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CLASSIC EAST EUROPE 10 DAYS (OS) 

ยุโรปตะวันออก 

ออสเตรยี – เชก - ฮังการ ี– สโลวะเกีย  
10 วนั 7 คืน / BY AUSTRIAN AIRLINE (OS) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> ทัวร์เน้นเจาะลึกเท่ียวสบายๆ มีเวลาเท่ียวเต็มท่ี 

>> ชมหมู่บา้น HALLSTATT  เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

>> ชมเมือง CESKY KUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย 

>> ชมเมือง KARLOVY VARY เมืองน ้าแร่ชื่อดงัสุดสวยของยโุรป  

>> ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป   

>> ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแหง่ยุโรปตะวนัออก  

>> ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย 

>> ชมกรุง BRATISLAVA เมืองหลวงสโลวะเกีย 

>> ชมเมือง SALZBURG บา้นเกิดโมสารต์  

>> เขา้ชม พระราชวงัเชิรน์บรุนน ์

>> เขา้ชม ปราสาทปราก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

>> ล่องเรือแม่น ้าดานูบ บดูาเปสต ์

>> ข้ึนขมวิวเหนือเมือง ฮอลสตทั ชมวิวแบบพาโนราม่า   

>> ข้ึนชมวิวพาโนราม่าเมือง ซาลสบ์วรก์ 

>> ช้อปป้ิงสุดมันกบั  PARNDORF OUTLET   
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

 

พิเศษเมนู 

เป็ดโบฮีเมียน / สเตก็ 

ไวน ์/ อาหารไทย  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัแรก (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 4 เคำน์เตอร์ G สำยกำรบิน

AUSTRIAN AIRLINE (OS)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินเวียนนำ โดยสำยกำรบินAUSTRIAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี OS026  

(ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 

วนัที่ (2)  เวยีนนำ (ออสเตรีย) –  บูดำเปสต์ ( ฮังกำรี) - HERO SQUARE  
   CASTLE HILL - FISHERMAN’S BASTION - The Citadel - ล่องเรือ

แม่น ้ำดำนูบ 
05.35 น. เดินทางถึงสนำมบินเวยีนนำ เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย น าท่านตรวจรับ

สัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดน สู่เมืองบูดำเปสต์ (Budapest) ประเทศฮงัการี 
(ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2.30 ชม.) เท่ียวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮงัการี 
ประเทศท่ีมากดว้ยศิลปะวฒันธรรมและประวติัศาสตร์  ซ่ึงในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
อาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน เมืองท่ีมี “แม่น ้าดานูบ” ไหลผา่นกลางเมือง ซ่ึงแบ่งเป็นสองฝ่ังคือ
ฝ่ังท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินไอของประวติัศาสตร์ “บูดา” และฝ่ังท่ีหรูหราล ้าหนา้สมยัใหม่ดว้ย
วิทยาการ “เปสต”์ อนัเป็นท่ีมาของช่ือเตม็ของเมืองหลวงแห่งน้ี  น าท่านชมนครหลวงบูดาเปสต์
เจา้ของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ ท่ีแบ่งเมืองเป็น 2 ฝ่ังคือ บูดาฝ่ังเมืองเก่าท่ีตั้งของคาส
เซิล ฮิลล ์และฝ่ังเปสตท่ี์ทนัสมยัและหรูหรา จนไดช่ื้อวา่ปารีสตะวนัออก น าท่านสู่บริเวณ จัตุรัส
วีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ท่ีนบัเป็นสัญลกัษณ์ของตวัเมืองท่ีสร้างข้ึนเป็นอนุสรณ์แก่
วีรบุรุษชาวแมกยา่ร์ผูร่้วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี  
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

จากนั้นน าท่านข้ึนชม  CASTLE HILL ในฝ่ังบูดาซ่ึงท่านจะไดช้มทิวทศัน์งดงามของตวัเมือง
จาก ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของ
ชาวประมงกบัพวกท่ีรุกรานบูดาเปสตใ์นช่วงปีค.ศ.1241  

 
น าท่านถ่ายรูปกบั มหำวิหำรแมททิอสั (MATTHIAS  CHURCH)  ท่ีไดรั้บผลกระทบจากกการ
ปกครองในแต่ละยคุแต่ละสมยั อาทิ ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นมสัยดิเม่ือคร้ังถูกยดึครองดว้ยชาวเติร์ก 
ชมบริเวณรอบนอกท่ีงดงาม และไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่ใหส้วยงามยิง่ใหญ่ดงัเดิม 
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จากนั้นน าท่านชมวิวเหนือกรุงบูดาเปสต ์ณ The Citadel ป้อมปราการท่ีถูกสร้างข้ึนบนเนินเขา 
Gellert โดยขา้งในจะมีลานกวา้งๆ ท่ีมี รูปป้ัน Liberty เพื่อแสดงความเป็นอิสรภาพของฮงัการี 
จากการปกครองของนาซีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง   

 
จุดน้ีท่านจะสามารถชมวิวกรุงบูดาเปสตไ์ดสุ้ดสายตาเลยทีเดียว  
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จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น ้าดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝ่ัง อาทิ อาคาร
รัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล ์ฯลฯ   

 
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั   HILTON BUDAPEST  HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว   
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วนัที่(3) บูดำเปสต์ – บรำติสลำวำ (สโลวะเกยี) - เบอร์โน่ (เชก)  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก   

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั สะพำนเชน (Chain Bridge) เป็นหน่ึงในสะพานท่ีสวยท่ีสุดใน
ยโุรปท่ีสร้างขา้มแม่น ้าดานูบ (Danube River) ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของกรุง
บูดาเปสต ์(Budapest) ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1839 โดยวิศวกรชาวองักฤษช่ือ William Tierney 
Clark เป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีเช่ือมระหวา่งฝ่ังบูดาและฝ่ังเปสต ์ซ่ึงเหลก็และวสัดุ
ทั้งหมดไดน้ ามาจากประเทศองักฤษทั้งส้ิน ท่ีคอสะพานเชนมีรูปป้ันหินแกะสลกัรูปสิงห์โตนอน
หมอบอยูท่ั้งสองขา้ง   

 

จากนั้นน าท่านชม วิหารเซนตส์ตีเฟ่นไดช่ื้อวา่เป็นวิหารท่ี ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในเมือง
บูดาเปสต ์ดว้ยความสูงถึง 96 เมตร  และยงัมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนไดม้ากกวา่ 8,500 คน 
และตวัมหาวิหารก็มีความงดงามอยา่งมากตามแบบของศิลปะท่ีผสมผสานกนัระหวา่งนีโอ
คลาสสิก และนีโอเรอเนซองก ์ซ่ึงเป็นศิลปะท่ีมีความสวยงามตระการตาทั้งคู่ นอกจากตวัอาคาร 
ภายในวิหารเซนตส์ตีเฟ่นยงัมีอีกหลายส่ิงใหช่ื้นชม โดยเฉพาะแท่นพิธีหลกัซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
ประติมากรรมของนกับุญสตีเฟ่น และดา้นบนมีอคัรเทวดากาเบรียลถือมงกุฎ ประดิษฐานอยูใ่จ
กลางของวิหาร รายลอ้มดว้ยภาพแกะสลกัอนัอ่อนชอ้ยสวยงาม และยงัมีรูปประติมากรรมกบั
ภาพวาดของนกับุญสตีเฟ่นท่ีอยูใ่กลก้บัหนา้ต่างกระจกสีของโบสถท่ี์ถือเป็นหน่ึงในความงามท่ี
คู่ควรแก่การมาเยีย่มชมอยา่งยิง่  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั เพราะ
บริเวณรอบๆวิหารเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงข้ึนช่ือของกรุงบูดาเปสต ์ 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ บรำติสลำวำ (BRATISLAVA) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้
เวลา 2.15 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวะเกีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของสโลวคั เป็นท่ีตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลยั, พิพธิภณัฑ ์รวมทั้งโรงละครอนัเก่าแก่  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
น าท่าน ชมภำยนอกปรำสำทแห่งกรุงบรำติสลำวำ ตวัอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ดา้น 
ผสมผสานไปดว้ยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขา
เบเธียนเหนือลุ่มแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตวัเมืองไดก้วา้งไกลสุดสายตา  อิสระให้
ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองหรือของท่ีระลึก  
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จากน าท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี   

 
อิสระใหท่้านเดินชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน่ (BRNO) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของสาธารณรัฐเชก็และเป็นเมือง
หลวงแห่งแควน้โมเรเวีย (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.) น าท่านด่ืมด ่ากบัความงาม
ของสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นบริเวณยา่นเมืองเก่ามีศูนยก์ลางอยูท่ี่จตุัรัส NáměstíSvobody   
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั          GRANDEZZA LUXURY PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนกั หากโรงแรมเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองใกลเ้คียง  

วนัที่(4) เบอร์โน่ (เชก)  -  กรุงปรำก - ปรำสำทปรำก - สะพำนชำล์ส - เมืองเก่ำ  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงปรำก (Prague) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด" 
(ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2.30 ชัว่โมง ) 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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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

น าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้งปราสาทปราก ปราสาทท่ีไดรั้บการบนัทึกวา่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นน า
ท่านชม ด้ำนในของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำก (มไีกด์บรรยำย) (เมืองท่องเที่ยวอนัดับ 1 ของ
ประเทศเชก) ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าวลัตาวา อดีตท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย 
ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของคณะรัฐบาลน าท่านชมวิวสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นตวั  เมือง
ปรากท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่น ้า ท่ีท่านจะเห็นถึงช่ือท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่ีท่านจะเห็น
ยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถต่์างๆอีกดว้ยเดินผา่นเขตอุทยาน ท่ี
สวยงาม  
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ชมอาคารส าคญัๆมากมาย เข้ำชมด้ำนในของมหำวิหำรเซนต์วิตัส วิหารประจ าราชวงศซ่ึ์งสร้าง
ดว้ยศิลปะแบบโกธิค ท่ีประดบัดว้ยกระจกสี  แบบสเตนกลาสอยา่งสวยงาม ใหท่้านถ่ายภาพ
ภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม   

 
จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้นเลน สถานท่ีเคยเป็นร้านขายของในยคุแรกๆ และเปล่ียนมา
เป็นท่ีพกัขององครักษ ์มหาดเลก็และปัจจุบนัเป็นแกลเลอร่ี  

 
จากนั้นน าท่านเดินเทา้สู่ สะพำนชำร์ลส ท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของปรากท่ี
สร้างข้ึนในยคุของกษตัริยช์าร์ลสท่ี 4 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าศิลปินต่างๆน าผลงานมาแสดง
และขายใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 
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ใหท่้านเดินเล่นยา่น จตัุรัสเมืองเก่าท่ีมีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยร้านขายของ
นานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นท่ีรู้จกัและใหก้ารยอมรับกนัทัว่ยโุรป 
แมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆก็นิยมน าไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่อโคมระยา้ท่ีงดงาม จากนั้น
น าท่านชม หอนำฬิกำดำรำศำสตร์ อายกุวา่ 500 ปี ท่ีกลไกยงัคงท างานจนถึงปัจจุบนัน้ี, รอชม
นาฬิกาโบราณท่ีจะมีตวัตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชัว่โมง  จากนั้นอิสระทุกท่านชอ้ปป้ิง
หรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั   

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว   
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วนัที่ (5) กรุงปรำก  -  คำร์โลวี วำร่ี -  เชสกีค้รุมลอฟ  
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคำร์โลวี วำร่ี( Karlovy vary) เมืองท่ีหา้มอีกเมืองเม่ือไดม้าเยอืน
ประเทศเชก (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.)  เมืองท่ีข้ึนช่ือเร่ืองบ่อน ้าแร่ทีสามารถ
รักษาโรคไดท่ี้โด่งดงัท่ีสุดในยโุรป โดยถูกคน้พบโดยพระเจา้คาร์ลท่ี 4 ท่ีด ารงต าแหน่ง
จกัรพรรด์ิของอาณาจกัร์โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

 
น าท่านเท่ียวชมเมืองคาร์โลวี วาร่ี เมืองสวยอนัดบัตน้ๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยูใ่นหุบเขาโดย
มีแม่น ้าเทปปาไหลผา่นเมือง บา้นเรือนสไตน์เรอเนสซองสีสันสดใสสวยงาม น าท่านเดินชม
เมืองเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ชิมน ้าแร่ฟรี 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร  พเิศษ เมนูเป็ดโมฮีเมียน 
 อสิระให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของฝำกตำมตำมอธัยำศัย 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้
เวลา  3  ชม.)  ประเทศเชก เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง  วา่กนัวา่หากมาประเทศเชกแลว้ไม่
ไดม้าเยอืนเชสก้ีครุมลอฟก็เหมือนวา่มาไม่ถึงประเทศเชก สวยๆ ใหท่้านเดินเล่นชมเมืองอยา่ง
เตม็อ่ิมเมืองโบราณท่ีมีอายมุาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จน
กลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดทา้ยเมืองก็กลบัมาอยูใ่นการปกครองของ
ตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญข้ึนเร่ือยๆ จากการท่ีอยูใ่นเส้นทางการคา้ขายในอดีต 
และยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  
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ค ่ำ                  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั    OLD INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนกั หากโรงแรมเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองใกลเ้คียง  

วนัที่ (6) เชสกี ้คุมลอฟ (เชก)  -  เซนต์วูลฟ์กงั (ออสเตรีย)  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก   

จากนั้นน าท่านเขา้ ชมด้ำนใน ปรำสำทครุมลอฟ ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยคุ
สมยั มีอายกุวา่ 800ปี เปล่ียนมือเจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา  
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น าท่านชมหอ้งภายในของปราสาท หมำยเหตุ :  ด้ำนในของปรำสำทคลุมลอฟเปิดให้ชมเฉพำะ 
ช่วงระหว่ำงเดือน เม.ย. - ต.ค. เท่ำนั้น  

 
น าท่านถ่ายรูปกบั ปรำสำทครุมลอฟ ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงและต่อเติมในหลายยคุสมยั มีอายุ
กวา่ 800ปี เปล่ียนมือเจา้ของหลายคร้ังหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยูบ่น
เนินเขาในคุง้น ้าวลัตาวา  
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จากนั้นน าท่านชมตวัเมืองเชสก้ีครุมลอฟใหท่้านไดถ่้ายรูปตามจุดสวยๆ ใหท่้านเดินเล่นชมเมือง
อยา่งเตม็อ่ิม 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  200 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 
ชม.)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเลก็ๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวลูฟ์กงั ชมเมือง
เซนตว์ลูฟ์กงั เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามโรแมนติคท่ีสุดเมืองหน่ึงของออสเตรียท่ีลอ้มรอบดว้ย
ภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญา้เขียวขจีเป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั          SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว   (พกั 2 คืน)  

หมำยเหตุ : โรงแรมมีไม่มำกนัก หำกโรงแรมเต็ม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองใกล้เคียง 

วนัที่(7)  เซนต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตทั – จุดชมววิ WELTERBEBLICK -  ซำลส์บวร์ก  
   ชมเมือง - เซนต์วูลฟ์กงั 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสำบที่สวย
ท่ีสุดในโลก (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) น าท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ ท่ีเรียกวา่ 
“ซี สตรำซ” (See Strasse) อีกดา้นมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะ
สลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผา
ลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสัน
สวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรัสประจ าเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม 
ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม  
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น ำท่ำนขึน้รถรำงขึน้สู่ภูเขำด้ำนบนชมวิวมุมสูง SKYWALK PLATFORM 
WELTERBEBLICK จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ท่ีมีลกัษณะเป็นสามเหล่ียมยืน่ออกไป 
เรียกวา่ มีความสูง 360 เมตรจากตวัเมือง อิสระใหท่้านถ่ายภาพความงดงามตามอธัยาศยั (รถราง
เปิดใหบ้ริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น ) 
(หมายเหต ุ: หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือมีการปิด
ปรับปรุงหรือทางรถรางไม่เปิด ใหข้ึ้นชม  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหข้ึ้นชม โดยไม่
ตอ้งแจง้ล่วงหนา้) 
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อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บา้นฮอลสตทั ถ่ายรูปกบัมุมต่าง หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  พเิศษ เมนู ปลำเทรำซ์  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ซำลส์บวร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 
ชม.) เมืองแสนสวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงตั้งอยูใ่นออ้ม
กอดของขนุเขาทุ่งหญา้เขียวขจี และทะเลสาบมองตเ์ซ ซ่ึงเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์เพลง
ช่ือกอ้งโลก The Sound of Music เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรก จนไดช่ื้อวา่เป็นนคร
หลวงแห่งศิลปะบาโรก และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 
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น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน าท่านไปถ่ายรูปดา้นหนา้ 
บ้ำนหมำยเลข 9 ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของ คีตกวีท่ีมีช่ือเสียงของโลก วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ทท่ีเพิ่ง
ฉลอง ครบรอบ 250 ปี    เม่ือปี 2006  

 
จากนั้นน าท่านสู่จตุัรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียโ์มสาร์ท ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจ
กลางเมือง ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง สินคา้พื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอธัยาศยั   
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จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้าซาลส์ซคั ท่ีไหลผา่นกลางตวัเมือง  

 
น าท่านชม สวนมิรำเบลล์ (Mirabell Garden) ตั้งอยูท่ี่เมืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg)  ภายใน
พระราชวงัมิราเบล ภายในตกแต่งและออกแบบอยา่งเป็นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตลบ์า
โรก (baroque)  เติมแต่งดว้ยพนัธุ์ไมห้ลากสี อีกทั้งยงัปรากฏรูปป้ันออตตาวิโอ มอสโต (Ottavio 
Mosto)  รูปป้ันท่ีสะทอ้นถึงองคป์ระกอบ ดิน น ้า ลม ไฟ อีกทั้งรูปป้ันคนตวัเลก็ในสวนท่ีจ าลอง
มาจากคนจริงในสมยั ค.ศ.1700 รวมถึงน ้าพุมา้ปีกาซสั (The Pegasus Fountain)  น ้าพุท่ีสะทอ้น
ความเป็นยโุรปรวมถึงร่อยรอยทางศิลปะท่ีโดดเด่นและน่าหลงไหล เป็นสวนท่ีสวยและเล่ืองช่ือ
ท่ีเป็นหน่ึงในฉากของภาพยนตร์สุดคลาสสิกอยา่ง The Sound Of Music 
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  จากนั้นไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง เซนตว์ลูฟ์กงั 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั          SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว    

วนัที่ (8)  เซนต์วูลฟ์กัง  -  กรุงเวยีนนำ  
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ (VIENNA ) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม. 40 
นาที)  เมืองแห่งดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนัแสน
โรแมนติค น าท่านผา่นชมความงามของอาคารส าคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า 
ศาลาวา่การนครเวียนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ ผา่นชมแม่น ้าดานูบท่ีมีช่ือเสียงและท่านจะได้
เห็นท่ีท าการขององคก์ารสหประชาชาติ สาขาท่ี 3ท่ีตั้งสูงตระหง่านอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

จากนั้นน าท่านเดินเล่น ยา่นใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คำร์ทเนอร์สตรำเซ่  ท่ีมีร้านคา้นานา
ชนิด และยงัเป็นท่ีตั้งของ วิหารเซนตส์ตีเฟ่นโบสถใ์หญ่ในศิลปะแบบโกธิค 
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จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินคา้ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ สินคา้แบร์นดเนมมากมาย เช่น 
Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยีห่อ้ อาทิเช่น 
ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอธัยาศยัหรือท่านอาจใชเ้วลาวา่งซ้ือซคัเคอร์เคก้ 
เคก้ช็อคโกแลต ช่ือดงั มาทดลองชิมหรือจะซ้ือเป็นของฝากทางบา้น   

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั          AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว 
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วนัที่ (9)        กรุงเวยีนนำ - พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ -  PARNDORF  OUTLET – เวยีนนำ  
เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระรำชวังเชินบรุนน์ ( Schonbrunn palace) ตั้งอยูใ่นกรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์บัส์บูร์ก มาตั้งแต่สมยัค
ริสศตวรรษท่ี 13 – 20 โดยจกัรพรรดิโยเซฟท่ี 1 มีพระราชด าริใหส้ร้างพระราชวงัท่ีโอ่อ่าหรูหรา 
โดยใชพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ในฝร่ังเศสเป็นตน้แบบ ต่อมาในสมยัพระนางมาเรียเทเรซ่า ไดมี้การ
ปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก เคร่ืองตกแต่งพระราชวงั และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ใหเ้ป็นแบบรอค
โคโคทั้งหมด โดยมีสถาปนิกช่ือดงั คือ นิโคลาส คาส เป็นผูอ้อกแบบ ส่วนสวนดอกไม้
ผูอ้อกแบบ คือ เฟอร์ดินานดแ์ห่งโฮเฮนแบร์ก พระองคท์รงปรับปรุง ก่อสร้าง และ ต่อเติมเชิน
บรุนข้ึนมากมายทั้งความอลงัการ ความสวยงาม และ ความยิง่ใหญ่แบบท่ีไดเ้ห็นในปัจจุบนัลว้น
เกิดข้ึนในรัชสมยัของพระองคท์ั้งส้ิน หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พระราชวงัเชินบรุนน์ไดรั้บความ
เสียหายอยา่งหนกั จากการท่ีพนัธมิตรไดบุ้กยดึเพื่อใชเ้ป็นกองบญัชาการดงันั้นรัฐบาลออสเตรีย
จึงตอ้งซ่อมแซมพระราชวงัใหม่ใหง้ดงามดงัเดิม พระราชวงัเชินบรุนน์ โด่งดงัและเป็นท่ีรู้จกัทัว่
โลก วา่กนัวา่พระราชวงัแห่งน้ีอลงัการสวยงามจบัใจและเป็นศูนยร์วมของผลงานดา้นศิลปะชั้น
เยีย่ม   

 
 น าท่านชมดา้นในของพระราชวงัเชินบรุนน์ ซ่ึงมีการตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรสวยงาม 
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จากนั้นน าท่านชมสวนดอกไมน้านาชนิดสีสันฉูดฉาดตดักบัสีเหลืองทองของพระราชวงัเชินบ
รุนน์อยา่งลงตวั โดยช่ือของพระราชวงัแห่งน้ี มีความหมายวา่ เชินบรุนน์ มีความหมายวา่ น ้าพุ
อนัสวยงาม ดว้ยแต่เดิมมีการผดุข้ึนของน ้าบาดาลท่ีอยูร่ายลอ้มพระราชวงัแห่งน้ี สมเด็จพระ
จกัรพรรดิจึงพระราชทานช่ือโดยอิงความหมายของพื้นท่ี และไดก้ลายเป็นช่ือมาจนถึงทุกวนัน้ี 
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Designer Parndorf Outlet (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)  ให้
เวลาท่านไดอิ้สระ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลา  
พอสมควร** อิสระอาหารค ่า ณ แหล่งชอ้ปป้ิง เพื่อความสะดวก ** 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินAUSTRIAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี OS015 

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

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

16 – 25 มีนำคม 2566 149,900 149,900 140,900 135,900 30,000 
2 – 11 เมษำยน 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 35,000 
6 – 15 เมษำยน 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 35,000 
13 – 22 เมษำยน 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 35,000 
20 – 29 เมษำยน 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 35,000 

4 – 13 พฤษภำคม 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 35,000 
18 – 27 พฤษภำคม 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 35,000 
1 – 11 มถุินำยน 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 35,000 
15 – 24 มถุินำยน 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 35,000 

 
 

** รำคำนีเ้ป็นรำคำทัวร์ตั้งแต่  15 ท่ำนขึน้ไป ** 
** หำกต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 

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

** ท่ำนใดท่ีจะออกตั๋วภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** รำคำอำจมีปรับขึน้-ลง ตำมรำคำน ้ำมันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบินประกำศปรับ  

และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** * 

 

หมำยเหตุ : 
รำยกำรทัวร์และรำคำทัวร์ อำจมีกำรปรับ/เปลีย่นแปลงหำกเกดิจำกเหตสุุดวิสัย  เช่น กำรจรำจร / อุบัติเหตุ / สภำพอำกำศ/ 
กำรเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน/ ค่ำเงิน /กำรปรับขึน้ภำษีน ้ำมัน ทำงบริษัทสำมำรถเปลีย่นแปลงได้
ตำมควำมเหมำะ โดยทำงบริษัทจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นหลกั และหำกลูกค้ำท่ำนใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่งหรือเกดิเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถท ำได้ครบตำมดังกล่ำว บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้ำเพรำะทำง
บริษัทได้จ่ำยเงินให้แก่ทำงแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้ำก่อนเดินทำงเรียบร้อยแล้ว 

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

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ำน / วัน  
9. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั 
10. น ้ำด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่ำน 

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

กำรจองและกำรช ำระ  
a. กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 50,000 บำท ภำยใน 3 วัน  นับวันจำกวันจอง 
b. จำกวันจองและช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำง 14 วัน 
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน   

หมำยเหตุ 
*** กรณีวีซ่ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทัวร์ท้ังหมดก่อนตำมก ำหนด 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทวัร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่จ่ำยท่ีเกดิขึน้จริงเท่ำนั้น 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดท้ังหมด 

 
กำรยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยุดยาว 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 
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 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

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

        *****เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณยีกเลิกกำรเดินทำง 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 ้

   ◊  กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่ำนวีซ่ำผ่ำน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กับท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋ำ 
     ◊   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 ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


