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UNSEEN EAST EUROPE 10 DAYS (OS) 

ออสเตรยี – เชก - ฮังการี – สโลวะเกีย  
10 วนั 7 คืน / BY AUSTRIAN AIRLINE (OS) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์เนน้ท่ีเท่ียวใหม่ๆ ท่ีนอ้ยคนจะไดไ้ปเยือน 

>> ชมโบสถ ์KUTNA HORA โบสถโ์ครงกระดูกสุดมหศัจรรย ์(Unseen) 

>> ชมปราสาท KARLSTEJN CASTLE ปราสาทที่ว่ากนัว่าสวยที่สุดของประเทศเชก (Unseen) 

>> ชมโรงงานผลิตเบียรช่ื์อดงั Plzen 

>> ชมเมือง Olomouc  เมืองสวยของเชก 

>> ชมความงดงามของกรุกปราก ณ Petrin Tower 
>> ชม Strahov Monastery Library หน่ึงในหอ้งสมุดที่สวยที่สุดในโลก 

>> ชม Spanish Synagogue สุเหร่าของชาวยิวที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรป 

>> ชม  Zsolnay Museum โรงงานเซรามิกที่มีช่ือเสียระดบัโลก 

>> ชม Lednice Castle ปราสาทที่มีความเก่าแก่สวยงาม ที่ไดร้บัเป็นมรดกโลก 

>> ชมปราสาท Holloko Castle  ปราสาทมรดกโลกของฮังการี 
>> ชมเมือง CESKY KUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย 

>> ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกท่ีสุดในยุโรป   

>> ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแห่งยุโรปตะวนัออก  

>> ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย 

>> ชมกรุง BRATISLAVA เมืองหลวงสโลวะเกีย 

>> ล่องเรือแม่น ้าดานูบ บูดาเปสต ์ 

>> ชม ความงดงามของ ทะเลสาบ Balaton 

>> ช้อปป้ิงสุดมันกบั  PARNDORF OUTLET   
>> ช้อป ชม ชิม แหล่งผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงของฮังการี (WINE TASTING)   
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

พิเศษเมนู 

เป็ดโบฮีเมียน / สเต็ก 

ไวน ์/ ดนตรีพ้ืนเมือง / อาหารไทย  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน

AUSTRIAN AIRLINE (OS)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี OS026  

(ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 

วนัที่ (2)  เวยีนนา (ออสเตรีย) – เชสกี ้ครุมลอฟ (เชก)   
07.50 น. เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้รุมลอฟ 
(Cesky Krumlov) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลา  2.30 ชม.)  ประเทศเชก เมืองมรดกโลก
แสนสวยอีกเมือง  วา่กนัว่าหากมาประเทศเชกแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเชสก้ีครุมลอฟก็เหมือนวา่มาไม่
ถึงประเทศเชก สวยๆ ใหท่้านเดินเล่นชมเมืองอยา่งเตม็อ่ิมเมืองโบราณท่ีมีอายมุาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรีย
สุดทา้ยเมืองก็กลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญข้ึน
เร่ือยๆ จากการท่ีอยูใ่นเส้นทางการคา้ขายในอดีต และยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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จากนั้นน าท่านเขา้ ชมด้านใน ปราสาทครุมลอฟ ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยคุ
สมยั มีอายกุวา่ 800ปี เปล่ียนมือเจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา  

 
น าท่านชมหอ้งภายในของปราสาท หมายเหตุ :  ด้านในของปราสาทคลุมลอฟเปิดให้ชมเฉพาะ 
ช่วงระหว่างเดือน เม.ย. - ต.ค. เท่านั้น  

 
น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทครุมลอฟ ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยคุสมยั มีอายุ
กวา่ 800ปี เปล่ียนมือเจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่น
เนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา  



UNSEEN EAST EUROPE 10 DAYS (OS)  อนัซีนยโุรปตะวนัออก  ออสเตรีย - เชก-สโลวคั –ฮงัการี 10 วนั   5 | P a g e  

 

 
จากนั้นน าท่านชมตวัเมืองเชสก้ีคลุมลอฟ อิสระท่านถ่ายรูปตามจุดสวยๆ และเดินเล่นชมเมือง
อยา่งเตม็อ่ิมตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั          RUZE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว    

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองใกล้เคียง 

วนัที่(3)  เชสกี ้ครุมลอฟ - เปิลเซน - ปราสาทคาร์ลสไตน์ - ปราก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก   

น าท่านเดินทางสู่เมืองเปิลเซน (Plzen) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์มากแห่งหน่ึงของภูมิภาค อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวสตโ์บฮีเมียอีกดว้ย 
นอกจากน้ีแลว้เมืองเปิลเซนยงัเป็นเมืองบา้นเกิดของเบียร์ยีห่อ้พิลส์เนอร์ อูร์เควลล ์(Pilsener 
Urquell) เบียร์ช่ือดงัอีกหน่ึงยอ่หอ้ ท่ีปัจจุบนัค่อนขา้งมีช่ือเสียงมากในหมู่นกัด่ืมเบียร์ น าท่านชม 
มหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว (St. Bartholomew Cathedral) อีกหน่ึงมหาวิหารสไลตโ์กธิคท่ี
ตั้งอยูบ่นจตุัรัสกลางเมืองเปิลเซน คาดวา่ถูกสร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 13 โดยส่ิงท่ีโดดเด่น
ท่ีสุดของตวัมหาวิหารก็คงจะเป็นหลงัคาปลายยอดแหลม ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่มีความสูงท่ีสุด
ในสาธารณรัฐเช็ก คือ สูงประมาณ 102.26 เมตร และยงัเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ใน
สาธารณรัฐเช็ก ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียท์างวฒันธรรม น า
ท่านถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลาง (Town Hall) อีกหน่ึงอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนในสไตลเ์รเนสซอง 
ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1554-1559 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ปัจจุบนั
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เป็นอีกหน่ึงอาคารท่ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของเมืองเปิลเซน จากนั้นน าท่านชม
โรงงานผลติเบียร์ยี่ห้อดัง ‘Plisner Urquell’ ซ่ึงเมืองน้ีเป็นเมืองตน้ก าเนิดของเบียร์ดงัประจ า
สาธารณรัฐเช็ก โดยนอกจากจะไดช้มพิพิธภณัฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเบียร์ตระกูล
น้ีและท าความเขา้ใจกบัความช่ืนชอบของชาวเช็กท่ีมีต่อเบียร์ 

 
 ท่านยงัไดท้ดลองชิมเบียร์สูตรพิเศษของโรงงานดว้ย 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าท่านเดินทางสู่ปราสาทคาร์ลสไตน์ (Karlštejn Castle) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 
ชัว่โมง ) ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของประเทศเพราะมีความสมบูรณ์ตามแบบ
ฉบบัอาณาจกัรโบฮีเมีย  ป็นปราสาทสไตลโ์กธิกขนาดใหญ่ ก่อตั้งข้ึนในปี 1348 โดยพระเจา้
ชาร์ลท่ี 4 จกัรพรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไดรั้บเลือก และราชาแห่งโบฮีเมีย ปราสาทท าหนา้ท่ี
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เป็นสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาเคร่ืองราชกกุธภณัฑข์องจกัรพรรดิ เช่นเดียวกบัมงกุฎเพชร
โบฮีเมียน พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิ และสมบติัของราชวงศอ่ื์นๆ  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด" 
(ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นท่ีเล่ืองลือเร่ืองความ
สวยงามและโรแมนติค มีผูค้นเดินทางไปชมเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึง
เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์ โกธิค 
เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ท าให้กรุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึงประวติั
ความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้กรุงปรากเป็นเมือง
มรดกโลกดา้นวฒันธรรม (Unesco) 
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ใหท่้านเดินเล่นยา่น จตัุรัสเมืองเก่าท่ีมีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยร้านขายของ
นานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นท่ีรู้จกัและใหก้ารยอมรับกนัทัว่ยโุรป 
แมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆก็นิยมน าไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่อโคมระยา้ท่ีงดงาม จากนั้น
น าท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายกุวา่ 500 ปี ท่ีกลไกยงัคงท างานจนถึงปัจจุบนัน้ี, รอชม
นาฬิกาโบราณท่ีจะมีตวัตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชัว่โมง  จากนั้นอิสระทุกท่านชอ้ปป้ิง
หรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั   

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั    HILTON HOTEL CITY PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนกั หากโรงแรมเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองใกลเ้คียง  
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วนัที่ (4) ปราก - เพ็ตทรีน ทาวเวอร์ – พระอารามสตราร์โฮฟ - ชมเมือง – คุทนาโฮรา 
   เบอร์โน่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก   

 น าท่านชม  สุเหร่า Spanish Synagogue สุเหร่าแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นสุเหร่าของชาวยวิท่ีสวยท่ีสุด
แห่งหน่ึงของยโุรป สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1868 ถูกออกแบบในสไตล ์Moorish โดย Vojtech Igntz 
Ullmann ลกัษณะโครงสร้างในส่วนอาคารหลกัจะเป็นโดมคลา้ยกบัสุเหร่าทัว่ไป แต่มีการ
ออกแบบภายในท่ีสวยงามอลงัการ มีสีเหลืองทองอร่าม ใชก้ระจกสีมาท าหนา้ต่างอยา่งหรูหรา 

 
น าท่าน นัง่รงรางสู่ เพต็ทรีน ทาวเวอร์ (Petrin Tower) หอคอยสังเกตการณ์ ท่ีมีโครงสร้างเป็น
เหลก็ ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจาก หอไอเฟล (Eiffel Tower) ของประเทศฝร่ังเศส 
ตวัหอคอยถูกยกใหเ้ป็นหน่ึงในจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุด แห่งหน่ึงของเมืองปราก โดยตั้งอยูบ่นเนินเขา
เพต็ทรีน (Petrin) ท่ีเตม็ไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว ดูร่มร่ืน ซ่ึงในแต่ละวนั จะมีนกัท่องเท่ียวมาชมวิวบน
หอคอยไม่ขาดสาย  เพต็ทรีน ทาวเวอร์ (Petrin Tower) เร่ิมเปิดใชง้านคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1891 ตวั
หอคอยมีความสูง 64 เมตร ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างมาจาก หอไอเฟล (Eiffel Tower) 
ของประเทศฝร่ังเศส ท าใหเ้ป็นหอคอยท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างออกไป จากส่ิงก่อสร้างส่วน
ใหญ่ในเมืองปราก โดยหอคอยแห่งน้ีนั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาเพต็ทรีน (Petrin) ท่ีมีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลถึง 318 เมตร ท าใหจุ้ดชมวิวดา้นบนสุดของหอคอยนั้น ถูกยกใหเ้ป็นหน่ึงในจุดชม
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วิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองปราก เพราะสามารถเห็นทศันียภาพของตวัเมืองไดก้วา้งไกล ทั้ง
ยา่นเมืองเก่า ปราสาทปราก พื้นป่าเขียวขจีโดยรอบของเนินเขา ฯลฯ (รวมค่าลฟิท์) 

 
น าท่านชม พระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monastery) พระอารามเก่าแก่ท่ีเป็นศูนยก์ลางใน
การเผยแพร่ค าสอนทางศาสนาในอดีต หลงัจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต ์พระอารามแห่งน้ีก็
ไดรั้บการบูรณะอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1990 ซ่ึงดา้นในก็เป็นท่ีตั้งของ ห้องสมุดพระอารามสตราร์โฮฟ 
(Strahov Monastery Library) หอ้งสมุดเก่าแก่ท่ีมีอายยุาวนานกวา่ 800 ปี ท่ีรวบรวมหนงัสือ
กวา่ 130,000 เล่ม รวมถึงตน้ฉบบัท่ีมีความส าคญัต่อคริสตศ์าสนาอีกหลายเล่มเอาไวใ้นท่ีเดียว 
ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก โดดเด่นดว้ยภาพจิตรกรรมเฟรสโกบนเพดาน และ
ลวดลายไมแ้กะสลกัตามก าแพง ความอลงัการของสถาปัตยกรรมท าใหท่ี้น่ีถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงใน
หอ้งสมุดท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
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จากนั้นใหท่้านสัมผสักบับรรยากาศท่ีสวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา 
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของปราคท่ีสร้างข้ึนในยคุของกษตัริยช์าร์ลสท่ี 4 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีเหล่า
ศิลปินต่างๆน าผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  เมนู เป็ดโบฮีเมียน 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนาโฮรา (KUTNA HORA) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1
ชัว่โมง ) เป็นเมืองท่ีประวติัศาสตร์ยาวนานพอๆกบักรุงปราก และเป็นเมืองส าคญัในอดีต น าท่าน 
ถ่ายภาพกบัโบสถ์เซนต์บาร์บาร่า (CHURCH OF ST. BARBARA) ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO ในปี1995 ใชเ้วลาการสร้างทั้งหมดถึง 500 ปี ตั้งแต่ปี 1388 
จนถึงปี 1905 ถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ตวัโบสถเ์ป็นสไตลโ์กธิคดั้งเดิมท่ีสมบูรณ์แบบมาก ซ่ึงหากมอง
แบบผิวเผินจะมีบางมุมท่ีคลา้ยกบัโบสถ ์St. Vitus ในกรุงปราก อิสระใหท่้านถ่ายภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร  

 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม โบสถ์โครงกระดูก (SEDLEC OSSUARY) อนัโด่งดงั และข้ึนช่ือวา่เป็น
โบสถท่ี์แปลกท่ีสุดในโลก ซ่ึงหากไดแ้วะมาเมืองน้ีแลว้ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาเยอืนเป็นอนัขาด 
เน่ืองจากโบสถน้ี์ตกแต่งไปดว้ยโครงกระดูกมนุษยก์วา่ 70,000 ช้ิน หรือกวา่ 40,000 คน ทุกอยา่ง
ท าข้ึนจากกระดูกทั้งหมดไม่วา่จะเป็นโคมไฟระยา้ แท่นบูชา ไปจนถึงตราสัญลกัษณ์ตระกูล 
เหตุผลของการน ากระดูกมาตกแต่งคือ ตระกูลผูป้กครอง สัญชาติ มอบหมายใหส้ถาปนิกช่ือ 
Frantisek Rint สร้างสรรคผ์ลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการใชชี้วิตอยา่งระมดัระวงั 
และส่ือใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง )  เมืองใหญ่
อนัดบั 2 ของสาธารณรัฐเช็กและเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้โมเรเวีย น าท่านด่ืมด ่ากบัความงาม
ของสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นบริเวณยา่นเมืองเก่ามีศูนยก์ลางอยูท่ี่จตุัรัส NáměstíSvobody  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั          GRANDEZZA LUXURY PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนกั หากโรงแรมเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองใกลเ้คียง  
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วนัที่ (5)  เบอร์โน่ - โอโลมอค - ศาลากลางเมือง - Holy Trinity Column 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอโลมอค (Olomouc) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง ) เป็น
เมืองตั้งแต่ยคุสมยัโรมนั ในศตวรรษท่ี 6 ชาวสลาฟอพยพเขา้มาอาศยัอยูท่ี่น่ี จนในศตวรรษท่ี 11 
เมืองมีความส าคญัทางการปกครองเพราะมีบิชอบและเจา้เมืองท่ีมีอ านาจในการปกครอง น าท่าน
ชม ศาลากลางเมือง (CITY HALL) ซ่ึงตั้งอยูท่างจตุัรัสตอนบน เป็นสัญลกัษณ์ของความส าคญั
ทางเศรษฐกิจและการเมืองของเมืองหลวงเก่าแห่งโมราเวียมานานกวา่หกศตวรรษ โดยตวัอาคาร
มีตึกทั้งหมด 4 ปีก อาคารดา้นทิศใตคื้อช่องหนา้ต่างของโบสถโ์กธิคแห่งเซนตเ์จอโรมท่ีตกแต่ง
อยา่งหรูหราดว้ยลวดลายต่างๆ ท่ีดา้นตะวนัออกของอาคารมีบนัไดและระเบียงแบบเรอเนซองส์ 
ดา้นเหนือถดัจากหอคอยศาลากลางมีนาฬิกาดาราศาสตร์ประจ าเมือง น าท่านชม อนุเสาวรีย์ Holy 
Trinity Column เป็นอนุเสาวรียอ์นัศกัด์ิสิทธ์ิ ตั้งตระหง่านอยูใ่จกลางเมือง Olomouc หน่ึงใน
เมืองอนัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์เล่ืองลือมากๆ รองจากกรุงปราก สร้างข้ึนเพื่อจดังานฉลองพิธี
ต่างๆ ของศาสนาคริสต ์และเพื่อแสดงถึงความความศรัทธา เทิดทูนต่อพระแม่มารีอาและพระผู ้
เป็นเจา้ ท่ีช่วยปกป้องรักษาเมืองและชาวเชกใหร้อดพน้จากโรคระบาดอยา่งหนกัในช่วงตน้
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 นัน่เอง ถือเป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจของชาวเชกมานานกวา่ 300 ปี และยงัเป็น
สัญลกัษณ์แห่งความรักชาติและความสามคัคีของชาวเมืองอีกดว้ย เพราะทุกคนร่วมมือร่วมใจกนั
สร้างอนุเสาวรียน้ี์ข้ึนมาดว้ยแรงศรัทธา งบท่ีใชก็้มาจากเงินบริจาคของประชาชนทั้งหมด โดย
สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1716 – 1754 รวมระยะเวลานานถึง 38 ปีเลยทีเดียว อนุเสาวรียแ์ห่งน้ีมี
ความสูงถึง 35 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค สร้างจากหินอ่อนคาร์รารา ประดบัดว้ย
ส าริดเคลือบทองค า รายละเอียดปราณีตและงดงามมาก ถือเป็นศิลปะสไตลบ์าร็อคท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่และโดดเด่นท่ีสุดในแถบยโุรปกลาง จนองคก์รยเูนสโกย้งัยกใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี 2000 อีกดว้ย อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเลดนิสเซ่ (Lednice Castle) (ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1ชัว่โมง 
) เป็นปราสาทท่ีมีความเก่าแก่สวยงาม ตั้งอยูท่ี่แควน้เซาธ์โมราเวีย (South Moravia) สร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 18 เป็นสถาปัตยกรรมสไตลนิ์โอโกธิคท่ีสวยงามราวเทพนิยาย ส่ิงท่ีท าใหป้ราสาท
แห่งน้ีมีช่ือเสียงคือหมู่อาคารราชวงัและการตกแต่งสวนท่ีสวยงามภายในห้องต่างๆในปราสาท
รวมไปถึงสนามดา้นหนา้ท่ีมีการน าดอกไมม้าตกแต่งกนัไดอ้ยา่งลงตวั ภายในมีสวนสไตล์
องักฤษท่ีไดรั้บการออกแบบใหมี้ความโรแมนติก และเป็นเอกลกัษณ์ จนองคก์ารยเูนสโกยกยอ่ง
ใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1996 ทางดา้นพื้นท่ีภูมิทศัน์วฒันธรรมอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีสวน
เรือนกระจกท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 โดยมีพืชเขตร้อนและพืชเขตก่ึงร้อนท่ีหาไม่ไดจ้ากใน
ยโุรปใหช้มดว้ย  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองมิคูลอฟ (Mikulov) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 30 นาที)  เมือง
โบราณของแควน้เซาธ์โมราเวีย เป็นเมืองท่ีเป็นชุมชนใหญ่ของชาวยวิมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 มี
ช่ือเสียงจากการเป็นแหล่งผลิตไวน์ส าคญัของประเทศ เน่ืองดว้ยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ท่ีเหมาะสม ท าใหเ้ป็น 1 ในเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชมไร่องุ่นและชิมไวนร์สชาติเยีย่ม ณ 
เมืองน้ี จากนั้นใหท่้านไดเ้ขา้เยีย่มชมโรงผลิตไวน ์ใหท่้านไดช้มกรรมวิธีและชิมไวน์ท่ีมีช่ือเสียง 
และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั  

 
ใหท่้านไดล้องล้ิมชิมรสไวน์ ท่ีทางโรงงานน ามาใหท่้านไดล้ิ้มลอง  
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น าท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 
ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวะเกีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสโลวคั เป็น
ท่ีตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลยั, พิพิธภณัฑ ์รวมทั้งโรงละครอนัเก่าแก่ จากน าท่านชมเมืองในเขต
จตุรัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี   

 
อิสระใหท่้านเดินชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั RADISSON BLU CARLTON HOTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   

วนัที่ (6) บราติสลาวา - ฮอลโลโก – บูดาเปสต์ - CITADEL - ล่องเรือดานูบ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอลโลโก (Holloko) (ระยะทาง 230 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็น
หมู่บา้น ท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 ครอบคลุมหมูบ่า้น
เก่าแก่, ปราสาทโบราณ และบริเวณใกลเ้คียง น าท่านเขา้ชมปราสาทฮอลโลโก (Holloko Castle) 
ปราสาทหินโบราณท่ีสร้างบนเนินหิน ใหญ่ ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจ้ากหมู่บา้น ปราสาทแห่งน้ี
สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนประมาณช่วงศตวรรษท่ี 11 และถูก ท าลายเสียหายอยา่งหนกัจากสงครามฮงั
กาเรียน-เติร์กในปี 1711 และไดมี้การบูรณะข้ึนมาใหม่และเปิดใหเ้ขา้ชม ไดใ้นปี 1996 โดยใชเ้วลา
บูรณะกวา่ 30 ปี น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของปราสาทโบราณมรดกโลกแห่งเมืองฮอลโลโก  
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 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านชมหมู่บ้านโบราณ (Old Village Museum) ซ่ึงปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ียงัคงด าเนินชีวิต
และแต่งกายแบบชาวฮงักาเรียนโบราณ ยงัคงรักษาศิลปวฒันธรรมและประเพณีโบราณอนัดีงาม
ของชาวฮงักาเรียน โดยหมู่บา้นน้ีเป็นอีกหน่ึงส่วนท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองมรดก
โลกอีกดว้ย  

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง บูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 15 นาที) 
เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮงัการี ประเทศท่ีมากดว้ยศิลปะวฒันธรรมและประวติัศาสตร์  ซ่ึงใน
อดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองท่ีมี “แม่น ้าดานูบ” ไหลผา่นกลาง
เมือง ซ่ึงแบ่งเป็นสองฝ่ังคือฝ่ังท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินไอของประวติัศาสตร์ “บูดา” และฝ่ังท่ี
หรูหราล ้าหนา้สมยัใหม่ดว้ยวิทยาการ “เปสต”์ อนัเป็นท่ีมาของช่ือเตม็ของเมืองหลวงแห่งน้ี  น า
ท่านชมนครหลวงบูดาเปสท ์เจา้ของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ ท่ีแบ่งเมืองเป็น 2 ฝ่ังคือ บู
ดาฝ่ังเมืองเก่าท่ีตั้งของคาสเซิล ฮิลล ์และฝ่ังเปสท ์ท่ีทนัสมยัและหรูหรา จนไดช่ื้อวา่ปารีส
ตะวนัออก น าท่านชมวิวเหนือกรุงบูดาเปสต ์ณ The Citadel จะป้อมปราการท่ีถูกสร้างข้ึนบน
เนินเขา Gellert โดยขา้งในจะมีลานกวา้งๆ ท่ีมี รูปป้ัน Liberty เพื่อแสดงความเป็นอิสรภาพของ
ฮงัการี จากการปกครองของนาซีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง   
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จุดน้ีท่านจะสามารถชมวิวกรุงบูดาเปสตไ์ดสุ้ดสายตาเลยทีเดียว  

 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝ่ัง อาทิ อาคาร
รัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล ์ฯลฯ  
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ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั   ANANTARA NEW YORK PALACE BUDAPEST HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ (7)      กรุงบูดาเปสต์ – วลิลานี – WINE TASTING - เปชส์ - เฮวชิ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 

 น าท่านเดินทางสู่ วิลลานี (Villany) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที) แหล่งผลิต
ไวน์ข้ึนช่ือของประเทศฮงัการี เน่ืองจาก Villány เป็นภูมิภาคแรกท่ีเกษตรกรรายยอ่ยเร่ิมผลิตไวน์
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บรรจุขวดของตนเองและผลิตไวน์คุณภาพท่ีสามารถแข่งขนักบัไวน์แดงท่ีคลา้ยกนัจากยโุรป
ตะวนัตกได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปมีพื้นฐานมาจากพนัธุ์ Merlot, Cabernet Sauvignon และ Cabernet 
Franc ของบอร์โดซ์ เป็นพื้นท่ีผลิตไวน์แดงท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮงัการี ให้
ท่านไดเ้ขา้เยีย่มชมโรงผลิตไวน ์Gere Attila Pincészete ใหท่้านไดช้มกรรมวิธีและชิมไวน์ท่ีมี
ช่ือเสียง และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเปชส์ (Pecs) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที)  เมืองในหุบ
เขาท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตชาวยโุรป หอ้มลอ้มไปดว้ยธรรมชาติแสนสวยงาม น าท่าน
ชม  Zsolnay Museum ซ่ึงเป็นอาคารท่ีอยูอ่าศยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน Pécs ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของคอล
เลก็ชนัเซรามิก Zsolnay อาคารท่ี 2 Káptalan Street ไดรั้บการจดับนัทึกเป็นเอกสารคร้ังแรกในปี 
1324 ต่อมาในปี 1476 Zsigmond Hampó ไดจ้ดัตั้งหอ้งสมุดสาธารณะแห่งแรกในฮงัการีใน
อาคารน้ี ระหวา่งการยดึครองของตุรกี ท่ีน่ีเป็นท่ีพ  านกัอยา่งเป็นทางการของหวัหนา้อิหม่ามชาว
ตุรกี จานประดบัท่ีผลิตในโรงงานเซรามิกมีรายละเอียดทางศิลปะและเทคนิคการผลิตท่ีไม่มีใคร
เทียบได ้Zsolnay รวบรวมช่ือเสียงระดบันานาชาติดว้ยเซรามิกเคลือบพิเศษท่ีพวกเขาตั้งช่ือวา่ 
eosin ซ่ึงมาจากภาษากรีกท่ีแปลวา่ 'รุ่งอรุณ' โรงงานแห่งน้ีตั้งข้ึนในปี 1853 โดยพ่อคา้ของ Pécs 
Miklós Zsolnay แต่เป็นลูกชายของเขา Vilmos Zsolnay ท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงงานในช่วง
หลายปีท่ีเขาเป็นหวัหนา้โรงงานจนกระทัง่เขาเสียชีวิตในปี 1900 นวตักรรมท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑ์
ของ Zsolnay โด่งดงัไปทัว่โลก ไดแ้ก่ เคร่ืองเคลือบดินเผาซ่ึงไดรั้บรางวลัเหรียญทองจากงาน 
Paris World Expo, pyrogranite ซ่ึงประดบัอาคารภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง และ eosin สมาชิก
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ทุกคนในครอบครัวท างานอยา่งหนกัเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของแบรนด ์น าท่านชมประวติัความ
เป็นมาและความงดงามของผลิตภณัฑจ์ากเซรามิค จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 

 
น าท่านเดินทางสู่จัตุรัส Széchenyi คือจตัุรัสหลกัอนักวา้งขวางของเมือง Pécs และเป็นจุดเร่ิมตน้
ท่ีสมบูรณ์แบบในการท่องเท่ียวส ารวจตวัเมือง ท่านจะไดช้มความงดงามของโบสถ ์พิพิธภณัฑ ์
และอนุสาวรียอ์นัน่าท่ึงมากมายท่ีพบไดภ้ายในและรอบๆ บริเวณศูนยก์ลางทางสังคมและ
วฒันธรรมแห่งน้ี ชมความงดงามของเสาพระตรีเอกภาพ (Trinity Column) อนุสาวรียแ์นว
บาโรกท่ีสูงสง่า ซ่ึงสร้างข้ึนภายหลงัการส้ินสุดการระบาดของกาฬโรคเพื่อร่วมสรรเสริญพระผู ้
เป็นเจา้ ร่วมชมรูปป้ันของผูน้ าทางการทหารของฮงัการี János Hunyadi ในท่าทางขณะก าลงัข่ีมา้ 
รูปป้ันน้ีเป็นผลงานของประติมากร Pál Pátzy และสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงวาระครบ 500 ปีในการ
เสียชีวิตของ Hunyadi ต่ืนตากบัน ้าพุลายคราม Zsolnay Fountain ซ่ึงโรงงาน Zsolnay Factory 
บริจาคใหก้บัตวัเมืองเม่ือปี 1892 สังเกตวา่หวัน ้าพรูุปกระทิงทั้งส่ีนั้นเคลือบดว้ยสารอีโอซิน ซ่ึง
ช่วยใหห้วัน ้าพุส่องแสงเป็นเงาสะทอ้นท่ามกลางแสงแดด อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตาม
อธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 
ชม. 15 นาที) 



UNSEEN EAST EUROPE 10 DAYS (OS)  อนัซีนยโุรปตะวนัออก  ออสเตรีย - เชก-สโลวคั –ฮงัการี 10 วนั   24 | P a g e  

 

 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั   NATURMED HOTEL CARBONA HOTEL HEVIZ LAKE หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ (8)        เคสเซล ี - ทิฮานี -  PARNDORF  OUTLET – เวยีนนา  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟชมเมืองเคสเซล ี(Keszthely) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความเก่าแก่มาก
แห่งหน่ึงของภูมิภาค โดยตวัเมืองตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบบาลาตอน (Lake 
Balaton) อีกหน่ึงทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของฮงัการีและใหญ่ท่ีสุดในยโุรปกลางนัน่เอง 
เมืองเคสเซลีเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์เก่าแก่มากกวา่ 750 ปี จึงส่งผลใหส้ถาปัตยกรรมส่วน
ใหญ่ของเมืองถูกผสมผสานในแบบโกธิคผสมบาร็อค ใหท่้านไดช้มความงดงามของเมืองแห่ง
น้ีจนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิฮานี (Tihany) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เป็นหมู่บา้นท่ี
งดงามราวกบัภาพวาดท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบ Balaton ดว้ยอาคารท่ีปู
ดว้ยกระเบ้ืองสีส้มอนัเป็นสัญลกัษณ์ ภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและทิวทศัน์อนัน่าหลงใหล ท าใหท่ี้น่ี
เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับการท่องเท่ียวในประเทศ นอกเหนือจากทศันียภาพและ
ความงามตามธรรมชาติแลว้ หมู่บา้นแห่งน้ียงัมีประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิตชีวาอีกดว้ย มีการบนัทึก
คร้ังแรกบนแผนท่ีในปี ค.ศ. 1055 ในฐานะท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนัท่ีก่อตั้งโดยอนัดราสท่ี 1 
เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะอยา่งยิง่หากคุณตอ้งการหลีกหนีจากความวุน่วายในชีวิตและสัมผสักบั
ความสงบและความเงียบสงบอยา่งแทจ้ริง น าท่านชม Tihany Abbey อารามเบเนดิกตินท่ี
สวยงามใน Tihany สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1055 แมว้า่ในตอนแรกจะถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นศาสน
สถาน แต่คริสตจกัรก็มีหนา้ท่ีมากมายตลอดประวติัศาสตร์ มนักลายเป็นปราสาทในยคุออตโต
มนัและเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายใุนฮงัการีคอมมิวนิสต ์สถานท่ีท่ีตอ้งไปเยอืนเพื่อสัมผสักบั
ประวติัศาสตร์ของฮงัการีและเป็นสถานท่ีชมภาพทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ทะเลสาบ Balaton 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) ระหวา่งทางน าท่านชอ้ปป้ิง ณ  Designer Parndorf 
Outlet (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)  ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และ
อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร** อิสระอาหารค ่า 
ณ แหล่งชอ้ปป้ิง เพื่อความสะดวก คืนเงินท่านละ 30 ยโูร** 

 
ท่ีพกั          AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัที่ (9)       กรุงเวยีนนา - ชมเมือง - ช้อปป้ิง - สนามบิน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่างพากนั
มาเยอืนดินแดนอนัแสนโรแมนติค น าท่านผา่นชมความงามของอาคารส าคญัๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาวา่การนครเวียนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ ผา่นชมแม่น ้าดานูบท่ีมี
ช่ือเสียงและท่านจะไดเ้ห็นท่ีท าการขององคก์ารสหประชาชาติ สาขาท่ี 3ท่ีตั้งสูงตระหง่านอยูริ่ม
ฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE) ซ่ึงก่อสร้าง
ข้ึนในปีค.ศ. 1275 ส่ิงท่ีน่าสนใจมีตั้งแต่หอ้งจดัแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวตัถุแวววาว
ระรานตาในพระคลงัสมบติัหลวง ท่ีน่ียงัเตม็ไปดว้ยเคร่ืองประดบัล ้าค่า เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์และผลงานช้ินเอกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านเดินเล่น ยา่นใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ท่ีมีร้านคา้นานา
ชนิด และยงัเป็นท่ีตั้งของ วิหารเซนตส์ตีเฟ่นโบสถใ์หญ่ในศิลปะแบบโกธิค 

 
จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินคา้ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ สินคา้แบร์นดเนมมากมาย เช่น 
Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยีห่อ้อาทิเช่น 
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ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอธัยาศยัหรือท่านอาจใชเ้วลาวา่งซ้ือซคัเคอร์เคก้ 
เคก้ช็อคโกแลต ช่ือดงั มาทดลองชิมหรือจะซ้ือเป็นของฝากทางบา้น   

 
(อสิระอาหารค ่า ณ แหล่งช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ) 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี OS025 

วนัที่ (10) สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคณุท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 159,900 159,900 150,900 145,900 30,000 
19 – 28 พฤษภาคม 2566 159,900 159,900 150,900 145,900 30,000 
2 – 11 มิถุนายน 2566 159,900 159,900 150,900 145,900 30,000 

22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 159,900 159,900 150,900 145,900 30,000 
 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** * 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรม
หน่ึงหรือเกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทาง
บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
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6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคนืเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณยีกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


