การเมอืงหลังใหม่ ซงึจะมหีอระฆังตุก๊ตากล ซงึประกอบไปดว้ยระฆัง 43 ใบ และ ตุก๊ตา 32 ตัว
ซงึจะมโีชวใ์นชว่งเวลา 11.00 และ 12.00 ในทกุๆวัน นอกจากนันภายในจตรัุสยังมรีา้นคา้ตา่ง  ๆทังแบรนดเ์นม
และแบรนดท์อ้งถนิใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืไดต้ามอัธยาศัย 

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ขาหมูเสริฟ์พรอ้มเบยีรเ์ยอรมนัขนานแท้

บา่ย
ตอ่ดว้ยเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงชวงัเกา (Schwangau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.)
เมอืงอันเป็นทตัีงของปราสาททโีดง่ดังไปทัวโลกอย่าง ปราสาทนอยชวานชไตน ์(Neuschwanstein Castle)

จากนันนําทา่นขนึมนิบัิสชมววิปราสาทและถ่ายรูปเป็นทรีะลกึท ีสะพาน Marienbrucke (มนิบัิสจะวงิ เฉพาะในชว่งทสีภาพอากาศดี
หากมฝีนหรือหมิะตกขอสงวนสทิธ์ใินการพาทา่นเดนิชมววิ)
จดุชมววิไฮไลทขอ์งปราแหง่นีซงึจะเห็นตัวปราสาทตังเดน่ตระหงา่นทา่มกลางขนุเขาอย่างสงา่งาม

จากนันพาชมดา้นใน ปราสาทนอยชวานชไตน ์มหาปราสาทแหง่ยุคกลาง
ถอืเป็นหนงึในสญัลักษณ์ทางการทอ่งเทยีวของแควน้บาวาเรียเลยทเีดยีว โดยถูกสรา้งขนึจากพระราชดํารัสของพระเจา้ลทูวชิ ท ี2 ในปี1864
ซงึปราสาทแหง่นีนัน โดด่เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นโิอโกธคิผสมโรมาเนสส์
จนทําใหเ้ป็นตน้แบบของปราสาทในเทพนยิายของดสินียท์เีราเห็นกัน โดยคําวา่ นอยชวานชไตน ์แปลวา ่ปราสาทหงสศ์ลิาแหง่ใหม่ ซงึม ีChristian
Jank นักออกแบบฉากละครเป็นผูอ้อกแบบ

ใชเ้วลาเล็กนอ้ย เดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงฟสุเซน่ (Fussen) เมอืงเล็กๆใกลช้วังเกา ทมีบีา้นเรือนสสีนัสดใสสลับกันไปมาดอูบอุ่น
และน่ารักในบรรยากาศสบายๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Best Western Plus Hotel Fussen ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงฟสุเซน่ - เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนิเคยีรเ์ซนิ - นงัรถไฟ Cogwheel Train - ยอดเขาซุกชพติเซอ่ - เมอืงวาลบวรก์ -
พระราชวงัและสวนมริาเบล - จตัรุสัเรสซเิดนท ์- บา้นเกดิโมซารท์ - เซ็นท ์วฟูกงั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ แบบ Box Set (เนืองจากตอ้งออกเดนิทางแตเ่ชา้เพอืไปยังสถานีรถไฟ)

นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงการม์ชิ-พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ (Garmisch-Partenkirchen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) แตเ่ดมิเมอืงนี แบง่เป็น
2 เมอืง คอื เมอืงการม์ชิ และเมอืงพารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ ตอ่มาไดร้วมกันเป็นเมอืงเดยีว
เนืองจากเยอรมันไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจด้การแขง่ขันโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1936 ระหวา่งวันท ี6 -16 กมุภาพันธ์
โดยเมอืงแหง่นียังเป็นจดุเรมิตน้ของการพชิติยอดเขาซกุชพติเซอ่ (Zugspitze) ภเูขาทไีดช้อืวา่ เป็น Top Of Germany



พาทา่น นงัรถไฟ Cogwheel Train  (รอบ 08.45 Eibsee - Zugspitzplatt) รถไฟรางแบบฟันเฟือง หนงึในสดุยอดสงิประดษิฐท์างวศิวกรรม
ซงึในปัจจบัุน มเีพยีงแค ่4 แหง่เทา่นัน ทยัีงเปิดดําเนนิการในเยอรมันอยู่และถอืเป็นวธิกีารขนึเขาซกุชพติทคีลาสสคิทสีดุ
(กรณีทรีถไฟไม่สามารถทําการไดห้รือไม่สามารถไปทันรอบเวลาขอสงวนสทิธ ิในการพาทา่นขนึยอดเขาดว้ย Cable car)
โดยปลายทางของรถไฟอยู่ทนีะดับความสงู 2,650 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล นับเป็นสถานีรถไฟทสีงูทสีดุอันดับ 3 ของยุโรป รองจาก Jungfrau
และ Gornergrat ของสวสิเซอรแ์ลนด ์

จากนันนําทา่นไปยังระดับความสงู 2,962 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล จดุทสีงูทสีดุของ ยอดเขา Zugspitze และของเยอรมัน
ใหท้า่นไดเ้ก็บความประทับใจและประสบการณ์คร ้งัหนงึทไีดพ้ชิติจดุสงูสดุของแดนอนิทรีเหล็ก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นสู ่เมอืงบา้นเกดิของคตีกวเีอก ทโีดง่ดังทสีดุคนหนงึของโลกนาม ว็อลฟ์ กงั อมาเดอสุ โมซารท์ (Wolfgang Amadeus Mozart)
เมอืงซาลบวรก์ (Salzburg) เมอืงทมีคีวามหมายวา่ ปราสาทเกลอื เนืองดว้ยสมัยกอ่นนัน เกลอืถอืเป็นวัตถุดบิล ้าํคา่ มรีาคาเทยีบเทา่กับทองคํา
และทนีครแหง่นีนัน มเีหมอืงเกลอืขนาดใหญ่ ทําใหส้ภาพทางเศรษฐกจิในซาลบวรก์เฟืองฟมูากทสีดุเมอืงหนงึของยุโรปเลยทเีดยีว
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 
นําทา่นชมความงามของ พระราชวงัและสวนมริาเบล (Marabell Palace and Gardens) สรา้งขนึตังแตปี่ 1606 โดยเจา้ชายอารค์บชิอป Wolf
Dietrich ซงึรับสงัใหส้รา้งพระราชวังขนึเพอื Salome Alt หญงิผูเ้ป็นทรัีกของพระองค ์โดยคําวา่ มริาเบล มาจากคํา 2 คํา คอื admirable ทแีปลวา่
น่าชนืชม และคําวา่ beautiful ทแีปลวา่ สวยจงึมคีวามหมายโดยรวมวา่ ความโสภาทน่ีาอภริมย์
ดังความโรแมนตกิอันเป็นเหตแุหง่การสรา้งพระราชวังแหง่นี ปัจจบัุนนยิมใชเ้ป็นสถานทใีนการจัดพธิแีตง่งาน และถ่ายรูป Prewedding
ไฮไลทขอ์งพระราชวังแหง่นีนัน คอื ตัวสวนมริาเบล สวนทถีูกจัดเป็นสไตลบ์าโรค ทถีูกรังสรรคเ์พมิเตมิจนแลว้เสร็จในปี 1690 เป็น 1
ในฉากถ่ายทําภาพยนตรเ์พลงชอืกอ้งโลกอย่าง The Sound Of Music ทฉีายในปี 1965 นําแสดงโดยจลูแีอนดรูวก์ับเพลงทโีดง่ดังอย่าง “Do Re
Mi”

จากนันพาทา่นขา้มแม่นา้ Salzach ไปยังเขตเมอืงเกา่ สํารวจ เมอืง Salbrug เพมิเตมิ 

นําทา่นเดนิเลน่และแวะถ่ายรูปบรเิวณ ถนน Getreidegasse โดยถนนแหง่นี ในวันท ี27 มกราคม ปี 1756 ณ บา้นเลขท ี9 โมสารท์
เอกกวทีโีดง่ดังไดถ้อืดําเนนิขนึ ซงึเขาไดใ้ชช้วีติอยู่ทบีา้นหลังนีกวา่ 20 ปี กอ่นยา้ยไปยังเมอืงหลวงทเีวยีนนา
โมสารท์ไดใ้ชตั้วโน็ตรังสรรคทํ์านองบทเพลงอมตะมากมาย อาท ิซมิโฟนีหมายเลข1- 41, Krönungsmesse, Don Giovanni และอกีมากมาย
แตเ่ป็นทน่ีาเสยีดายทเีขามโีอกาสไดป้ระพันธเ์พลงเพยีง 35 ปีก็ตอ้งจบชวีติลง

ถัดไปนันเป็น จตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) จัตรัุสทรีวมสถานทสํีาคัญของเมอืง ไม่วา่จะเป็น อาสนว์หิารซาลบวรก์
พระราชวงัเรสซเิดนท ์รวมไปถงึ ประตมิากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนีทา่นจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซาลบวรก์ (Fortress
Hohensalzburg) ไดอ้ย่างชดัเจน 

หลังจากชมเมอืงซาลบวรก์เสร็จสนิแลว้ นําทา่นเขา้พักผอ่นทหีมู่บา้นงามรมิทะเลสาบทา่มกลางขนุเขาทอีวลไปดว้บ้รรกาศสดุโรแมนตกิที
เซ็นทว์ฟูกงั St.Wolfgang

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ เสริฟ์เมนู Schnitzel หมูทอดสไตลอ์อสเตรยีแท

ทพีกั
SCALARAIA ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฮลัลส์ตทั - เชส้ก ีครุมลอฟ - ปราก - สะพานชารล์ - ยา่นเมอืงเกา่ - นาฬกิาดาราศาสตร์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันพาทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกทไีดรั้บการขนานนามวา่ เป็นหมู่บา้นมรดกโลกทสีวยทสีดุในโลก
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงมรดกโลกทอียู่ทา่มกลางขนุ เขาและทะเลสาบ ตังอยู่ในรัฐอัปเปอรอ์อสเตรีย มปีระชากรไม่ถงึ 1,000 คน
แตม่นัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาเยือนกวา ่800,000 คนตอ่ปี ดว้ยทัศนียภาพตระการตา
ทธีรรมชาตแิละมนุษยร์่วมกันประกอบขนึทําใหเ้ป็นสถานททีเีป็น The Must ของยุโรปตะวันออกเลยทเีดยีว ใหท้า่นอสิระในการซมึซบั



รรยากาศของเมอืงมรดกโลก

จากนันมุ่งหนา้สู ่สาธารณรฐัเช็ก สูเ่มอืง เชส้ก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไขมุ่กแหง่โบฮเิมยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.3 ชม.)
เป็นอกีเมอืงสวยทพีลาดไม่ได ้ดว้ยเอกลักษณ์ทบีา้นเรือนมหีลังคาสสีม้ มแีม่น ้าํวอลตาวา่ พาดผา่นเป็นรูปคลา้ยๆหยดน ้าํ
ทําใหเ้กดิภมูทัิศนท์งีดงาม
พาทา่นชม ปราสาทเชส้ก ีครุมลอฟ ดา้นนอก ปราสาททใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ซงึถอืวา่ใหญ่มากหากเทยีบกับขนาดเมอืง
นอกจากนันเมอืงน ้ยัีงไดร้บ้การขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1992 อกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นสูเ่มอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็กท ีเมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.3 ชม.)
ชมเสน่หท์หีลายคนยกย่องวา่เป็นเมอืงทสีวยทสีดุของยุโรปตะวันออก ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาเต็มททีเีมอืงแหง่นี

นําทา่นชม สะพานชารล์ (Charle Bridge) สะพานหลักสดุคลาสสคิทโีดง่ดังทสีดุของเมอืงเชอืมฝังเมอืงเกา่และเมอืงใหม่
ทถีูกแบง่ดว้ยแม่น ้าํวอลตาวา่เขา้ดว้ยกัน สะพานแหง่นีเรมิกอ่สรา้งในปี 1357 ใชเ้วลาในการสรา้งมากกวา่ 100 ปีกวา่จะแลว้เสร็จเดมิทชีอืวา่ Stone
Bridge หรือ Prague Bridge และมาเปลยีนชอืมาเป็นสะพานชาลสใ์นปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมคีวามยาว 621 เมตรและมคีวามกวา้งเกอืบ 10
เมตรเป็น 1 ในมุมถ่ายรูปททีา่นตอ้งไม่พลาดดว้ยประการทังปวง

ไม่ไกลกันจะพบกับ ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town Square)  ทมีไีฮไลทสํ์าคัญของย่านนีนันคอืการชม นาฬกิาดาราศาสตรเ์มอืงปราก
ซงึถอืเป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์เีกา่แกท่สีดุในโลกทยัีงทํางานไดอ้ยู่ถูกสรา้งขนึตังแตปี่ 1410 เทา่กับวา่ตอนนีมอีายุมากกวา่ 600
ปีแลว้สว่นประกอบของนาฬกิามอียู่สามสว่นหลัก  ๆไดแ้ก ่หนา้ปัดทแีจง้เกยีวกับดาราศาสตร ์การอธบิายตําแหน่งการโคจรของดวงอาทติย์
และดวงจันทรบ์นทอ้งฟ้า และแสดงรายละเอยีดอนือกีเกยีวกับดาราศาสตร ์ในทกุๆตน้ชวัโมงนันจะมตีุก๊ตากลพระสาวกพระเยซทัูง 12
ทา่นปรากฏขนึพรอ้มกับเสยีงระฆังตังแตเ่วลา 09.00 – 21.00 ในทกุวัน

บรเิวณใกลเ้คยีงยังเป็นทตัีงของ Church of Our Lady before Týn
ถอืเป็นโบสถห์ลักของย่านเขตเมอืงเกา่สรา้งขนึดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนส ในตอนตน้กอ่นมกีารผสมรูปแบบกอธคิในอกี 3 ศตวรรษ
ตอ่มาภายในโบสถม์ไีปป์ออรแ์กนทเีกา่แกท่สีดุในกรุงปรากสรา้งขนึเมอืปีค.ศ.1673

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Astoria Hotel Prague ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ปราก - ปราสาทปราก - โบสถเ์ซ็นทว์ตีสั - ถนน Golden Lane - บราทสิลาวา่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นชม ปราสาทลําดบัท ี1 ของประเทศท ีปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาททสีรา้งมากวา่ 1,200 ปี Guinness World
Records ไดบั้นทกึไวว้า่เป็นปราสาทโบราณทใีหญ่ทสีดุในโลกครอบคลมุพนืทถีงึ 70,000 ตารางเมตร
เคยเป็นทปีระทับของบรรพกษัตรยิข์องชาวโบฮเิมยีน
ปัจจบัุนใชเ้ป็นทําเนียบประธานาธบิดสีงูเดน่ตระหงา่นอยู่บนเขาทางฝังตะวันตกของแม่น ้าํวอลตาวา่
ภายในบรเิวณปราสาทนันมสีงิปลกูสรา้งมากมายประหนงึเมอืงๆหนงึ อาท ิอาสนว์หิารนักบญุวตัีส (St. Vitus Cathedrals)
โบสถค์รสิตแ์หง่แรกของปรากสรา้งขนึตังแตปี่ ค.ศ. 870 สรา้งขนึเพอือุทศิใหแ้กนั่กบญุวตัีสผูส้ละชวีติในชว่งยุคโรมันราวปี 303
กอ่นทพีระเจา้คอนสแตนตนิจะประกาศตนเป็นครสิศาสนกิชนโบสถใ์หนี้ ใชเ้วลาในการสรา้งกวา่ 600 ปีภายในจะประดับดว้ยกระจกสแีละ Rose
Window

จากนันไปชมอกี 1 จดุทสีวยไม่แพก้ันนัน คอื ถนนทองคํา (Golden Lane) โดยสาเหตทุไีดช้อืวา่ถนนทองคํานัน
เนืองจากบรเิวณนีนันเป็นทพํีานักของเหลา่ชา่งทองทอีาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ในชว่งทมีกีารเลน่แร่แปรธาตกุัน แตลั่กษณะของบา้นเรือน
เป็นสลีกูกวาดสดใสและฉูดฉาดททีา่นจะเห็นในปัจจบัุนนันมาจากพระราชดํารัสของพระนางมาเรียเทเรซา่ มหาจักพรรดนีิออสเตรียที
โปรดบรูณะใหม้คีวามสวยงาม



เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย

บา่ย
จากนันนําทา่นมุ่งหนา้ไปสู ่สาธารณะรฐัสโลวกั (Slovak Republic) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) ทเีมอืงหลวงบราทสิลาวา่ (Bratislava)
เป็น 1 ใน 10 ประเทศทแีม่น ้าํดานูบแม่น ้าํสายสําคัญของยุโรปไหลผา่นและเป็นเมอืงโปรดของพระนางมาเรียเทเรซา่อกีดว้ย

ใหท้า่นแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบราทสิลาวา่ (Bratislava Castle) ดา้นนอกปราสาทสําคัญของเมอืงในอดตี
เคยถูกใชเ้ป็นทปีระทับของกษัตรยิฮั์งการีและเป็นป้อมปราการดา่นสําคัญทไีวสํ้าหรับป้องกันขา้ศกึทจีะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี
ดว้ยความไดเ้ปรียบทางดา้นยุทธศาสตร ์จากการทตัีวปราสาทตังอยู่บนสงูจงึสง่ผลใหท้า่นจะไดช้มววิทสีวยงดงามยามเย็นทแีม่น ้าํดานูบทอดยาว
และหากสภาพอากาศเออือํานวยจะสามารถเห็นพนืทรีาบของประเทศฮังการีไดอ้กีดว้ย ปัจจบัุนถูกใชเ้ป็นททํีาการของรัฐบาล

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel ระดับ 4 ดาวกรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
บราทสิลาวา่ - ปูดาเปสต ์- สะพานเชน - คาสเทลิฮลัล ์- จตัรุสัวรีบุรุษ - โรงอปุรากรณ์ฮงัการ ี- มหาวหิารเซ็นทส์ตเีฟ่น -
ลอ่งเรอืพรอ้มดนิเนอรส์ดุหรูบนแมน่้าํดานูบ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงบูดาเปสต ์(Budapest) ประเทศฮังการี อกี 1 เมอืงงามทถีูกขนานนามวา่เป็นปารีสแหง่ยุโรปตะวันออก
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ดว้ยประวัตศิาสตรท์มีมีาอย่างยาวนานหลอ่หลอมศลิปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมทมีคีวามโดดเดน่
และผสมผสานกันอย่างลงตัว แตเ่ดมินันบดูาเปสตแ์บง่ออกเป็น 2 เมอืงคอืเมอืงบดูา (Buda) และเมอืงเปสต ์(Pest) โดยมบีดูาเป็นเขตเมอืงหลวง
ตอ่มาไดม้กีารขยายเมอืง แตบ่ดูานันมพีนืทเีขาเป็นสว่นมาก ทําใหข้ยายเขตเมอืงไดย้าก ผดิกับฝังเปสตท์เีป็นพนืทรีาบกวา้งขวาง
ทําใหเ้กดิการรวมเมอืงกันเกดิขนึ โดยถา้ทา่นสงัเกตจะพบวา่ฝังบดูานันจะมสีงิปลกูสรา้งเกา่และเป็นทพัีกอาศัย
สว่นฝังเปสตจ์ะเป็นย่านอาคารสํานักงานททํีาการรัฐบาล จะกลา่วคอืเป็นเขตเมอืงใหม่ก็ไม่ผดิ

แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่ขา้มแม่น ้าํดานูบ ทมีสีญัลักษณ์ทเีป็นจดุเดน่คอืรูปปันสงิโต

จากนันพาทา่นชมความงามของ กลุม่อาคารบนคาลเทลิฮลิล ์(Castle Hill) เนนิเขารมิแม่น ้าํดานูบอัน
เป็นทตัีงของพระราชวังบดูาโบสถแ์มนทอัิสและป้อมชาวประมงเรียงกันไปตามแนวเขาปราสาทบูดา (Buda Castle) ถูกสรา้งขนึตังแตใ่นปี 1265
ในสมัยของพระเจา้เบลา่ท ี4 ของราชวงศอ์าปารด์ แตถู่กสรา้งเพมิเตมิและบรูณะมาเรือย  ๆสําหรับตัวปราสาทททีา่นจะเห็นนัน
จะเป็นการสรา้งแบบบาโรกระหวา่งปี 1749 และ 1769 ถอืเป็นพระราชวังหลวงของพระราชวงศทั์งหมดของฮังการี
ปัจจบัุนไดป้รับปรุงเป็นหอศลิป์แหง่ชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรบ์ดูาเปสต์

ถัดไปทางตอนเหนือของเนนิเขา พาทา่นชมบรเิวณโดยรอบของ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian)  และ โบสถแ์มนทอิสั
(MantiusChurch) ถอืวา่เป็นสงิปลกูสรา้งแหง่แรกๆของคาลเทลิฮลิลแ์หง่นี เรมิจากตัวโบสถซ์งึเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสส์
สรา้งตังแตใ่นปี 1015 และไดรั้บการบรูณะดว้ยศลิปะโกธคิในชว่งศตวรรษท ี14 ถอืเป็น 1 ใน 7 มหาศาสนสถานในยุคกลางของฮังการี
สรา้งโดยพระเจา้สตเีฟ่นกษัตรยิพ์ระองคแ์รกของฮังการี เดมิชอืวา่The Church of Our Lady กอ่นเปลยีนตามชอืของพระเจา้แมนทอัิส
หลังจากไดท้รงสรา้งหอคอยของโบสถ ์และไดใ้ชส้ถานแหง่นีประกอบพระราชพธิอีภเิษกสมรสของพระองคถ์งึ 2 ครัง
นอกจากนันยังเป็นทฝัีงพระบรมศพของพระเจา้เบลา่ท ี3 อกีดว้ย โดยโบสถจ์ะตังอยู่ในบรเิวณป้อมชาวประมง ทสีรา้งขนึเพอืฉลองการครบรอบ
1,000 ปีของการกอ่ตังประเทศฮังการีในปี 1896 ลักษณะของป้อมนันเป็นทรงสงูแหลม มาจากลักษณะกระโจม
ซงึเป็นทพัีกของชาวประมงแม็กย่ารใ์นอดตีและยังเป็นทตัีงของอนุเสาวรียข์องเซน้ทส์ตเีฟ่นอกีดว้ย
นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยธรรมทเีป็นเอกลักษณ์ทไีม่มใีครเหมอืนแลว้ ทา่นจะไดด้มืด่าํกับววิของแม่น ้าํดานูบและอาคารของฝังเปสต์
ทมีไีฮไลทสํ์าคัญเดน่ตระหงา่นกวา่อาคารอนื  ๆนันคอื อาคารรฐัสภาของประเทศฮงัการ ี(Hungarian Parliament) ซงึถอืวา่เป็น 1 ใน 3
อาคารรัฐสภาทใีหญ่ทสีดุในโลกคูก่ับทลีอนดอนและวอชงิตันด.ีซ.ี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ เมนูกูลารช์ อาหารทอ้งถนิทหีา้มพลาด
*เป็นซปุเนือหรือหมูกับมันฝรังเตมิรสชาตเิอกลักษณ์พเิศษดว้ยพรกิปราปิกา้*



บา่ย
นําทา่นชม จตัรุสัวรีบุรุษ (Hero Square) อันเป็นทตัีงของอนุสาวรียข์องเหลา่บรรพชนหัวหนา้เผา่แม็กยารทั์ง 7
ทไีดร้วมกับสรา้งอาณาจักรฮังการีภายใตก้ารนําของเจา้ชายอาปารด์ในปี 896 รวมไปถงึบคุคสําคัญและกษัตรยิใ์นอดตี
ตรงกลางยังมรีูปปันเทพแกเบรียล(Gabriel) เทพของกรีกโบราณ ซงึเชอืกันวา่เป็นอัครทตูสวรรคผ์ูนํ้าสารจากพระเจา้ ซงึตังตระหงา่นอยู่บน
Millennium Monument ทมีคีวามสงูถงึ 36 เมตร

นําทา่นเขา้ชมอกี 1 สถานททีนีอ้ยทา่นจะทราบวา่เป็นอกีหนงึสถานททีไีม่ควรพลาดนันคอื โรงอปุรากรณ์ฮงัการ ี(Hungarian State Opera)
ซงึไดรั้บการขนานนามวา่เป็นโรงโอเปร่าทสีวยงามทสีดุในยุโรป แมแ้ตพ่ระเจา้ฟรันโจเซฟท ี1
ถงึขนาดเสด็จมาเพยีงครังเดยีวในครังการแสดงรอบปฐมฤกษ์ในวันท ี27 กันยายน 1884 และไม่โปรดทจีะเสด็จกลับมาอกีเลย
เนืองจากมคีวามสวยงามมากกวา่โรงโอเปร่าทเีวยีนนาซงึถอืวา่เป็นหลวงของดนตรีคลาสสคิตัวโรงอุปรากรณ์แหง่นี
ถูกสรา้งสไตลน์โิอโรเนสซองสแ์ละบาโรก บรเิวณอัฒจันทรจ์ะมสีทีองอร่ามจากทองคําเปลวทเีคลอืบไวท้กุอนู โดยสามารถจผุูช้มไดถ้งึ 1,261 คน

จากนันพาชม มหาวหิารเซ็นทส์ตเีฟ่น (St.Stephen's Basilica)  มหาวหิารทตัีงตามชอืของกษัตรยินั์กบญุ ผูเ้ป็นปฐมกษัตรยิแ์หง่ฮังการี
เรมิสรา้งในปี 1851 โดยตอ้งใชส้ถาปนกิถงึ 2 ทา่น คอื JozsefHild และ MiklósYbl ตามลําดับ จนแลว้เสร็จในปี 1905
จดุเดน่ของโบสถแ์หง่นีคอืหลังคาโดมทอีาคารหลักทมีคีวามสงูถงึ 96 เมตรเทา่กับอาคารรัฐสภา ซงึถงึวา่เป็นอาคารทสีงูทสีดุของบดูาเปสต์
เนืองจากไดม้กีฎหมายวา่หา้มสรา้งสงิปลกูสรา้งทสีงุเกนิ 96 เมตรนันเอง

19.00 น.
นําทา่นสูบ่รรยากาศแสนพเิศษบนเรือ ลอ่งแมน่้าํดานูบสดุหรู พรอ้มรับประทานอาหารเย็นบนเรือ
โดยตลอดทางทา่นจะไดเ้ห็นอาคารตา่งๆทปีระดับไฟยามค่าํคนื เคลา้กับเสยีงดนตรีเพราะ  ๆซงึแม่น ้าํดานูบทบีดูาเปสตนั์น
หลายคนพดูเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ “เป็นววิรมิแมน่้าํดานูบทสีวยทสีดุในยุโรป”

ทพีกั
Danubius Hotel Flamenco ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ปูดาเปสต ์- Fashion Outlet Prandoft - เวยีนนา - พระราชวงัและสวนเซนินบ์รุน - ถนนคารท์เนอร์

เชา้
นําทา่นผา่นชม อาคารรฐัสภาของประเทศฮงัการ ี(Hungarian Parliament) อาคารทรงโกธกิผสมโดมแบบโรเนสซองส์
ใชแ้รงงานกวา่หนงึแสนคนอฐิกวา่สสีบิลา้น กอ้นหนิล ้าํคา่กวา่หา้แสนชนิ และทองคํากวา่ 40 กโิลกรัม รังสรรคอ์อกมาจนแลว้เสร็จในปี 1904
มปีระต ู27 บานบันได 29 จดุและมหีอ้งมากถงึ 691 หอ้ง

จากนันเดนิทางกลับสูเ่ขตประเทศออสเตรียไปยัง Fashion Outlet Parndorf (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)
พรีเมยีมเอา้ทเ์ลททใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมอย่างอสิระ ไม่วา่จะเป็น เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา ก็มใีหไ้ดเ้ลอืกสรร
(เอา้ทเ์ลทปิดวันอาทติยห์ากโปรแกรมตรงกับวันอาทติยข์อสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมเป็น PREMIUM OUTLET BUDAPEST แทน)

เทยีง
**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ภายในเอา้ทเ์ลท เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น**

บา่ย
นําทา่นมุ่งหนา้สู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. เมอืงหลวงของออสเตรียและดนตรีคลาสสคิ
เป็นเมอืงทโีมสารท์มาพํานักในยุคทรีุ่งเรืองของชวีติ

พาทา่นเขา้ชม พระราชวงัและสวนเชนินบ์รุน (Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดรูอ้นของราชวงศฮั์บสบ์วรค์
สรา้งแบบบาโรก คําวา่ เชนินบ์รุน นันมคีวามหมายวา่ น ้าํพรุอ้นอันแสนสวยงาม โดยมกีารรเิรมิสรา้งในชว่งปีค.ศ. 1569
หลังจากทพีระเจา้แม็กซเีมเลยีนท ี2 ไดซ้อืทดีนิบรเิวณนีแตตั่วอาคารในปัจจบัุนนันสรา้งและตอ่เตมิในสมัยของพระนางมาเรียเทเรซา่
โดยมพีระราชประสงคใ์หม้คีวามยงิใหญ่และสวยงามทัดเทยีมพระราชวังแวรซ์ายนข์องราชวงศบ์รูบ์ง และดว้ยพระองคท์รงโปรดสเีหลอืงมาก
จงึไดม้กีารใชส้เีหลอืงโทนพเิศษตกแตง่ดา้นนอกของพระราชวัง และตอ่มาสเีหลอืงโทนนีนันจงึไดช้อือย่างเป็นทางการวา่ สเีหลอืงเทเรซา่

จากนันพาทา่นสูถ่นนคนเดนิแหง่แรกๆของยุโรปท ีถนนคารท์เนอร ์(KartnerStreet) ทมีมีาตังแตใ่นสมัยโรมันเป็น 1 ในถนนทมีุ่งสูก่รงโรม
ในสมัยนันเป็นทรีูจั้กกันในชอืของStrata Carinthianorum กอ่นจะถูกพัฒนามาเป็นถนนสายชอ้ปปิงในชว่งศตวรรษท ี19
แมอ้าคารบา้นเรือนสว่นมาก จะถูกทําลายในชว่งสงครามโลกครังท ี2 แตท่างการก็ไดส้รา้งตกึรามบา้นชอ่งทรีูปแบบเดมิ
เพอืคงเสน่หแ์หง่ถนนสายนีไวอ้ย่างสมบรูณ์

นอกจากนันยังมศีาสนสถานทสํีาคัญบนถนนแหง่นีอกีแหง่หนงึคอื อาสนวหิารสเตฟาน (St. Stephen's Cathedral)  โบสถเ์กา่แกท่อียู่มา



ตังแตปี่ 1160 ตัว อาสนวหิารสรา้งดว้ยหนิปนูมคีวามยาว 107 เมตรกวา้ง 70 เมตรและสงู 136.7 เมตรมรีะฆังทังหมด 23
ใบใบใหญ่ทสีดุชอืวา่ระฆังพมุเมรนิทมีนี ้าํหนักถงึ 20,130 กโิลกรัม ถอืเป็นระฆังแบบแกวง่ทใีหญ่ทสีดุในออสเตรียและเป็นอันดับ 2
ของยุโรปรองจากระฆังปีเตอรข์องเยรมันเทา่นัน กลา่วกันวา่บโิทเฟ่นรูตั้ววา่ตนสญูเสยีการไดย้นิ
เพราะวา่เมอืหันมองไปบนอาสนวหิารแหง่นีแลว้เห็นนกบนิออกจากหอระฆังแตก่ลับไม่ไดย้นิเสยีงระฆังเหมอืนเคย

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ Apple strudel ของหวานสดุคลาสสคิของเวยีนนา

ทพีกั
Intercity Hotel Wien ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เวยีนนา - ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา 

เชา้
บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ผา่นชม ถนนสายวงแหวนRingstrasse ถนนทตัีดผา่นอาคารสําคัญของเวยีนนาอย่างมากมาย ไม่วา่จะเป็นโรงละครโอเปร่า
เวยีนนาพพิธิภัณฑต์า่ง  ๆอาคารรัฐสภา ตลอดจนถงึมหาวทิยาลัยเวยีนนา อาคารเหลา่นีนันไดรั้บการบรูณะภายหลังจากสนิสดุสงครามโลกครังท ี2
แตแ่มจ้ะสรา้งใหม่ขนึมา ทางการก็ยังคงสถาปัตยกรรมในแบบดังเดมิอยู่

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวยีนนา (Flughafen Wien) เพอืใหท้า่นไดม้เีวลาทําการคนืภาษี (Vat Refund)

14.35 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG937 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

**พเีรยีดตงัแต ่เดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป จะออกจากสนามบนินานาชาตเิวยีนนา เวลา 13.30 น.**

วนัท ี9
สนามบนิสวุรรณภมูิ

05.20 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรปตะวนัออก ยโุรป ออสเตรยี เยอรมนั
เชค
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี18 กันยายน 2562 เวลา 10:38 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรปตะวนัออก ยโุรป ออสเตรยี
เยอรมนั เชค

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดEconomy Class ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊(BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบนิไทยThai Airway(TG)

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.กระเป๋าถอืขนึเครอืงHand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่ทพีกัโรงแรมตลอดการเดนิทางระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ,น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทย

• ทปิสาํหรบัคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วัน

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ3,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ3,000,000 บาท

• เงอืนไขประกนัการเดนิทาง
คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาลคุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่วซีา่เชงเกน้ 3,500 บาท / ท่าน

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทอิาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดห์วัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีมวนัละ 100 บาท รวมทงัทรปิ 9 วนั 900 บาท/ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธคิณะเดนิทาง 20 ท่านขนึไปกรณไีมถ่งึ 20
ท่านทางบรษัิทจะขอเลอืนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงราคาคา่ทัวรเ์พมิเพอืทําการออกเดนิทางโดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 20
วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมดัจาํ 30,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30
วันมฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 45 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 45 วันบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิทังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ



• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายในเช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• ในการจองทัวรค์วรเผอืเวลาจองทัวรอ์ยา่งนอ้ย 40-45
วันกอ่นวันเดนิทางทรีะบุไวเ้นอืงจากมผีลในการจองควิวซีา่ในกรณทีที่านทําการจองเขา้มาลา่ชา้กวา่ทกีาํหนดไวร้บกวนสอบถามทางเจา้หนา้ทอีกีครงั

• หลงัการจองทัวร ์20 วันกรณุาแนบสแกน COPY หนา้พาสปอรต์และใบกรอกขอ้มลูคาํรอ้งในการขอยนืวซีา่สง่กลบัมาเพอืกรอกขอ้มลูขอควิในการยนืวซีา่

• กรณที่านยกเลกิการเดนิทางอนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาวซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆซงึเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• กรณที่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาวซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆซงึเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

โรงแรมทพัีกและสถานททีอ่งเทยีว

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง(Triple)มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านันกรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่านบรษัิทฯขอแนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง(1
Twin+1 Sgl)เนอืงจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพบัเสรมิหรอืไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย

• การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนัอาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดยีวSingleหอ้งคูT่win/Doubleอาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็นTraditional
หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจมขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆและหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

• กรณมีกีารจัดงานประชุมนานาชาตTิrade Fair
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นภมูภิาคทมีอีณุหภมูติ่าํจะมบีรกิารเครอืงปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเท่านัน

• บางสถานทใีนยโุรปอาจปิดในวันอาทติยห์รอือาจะมกีารปิดปรบัปรงุในช่วงฤดหูนาวหากวันเดนิทางตรงกบัวันเหลา่นทีางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้หากทราบเวลาทแีนน่อนกอ่นเดนิทาง

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนบรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ,
การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจลหรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวัซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบอาทไิมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาดกอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษกรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีนทางบรษัิทฯสงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศรวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่นCharter Flight
, Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบันถงึจะยังไมห่มดอายกุต็ามอาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศไดเ้ช่นศลัยกรรมผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไปดงันันท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม”
ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศไดโ้ปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไมถ่า้ไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณี
“หญงิตงัครรภ”์ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยร์ะบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดร้วมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจนสงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-



ออกประเทศใดๆกต็ามทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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