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GRAND UNSEEN  EAST EUROPE 11 DAYS (OS) 

เจาะลกึเส้นทางอนัซนี  

ออสเตรีย – เชก - ฮงัการ ี– สโลวะเกยี  
11 วัน 8 คืน / BY AUSTRIAN AIRLINE (OS) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> ทัวรเ์นน้เจาะลึก + อันซีน  เท่ียวสบายๆ มเีวลาเท่ียวเต็มท่ี 

พกั 2 คืน ติดกนั 3 ครั้ง สบายๆ ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมบ่อยๆ 

>> ข้ึนขมวิวเหนือเมือง ฮอลสตทั ชมวิวแบบพาโนรามา   

>> ข้ึนชมพาโนรามาเมือง ซาลสเ์บิรก์ 

>> ชมหมู่บา้น HALLSTATT  เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

>> ชมเมือง CESKY KUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย 

>> ชมเมือง KARLOVY VARY เมืองน ้าแร่ช่ือดงัสุดสวยของยุโรป  

>> ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป   

>> ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก  

>> ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย 

>> ชมกรุง BRATISLAVA เมืองหลวงสโลวะเกีย 

>> ชมปราสาท KARLSTEJN CASTLE ปราสาทที่สวยที่สุดของประเทศเชก (Unseen) 

>> ชมโบสถ ์KUTNA HORA โบสถโ์ครงกระดูก มรดกโลก  (Unseen) 

>> ชมทะเลสาบ GOSAUSEE ทะเลสาบสุดสวย (Unseen) 

>> ชมเมือง TELC เมืองสีลูกกวาด มรดกโลก (Unseen) 

>> ชมเมือง SALZBURG บา้นเกิดโมสารต์  

>> เขา้ชม พระราชวังเชิรน์บรุนน ์

>> เขา้ชม ปราสาทปราก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

>> ล่องเรือแม่น ้าดานูบ บูดาเปสก ์

>> ช้อปป้ิงสุดมันกับ  PARNDORF OUTLET   
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

 

พิเศษเมนู 

เป็ดโบฮีเมียน / ซี่โครงหมู / สเต็ก 

ไวน ์/ ดนตรีพ้ืนเมือง / อาหารไทย  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินAUSTRIAN 

AIRLINE (OS)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิเวียนนา โดยสายการบนิAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026  

(ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 

วันที่สอง (2) เวียนนา (ออสเตรีย) –  ซาลส์เบิร์ก - ขึน้รถรางชมวิวพาโนรามา –  
                     ชมเมือง -  เซนต์วูลฟ์กัง 
07.50 น. เดินทางถึงนครเวยีนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง ซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) 
(ระยะทาง  280 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม.) เมืองแสนสวยท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ซ่ึงตั้งอยู่ในออ้มกอดของขุนเขาทุ่งหญา้เขียวขจี และทะเลสาบมองตเ์ซ ซ่ึงเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท า
ภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้งโลก The Sound of Music เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยศิลปะแบบบาโรก จนไดช่ื้อว่าเป็น
นครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่าน นัง่รถไฟฟ่ันเฟ่ืองขึ้นชมววิแบบพาโนรามาบนป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung Hohensalzburg)  
 ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลทท์ี่ท่านมาเมืองซาลส์เบิร์กแลว้ตอ้งห้ามพลาด !!  อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจ  จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ดา้นล่าง 
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น าท่านชม สวนมิราเบล ที่งดงามซ่ึงเดิมเป็นสวนในพระราชวงัเดิม  จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้าซาลลส์ซัค  
 ทีไ่หลผ่านกลางตวัเมืองน าท่านเดนิเขา้สู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงของเมือง 

น าท่านไปถ่ายรูปดา้นหนา้ บ้านหมายเลข 9 ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของ คีตกวีที่มีช่ือเสียงของโลก วูลฟ์กงั อมาดิ
อุส โมสาร์ทท่ีเพ่ิงฉลอง ครบรอบ 250 ปี    เมื่อปี 2006 จากนั้นน าท่านสู่จตัุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กบั
อนุเสาวรียโ์มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง สินคา้พ้ืนเมืองมากมาย หรือ
ชมเมือง ตามอธัยาศยั   

 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที)  
เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั ชมเมืองเซนตว์ูลฟ์กงั เมือง
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ท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนตคิที่สุดเมืองหน่ึงของออสเตรียที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่ง
หญา้เขียวขจีเป็นที่ประทบัใจของนกัท่องเทีย่ว 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก          SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   (พกั 2 คืน) 

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคยีง 

วนัท่ี(3)  ฮอลสตัท - ขึน้รถรางชมวิวพาโนรามา - โกเซา -  เซนต์วูลฟ์กัง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั   
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  
น าท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ ท่ีเรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกดา้นมรี้านขายของท่ีระลึก ที่ศิลปิน
พ้ืนบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพ้ืนดนิ บา้ง
อยู่บนหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสัน
สวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรัสประจ าเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดย่อม ประดบัดว้ย
น ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรือนที่สวยงาม 
น าท่านขึน้รถรางขึน้สู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ทา่นไดช้มวิวเมือง
ฮอลสตทั และทะเลสาบจากดา้นบน (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น ) 
(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวสัิยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไมเ่อ้ืออ านวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทาง
รถรางไม่เปิด ให้ขึ้นชม  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดให้ขึ้นชม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้) 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์  
                     อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บา้นฮอลสตทั ถ่ายรูปกบัมุมต่าง หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบโกเซา (Gosausee) (ระยะทาง 20  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี
ทะเลสาบที่หลบซ่อนตวัในเทือกเขาเอลป์ เป็นหนึงในทะเลสาบที่มีช่ือเสียงเร่ืองความสวยงามของววิทิวทศัน์
และสีของน ้าทะเลสาบมีสีเทอคอยซ์ ยิ่งท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีสวยงามมาก อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั  
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาท.ี)   
เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั เมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพฮ้อลสตทั มี
บา้นเรือนสวยงาม  

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ที่พัก  SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วันที ่(4) เซนต์วูลฟ์กัง -  เชสกี ้คุมลอฟ (เชก)   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั   

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลา  2.30 
ชม.)  ประเทศเชก เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง  ว่ากนัว่าหากมาประเทศเชกแลว้ไม่ไดม้าเยือนเชสกี้ครุ
มลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง   

จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ จากนั้นน าท่านเขา้ ชมด้านใน ปราสาทครุมลอฟ ที่ไดร้ับ
การเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมยั มีอายุกว่า 800ปี เปล่ียนมือเจา้ของหลายครั้ งหลายคราแตก่็ยงัคง
ความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา น าท่านชมห้องภายในของปราสาท 
หมายเหตุ :  ด้านในของปราสาทคลุมลอฟเปิดให้ชมเฉพาะ ช่วงระหว่างเดือน เม.ย. - ต.ค. เท่านั้น  

 
น าท่านถ่ายรุปกบั ปราสาทครุมลอฟ ที่ไดร้ับการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมยั มีอายุกว่า 800ปี 
เปล่ียนมือเจา้ของหลายครั้ งหลายคราแตก่็ยงัคงความงดงามของปราสาททีต่ ั้งอยู่บนเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา 
น าท่านชมห้องภายในของปราสาท  และให้ท่านเก็บววิเมืองครุมลอฟแบบพาโนรามาบนท่ีตั้งของปราสาท
ครุมลอฟ  
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จากนั้นน าท่านชมตวัเมืองเชสกี้คลุมลอฟให้ท่านไดถ่้ายรูปตามจุดสวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอ่ิม 
เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของ
อาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ
มลอฟก็เจริญขึ้นเร่ือยๆ จากการทีอ่ยู่ในเส้นทางการคา้ขายในอดีต และยงัไดร้ับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมือง
มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั          OLD INN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนกั หากโรงแรมเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองใกลเ้คียง  

วันที ่(5) เชสกี ้คุมลอฟ – กรุงปราก - ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส -เมืองเก่า  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด" (ระยะทาง 
170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.15 ชัว่โมง ) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นที่เล่ืองลือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติค 
มีผูค้นเดินทางไปชมเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ยอ้นหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอัน
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบ
ต่างๆ ท าให้กรุงปรากเป็นเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึงประวตัิความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองคก์าร
ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม (Unesco) 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ทีต่ ั้งปราสาทปราก ปราสาทที่ไดร้ับการบนัทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นน าท่านชม  

ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค (มีไกด์บรรยาย) (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเชก)  
ทีต่ั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา อดีตทีป่ระทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นที่ท าการของ
คณะรัฐบาลน าท่านชมวิวสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นตวั  เมืองปราคท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่น ้า ที่ท่านจะเห็น
ถึงช่ือทีม่าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ทีท่่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอด 
โบสถต์่างๆอีกดว้ยเดินผ่านเขตอุทยาน ทีส่วยงาม  



GRAND UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (OS)  ออสเตรีย - เชก-สโลวคั –ฮงัการี 11 วนั   11 | P a g e  
 

 
ชมอาคารส าคญัๆมากมาย เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจ าราชวงศซ่ึ์งสร้างดว้ย
ศิลปะแบบโกธิค ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสี  แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของ
ปราสาทอนัสวยงาม   

 
จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้นเลน สถานทีเ่คยเป็นร้านขายของในยคุแรกๆ และเปล่ียนมาเป็นที่พกัของ

องครักษ ์มหาดเล็กและปัจจุบนัเป็นแกลเลอร่ี จากนั้นให้ท่านสัมผสักบับรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพาน
ชาร์ลส ที่ทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สัญลกัษณ์ทีส่ าคญัของปราคท่ีสร้างขึ้นในยคุของกษตัริยช์าร์ลสที ่4 
ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่ีเหล่าศิลปินต่างๆน าผลงานมาแสดงและขายให้กบันกัท่องเที่ยวและผูท้ี่สนใจ 
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ให้ท่านเดินเล่นย่าน จตัุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเต็มไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด 
รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นที่รู้จกัและให้การยอมรับกนัทัว่ยุโรป แมแ้ต่บรรดาพระราชวงั

ต่างๆก็นิยมน าไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่อโคมระยา้ทีง่ดงาม จากนั้นน าท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
อายุกว่า 500 ปี ท่ีกลไกยงัคงท างานจนถึงปัจจบุนัน้ี, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตวัตุ๊กตาโบราณออกมาแสดง
ในทกุชัว่โมง  จากนั้นอิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั   

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดบัเทยีบเท่า 4 ดาว  (พัก 2 คืน ) 
 
 



GRAND UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (OS)  ออสเตรีย - เชก-สโลวคั –ฮงัการี 11 วนั   13 | P a g e  
 

 

วันที ่(6) กรุงปราก - ปราสาทคาร์ลสไตน์ – คาร์โลวี วาร่ี - กรุงปราก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองเมือง Karlstejn (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที ) น าท่านเข้าชม

ปราสาทคาร์ลสไตน์ (Karlstejn Castle) ปราสาทบนเนินเขาสูงใกลก้รุงปราก  สมญานาม ปราสาทนอย
ชวานสไตน์แห่งประเทศเชค ก่อตั้งขึ้นในปี 1348 ออกแบบตามสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองส์ แต่เดิม
ถูกใชเ้ป็นที่เก็บรักษาพระราชสมบตัิของเหล่าจกัรพรรดิและกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรโรมนั Charles IV และยงั
เป็นที่เก็บของเอกสารของรัฐอีกดว้ย ภายในปราสาทตกแตง่อย่างหรูหรา ศิลปะโบราณและจิตรกรรมฝาผนงั
วิจิตรสวยงาม เต็มไปดว้ยเร่ืองราวประวตัิศาสตร์มากมายนอกจากนั้น ภายในปราสาทมีจุดชมววิบนหอคอย
ของปราสาทท าให้เห็นทิวทศัน์มุมกวา้งท่ีปกคลุมไปดว้ยป่าสีเขียวและไร่องุ่น ขา้งถนนจะเต็มไปดว้ย 
โรงแรม คาเฟ่ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขนม และร้านของท่ีระลึกมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง 

คาร์โลวี วาร่ี( Karlovy vary) เมืองท่ีห้ามอีกเมอืงเมื่อไดม้าเยือนประเทศเชก (ระยะทาง 130 กิโลเมตร  
ใชเ้วลา 1.45 ชม.)  เมืองทีข่ึ้นช่ือเร่ืองบ่อน ้าแร่ทีสามารถรักษาโรคไดท้ี่โด่งดงัที่สุดในยุโรป โดยถูกคน้พบ
โดยพระเจา้คาร์ลที่ 4 ที่ด ารงต าแหน่งจกัรพรรดิ์ของอาณาจกัร์โรมนัอนัศกัดิ์ สิทธ์ิ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู เป็ดโบฮีเมียน 
น าท่านเท่ียวชมเมืองคาร์โลวีวารี เมืองสวยอนัดบัตน้ๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยู่ในหุบเขาโดยมีแม่น ้าเทป
ปาไหลผา่นเมือง บา้นเรือนสไตน์เรอเนสซองสีสันสดใสสวยงาม น าท่านเดนิชมเมอืงเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง 
ชิมน ้าแร่ฟรี 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.45 ชม.)   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พกั HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดบัเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ี (7)      กรุงปราก –  โบสถ์โคงกระดูกคุทนา โฮรา - โบสถ์ St.Barbara’s - เมือง Telc –  
                      กรุงเวียนนา(ออสเตรีย)  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง คุทนา โฮรา (Kutna Hora)  (ระยะทาง 80 กโิลเมตร ใชเ้วลา 1.15 ชัว่โมง ) 

เมืองท่ีครั้ งอดีตเป็นเหมืองเงินท่ีส าคญัของโบฮีเมียน และเป็นเมืองส าคญัอนัสองรองจากปราก ในศตวรรษที่
14 แต่ปัจจุบนัเป็นเมืองเล็กเท่านั้น แต่เมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรสวยๆมากมาย  จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
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โบสถ์โครงกระดกู (Sedlec Ossuary)  หรือ Church of Bone โบสถแ์ปลกตาที่ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 
เป็นการน าโครงกระดกูของมนุษยม์ากกว่า 40,000 โครงกระดูก มาออกแบบตามสไตลบ์ารอก โดยศิลปินที่มี
ช่ือเสียงชาวอิตาลี นามว่าเจบี ซานติน่ี โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี16 ที่ไดอ้อกแบบไดอ้ย่างวจิิตร
บรรจง น่าท่ึงและมหัศจรรยย์ิ่งนกั และยงัไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม
โบสถ ์St.Barbara’s Church เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิคชั้นสูงตอนปลายท่ีไม่เหมือนใคร เร่ิมก่อสร้างในศตวรรษ
ท่ี 14 ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของหอศิลป์ยุคเรอเนสซองซ์และโกธิคตอนปลาย  อิสระถ่ายรูปชมเมืองตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เต้วช์ ( Telc ) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง ) เมือง
งดงามในโมราเวียตอนใต ้ของประเทศเชก เมืองถูกก่อตั้งในศตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองส าคญัท่ีเช่ือม
การคา้ขายกบัออสเตรีย  โดยจุดด่นของเมืองอยู่ที่จตุรัสที่เป็นลกัษณะทางเดินยาว ขนาบขา้งไปดว้ย
บา้นเรือสีสันพาสเทล สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์และบาโรกที่ตกแต่งอย่างสวยงามจนไดร้ับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1992   
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น าท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาสัย หรือให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร / ใชเ้วลา 2 ชม.)   เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิกของโลก เมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม ท่ี
นกัท่องเท่ียวใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้ งในชีวิต 
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ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  

ที่พัก          AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก 2 คืน ) 

วนัท่ี (8)       กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมเมือง - ช้อปป้ิง  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังเชินบรุนน์ ( Schonbrunn palace) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์บัส์บูร์ก มาตั้งแต่สมยัคริสศตวรรษท่ี 13 – 20 
โดยจกัรพรรดิโยเซฟท่ี 1 มีพระราชด าริให้สร้างพระราชวงัที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใชพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ใน
ฝรั่งเศสเป็นตน้แบบ ต่อมาในสมยัพระนางมาเรียเทเรซ่า ไดม้กีารปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก เคร่ือง
ตกแต่งพระราชวงั และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เป็นแบบรอคโคโคทั้งหมด โดยมีสถาปนิกช่ือดงั คือ นิโคลาส 
คาส เป็นผู้ ู ออกแบบ ส่วนสวนดอกไมผู้อ้อกแบบ คือ เฟอร์ดินานด์แห่งโฮเฮนแบร์ก พระองคท์รงปรับปรุง 
ก่อสร้าง และ ต่อเติมเชินบรุนขึ้นมากมายทั้งความอลงัการ ความสวยงาม และ ความยิ่งใหญ่แบบที่ไดเ้ห็นใน
ปัจจุบนัลว้นเกิดขึ้นในรัชสมยัของพระองคท์ั้งส้ิน หลงัสงครามโลกครั้ งท่ี 2 พระราชวงัเชินบรุนนไ์ดร้ับ
ความเสียหายอย่างหนกั จากการที่พนัธมิตรไดบ้กุยึดเพื่อใชเ้ป็นกองบญัชาการดงันั้นรัฐบาลออสเตรียจึงตอ้ง
ซ่อมแซมพระราชวงัใหม่ให้งดงามดงัเดิม พระราชวงัเชินบรุนน์ โด่งดงัและเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก ว่ากนัว่า
พระราชวงัแห่งน้ีอลงัการสวยงามจบัใจและเป็นศูนยร์วมของผลงานดา้นศิลปะชั้นเยี่ยม  น าท่านชมดา้นใน
ของพระรชวงัเชินบรุนน์ ซ่ึงมีการตกแต่งไวอ้ย่างวิจิตรสวยงาม  
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จากนั้นน าท่านชมสวนดอกไมน้านาชนิดสีสันฉูดฉาดตดักบัสีเหลืองทองของพระราชวงัเชินบรุนน์อย่างลง
ตวั โดยช่ือของพระราชวงัแห่งน้ี มีความหมายว่า เชินบรุนน์ มีความหมายว่า น ้าพุอนัสวยงาม ดว้ยแต่เดิมมี
การผุดขึ้นของน ้าบาดาลท่ีอยู่รายลอ้มพระราชวงัแห่งน้ี สมเด็จพระจกัรพรรดิจึงพระราชทานช่ือโดยอิง
ความหมายของพ้ืนท่ี และไดก้ลายเป็นช่ือมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 
 



GRAND UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (OS)  ออสเตรีย - เชก-สโลวคั –ฮงัการี 11 วนั   19 | P a g e  
 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากนัมาเยือน
ดินแดนอนัแสนโรแมนตคิ น าท่านผ่านชมความงามของอาคารส าคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า 
ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ ผ่านชมแม่น ้าดานูบท่ีมีช่ือเสียงและท่านจะไดเ้ห็นท่ีท าการ
ขององคก์ารสหประชาชาติ สาขาท่ี 3ท่ีตั้งสูงตระหง่านอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ 

 
จากนั้นน าท่านเดนิเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านคา้นานาชนิด และยงั
เป็นท่ีตั้งของ วิหารเซนตส์ตีเฟ่นโบสถใ์หญ่ในศิลปะแบบโกธิค 
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จากนั้นอิสระทุกท่านเลอืกสินคา้ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ สินคา้แบร์นดเนมมากมาย เช่น 
Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้ออาทิเช่น 
ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอธัยาศยัหรือท่านอาจใชเ้วลาว่างซ้ือซคัเคอร์เคก้ 
เคก้ช็อคโกแลต ช่ือดงั มาทดลองชิมหรือจะซ้ือเป็นของฝากทางบา้น   

 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูซ่ีโครงหมูอบน ้าผึง้ เมนูขึน้ช่ือของเวยีนนา 

ที่พัก          AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ี (9)       กรุงเวียนนา – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี)  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศ ฮังการี สู่เมือง “บูดาเปสต์” Budapest (ระยะทาง 240 
กิโลเมตร / ใชเ้วลา 3 ชม.) เที่ยวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮงัการี ประเทศที่มากดว้ย
ศิลปะวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์  ซ่ึงในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองท่ีมี 
“แม่น ้าดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซ่ึงแบ่งเป็นสองฝ่ังคือฝ่ังท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินไอของประวตัิศาสตร์ 
“บูดา” และฝ่ังท่ีหรูหราล ้าหนา้สมยัใหม่ดว้ยวิทยาการ “เปสต”์ อนัเป็นท่ีมาของช่ือเต็มของเมืองหลวงแห่งน้ี   
น าท่านชมนครหลวงบูดาเปสท ์เจา้ของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ ทีแ่บ่งเมืองเป็น 2 ฝ่ังคือ บูดาฝ่ัง
เมืองเก่าท่ีตั้งของคาสเซิล ฮิลล ์และฝ่ังเปสท ์ที่ทนัสมยัและหรูหรา จนไดช่ื้อว่าปารีสตะวนัออก น าท่านสู่

บริเวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ท่ีนบัเป็นสัญลกัษณ์ของตวัเมืองท่ีสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์
แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผูร่้วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปีจากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา 
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
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กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านขึ้นชม  CASTLE HILL ในฝ่ังบูดาซ่ึงท่านจะไดช้มทิวทศัน์งดงามของตวัเมืองจาก ป้อม

ปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกบัพวกที่
รุกรานบดูาเปสตใ์นช่วงปีค.ศ.1241  
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น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH)  ที่ไดร้ับผลกระทบจากการ
ปกครองในแต่ละยคุแต่ละสมยั อาทิ ถูกดดัแปลงให้เป็นมสัยิดเม่ือครั้ งถูกยึดครองดว้ยชาวเติร์ก ชมบริเวณ
รอบนอกที่งดงาม และไดร้ับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดงัเดิม 

 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นหน่ึงในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปท่ี
สร้างขา้มแม่น ้าดานูบ (Danube River) ถือว่าเป็นสัญลกัษณอี์กแห่งหน่ึงของกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) ถูก
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1839 โดยวิศวกรชาวองักฤษช่ือ William Tierney Clark เป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่แห่งแรก
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ท่ีเช่ือมระหว่างฝ่ังบูดาและฝ่ังเปสต ์ซ่ึงเหล็กและวสัดุทั้งหมดไดน้ ามาจากประเทศองักฤษทั้งส้ิน ท่ีคอสะพาน
เชนมีรูปป้ันหินแกะสลกัรูปสิงห์โตนอนหมอบอยู่ทั้งสองขา้ง   

 

จากนั้นน าท่านชม วิหารเซนตส์ตีเฟ่นไดช่ื้อว่าเป็นวิหารที่ ใหญ่ที่สุดและสูงท่ีสุดในเมืองบูดาเปสต ์ดว้ยความ
สูงถึง 96 เมตร  และยงัมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนไดม้ากกว่า 8,500 คน และตวัมหาวิหารก็มีความงดงาม
อย่างมากตามแบบของศิลปะท่ีผสมผสานกนัระหว่างนีโอคลาสสิก และนีโอเรอเนซองก์ ซ่ึงเป็นศิลปะท่ีมี
ความสวยงามตระการตาทั้งคู่ นอกจากตวัอาคาร ภายในวิหารเซนตส์ตีเฟ่นยงัมีอีกหลายส่ิงให้ช่ืนชม 
โดยเฉพาะแท่นพิธีหลกัซ่ึงเป็นท่ีตั้งของประติมากรรมของนกับุญสตีเฟ่น และดา้นบนมีอคัรเทวดากาเบรียล
ถือมงกุฎ ประดิษฐานอยู่ใจกลางของวิหาร รายลอ้มดว้ยภาพแกะสลกัอนัอ่อนชอ้ยสวยงาม และยงัมีรูป
ประติมากรรมกบัภาพวาดของนกับุญสตีเฟ่นที่อยู่ใกลก้บัหนา้ต่างกระจกสีของโบสถท์ี่ถือเป็นหน่ึงในความ
งามที่คู่ควรแกก่ารมาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั เพราะบริเวณ
รอบๆวิหารเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงขึ้นช่ือของกรุงบูดาเปสต ์ 
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จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝ่ัง อาทิ อาคารรัฐสภา, 
สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล ์ฯลฯ   

 
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก   HILTON BUDAPEST  HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า  4 ดาว   
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วนัท่ี (10)       กรุงบูดาเปสต์ - กรุงบราติสลาวา (สโลวัค) – PARNDORF  OUTLET – สนามบิน 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านชมวิวเหนือกรุงบูดาเปสต ์ณ The Citadel จะป้อมปราการท่ีถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา Gellert 
โดยขา้งในจะมีลานกวา้งๆ ท่ีมี รูปป้ัน Liberty เพื่อแสดงความเป็นอิสรภาพของฮงัการี จากการปกครองของ
นาซีหลงัสงครามโลกครั้ งท่ีสอง   

 
จุดน้ีท่านจะสามารถชมวิวกรุงบูดาเปสตไ์ดสุ้ดสายตาเลยทเีดียว  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร / ใชเ้วลา 2.30 
ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวะเกีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสโลวคั เป็นท่ีตั้งของ
รัฐสภา, มหาวิทยาลยั, พิพิธภณัฑ ์รวมทั้งโรงละครอนัเก่าแก่  
น าท่าน ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตวัอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ดา้น ผสมผสานไป
ดว้ยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตวัปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น ้าดานู๊บ 
ท่านสามารถชมวิวของตวัเมืองไดก้วา้งไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองหรือของ
ที่ระลึก  

 
จากน าท่านชมเมืองในเขตจตรุัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี   
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กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Designer Parndorf Outlet (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
40 นาที) เมืองให้เวลาท่านไดอ้ิสระ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลา  พอสมควร** อิสระอาหารค ่า ณ แหล่งชอ้ปป้ิง เพื่อความสะดวก ** 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025 

วันที ่(11) สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

17 – 27 ตุลาคม 2565 149,900 149,900 140,900 135,900 30,000 
 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดนิทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** * 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษนี ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษทัจะค านึงถงึผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลัก และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่งหรือเกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนนั้นแก่ลกูค้าเพราะทาง
บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

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

 
อตัรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 

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

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด  

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 



GRAND UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (OS)  ออสเตรีย - เชก-สโลวคั –ฮงัการี 11 วนั   31 | P a g e  
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้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 ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


