
              

 

    

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ - ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ 
ฮัลสตัทท์ -  พสัเซา – เชสกี คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก 

ปราสาทบราตสิลาวา - บูดาเปสต์– มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ,ล ฮิลล์  
ป้อมฟิชเชอร์แมน  ล่องเรือชมแม่นํ าดานูบ - ช้อปปิ ง Outlet Parndorf  –เวยีนนา – ชมพระราชวงัเชินบรุนน์  

สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน                                                     

กาํหนดการเดนิทาง 
14-21 ก.ย.//18-25 ก.ย.//21-28 ก.ย.//25 ก.ย.-02 ต.ค.//28 ก.ย.-05 ต.ค.//12-19 ต.ค.//20-27 ต.ค.//02-09 พ.ย.// 
06-13 พ.ย.//09-16 พ.ย.//13-20 พ.ย.//16-23 พ.ย.//20-27 พ.ย.//23-30 พ.ย.//27 พ.ย.-04 ธ.ค.//30 พ.ย.-07 ธ.ค. 



              

 

    

04-11 ธ.ค.//07-14 ธ.ค.//09-16 ธ.ค. 2562//28 ธ.ค.-04 ม.ค.//29 ธ.ค.-05 ม.ค.//30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 
( กรุณาสํารองที,นั,งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื,อความสะดวกในการยื,นวซ่ีา) 

วนัที, 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
16.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั น 4 เคาน์เตอร์

สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที,คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที,นั,งบนเครื,อง 
19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที,ยวบินที, QR981 
22.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลี,ยนเครื,อง 

วนัที, 2 มวินิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ 
01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที,ยวบินที, QR059 
07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากร  

นําท่านออกเดนิทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” 
“Oberammergau” เมืองเลก็ๆ ตัวเมืองยงังดงามด้วย
ภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที,เกี,ยวกบัคริสต์ศาสนาทั,ว ทั ง
เมืองมีร้านรวงเลก็ๆที,จําหน่ายสินค้าของที,ระลกึสําหรับศา สนิก 
เกบ็ภาพประทบัใจกบับรรยากาศที,คลาสสิกจากนั,นนําท่าน ออก
เดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแคว้นบาวาเรีย ของ
เยอรมนี เมืองที	ตั�งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้อง
เยอรมนี ติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที	เตม็ ไป
ดว้ยความเขียวขจีของขนุเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา เมือง
ชนบทเลก็ๆ ที	แสนโรแมนติก  

เที,ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านนั,งรถมินิบัสขึ นสู่ที,ตั งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณอีากาศไม่เอื ออาํนวย เพื,อความปลอดภยัขอผู้เดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิaในการนําท่านเดนิเท้าขึ นแทน) นํา
ท่าน “ถ่ายรูปคู่กบัปราสาทนอยชวานสไตน์” (ภายนอก) ซึ	ง
เป็นปราสาทตั�งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจา้ ลุด
วิกที	 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที	
งดงามมากที	สุดอีกแห่งหนึ	งของโลก  ตวัปราสาทตั�งอยู่ บน
บนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือออบแก่ง ของ
แม่นํ�าพอลลทั เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั�งอยูก่ลางป่า เขา
ลาํเนาไพร ที	ซึ	 งมีสีสนัแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละ
ฤดูกาลได ้ ปราสาทหลงันี�  เพิ	งไดรั้บขนานนามวา่ “นอย



              

 

    

ชวานสไตน”์ กเ็พียงภายหลงัจากที	 กษตัริยลุ์ดวิกที	 2 ไดเ้สดจ็สวรรคตแลว้ในปี 1886  แมก้ระทั	งราชาการ์ตูนอยา่ง 
“วอลท์ดิสนีย”์ ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์
ไดเ้วลาอนัควรนาํท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงมิวนิค (130 กม.) 

คํ,า บริการอาหารมื อคํ,า ณ ภตัตาคาร  

พกัที,:  AZIMUT HOTEL / LEONARDO HOTEL  หรือที,พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที, 3 มวินิค – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมริาเบลล์ – ฮัลสตทัท์ - พสัเซา                                                               
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก”  เมืองอนุรักษที์	ตั�งอยูส่องฝั	งของแม่นํ�าซาลซคั ระหวา่งเสน้ทางผา่นชม “ทะเลสาบ

มอนดเ์ซ” ที	ใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํตอนหนึ	ง ใน
ภาพยนตร์ “เดอะซาวด ์ ออฟ มิวสิค” ที	 โด่งดงั
ไปทั	วโลก ชม “อุทยานมิราเบลล”์ อุทยาน
ของปราสาทที	ใชเ้ป็นสถานที	แต่งงานที	 จดัไดว้า่
สวยที	สุดแห่งหนึ	งของโลก ชมสวน แคระ 
“ซแวร์เกิล การ์เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮ
เฮนซาลส์บวร์ก” เป็นฉากหลงัเพิ	มความ มีเสน่ห์
ใหก้บัสวนแห่งนี�…ขา้มสู่ฝั	งเมืองเก่าที	 ถนนเกร
ไทเดร้ ถนนชอ้ปปิ� งที	มีการตกแต่งไว้ อยา่ง
งดงามอีกเสน้หนึ	งของโลก จากนั�น ถ่ายภาพ
ที	ระลึกหนา้ “บา้นพกัโมสาร์ท” ซึ	งเป็น นกั
ดนตรีเอก ที	ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จตุัรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรียข์องโมสาร์ท มหาวหิารแห่งซาลส์
บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยคุตน้ 

เที,ยง บริการอาหารมื อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



              

 

    

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ส ตัทท์” 
(87 กม.) เมืองริมทะเลสาบที	สวย ที	สุดใน
โลก ตั�งอยูท่างฝั	งตะวนัตกเฉียงใต้ ของ
ทะเลสาบฮลัลช์ตทัท ์ทะเลสาบใน เขต
ภูมิภาคซาลซ์คมัเมอร์กทุ และยงั เป็น
หนึ	งในเมืองท่องเที	ยวที	ไดรั้บความ นิยม
มากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮลัลช์ตทัทน์ั�น อยูใ่น
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซึ	งเป็น 1 ใน 9 รัฐของ
ประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ	งมี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง  3,500 ปี 
เดิน  เล่นชมเมือง ฮาลสตดัซ์ ชม
สถาปัตยกรรมที	มีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเครื	องไมแ้ละเกบ็เกี	ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที	ยงัคงมีชีวิตชีวา 
ไดเ้วลาอนัควร นาํท่านเดินทางสู่เมืองพสัเซา 

คํ,า บริการอาหารมื อคํ,า ณ ภตัตาคาร  

พกัที,:  IBB SUD HOTEL หรือที,พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที, 4 พสัเซา – เชสกี คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลมุลอฟ - ปร๊าก  ปราสาทปร๊าก – เขตเมือง

เก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์   
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองเชสกี  คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนาดเลก็ในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็กมี

ชื	อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมือง เก่า
และปราสาทครุมลอฟซึ	งเขตเมืองเก่านี ได้รับการขึ น
ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกดว้ยทาํเลที	ตั�ง ของ
ตวัเมืองที	มีนํ� าลอ้มรอบทาํใหก้ลายเป็นปราการที	
สาํคญัในการป้องกนัขา้ศึกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง ดา้น
การปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเกบ็ภาษี 
ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมืองที	
ไดรั้บการอนุรักษแ์ละภายหลงัจากมีการ
เปลี	ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปี 
ค.ศ.1989 ไดมี้การบูรณะอาคารและปราสาทครั� งใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยา่งน่าชื	นชม จากประวติัศาสตร์ที	



              

 

    

ยาวนาน มีความสาํคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํใหอ้งคก์ารยเูนสโกไ้ดขึ้�นทะเบียนเมือง
ครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก”  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ	ง
ตั�งอยูริ่มสองฟากฝั	งแม่นํ� าวลัตาวา 

เที,ยง บริการอาหารมื อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านถ่ายรูปคู่กบัความยิ,งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” (ภายนอก) ปราสาทนี� ถูกสร้างขึ�นในปีค.ศ.885เป็นศิลปะสไตล ์ 

โกธิค สร้างขึ�นโดยเจา้ชายบริโวจเดิมในสมยักลางเคยเป็นที	ประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมียตลอดมา
นบัเป็นศูนยก์ลางอาํนาจทางการเมืองของกรุงปร๊ากมาตั�งแต่ศตวรรษที	12  ปัจจุบนันี�ไดถู้กใชเ้ป็นทาํเนียบรัฐบาล และเป็นที	
พาํนกัของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค จากนั�นนาํท่านท่านเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาทที	แวดลอ้มไปดว้ย
โบราณสถานเก่าแก่อายกุวา่650ปี ชมความใหญ่โต โอ่
อ่าของ “ มหาวหิารเซนต์วติสั ” โบสถเ์ก่าแก่สไตล์
โกธิค ที	สร้างขึ�นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอนั
ศกัดิO สิทธิO และทรงคุณค่าที	สุดอยา่งยิ	งของชาวเช็ค  ทุก
คนเนื	องจากใชเ้ป็นที	เกบ็พระศพของกษตัริย์
พระองคต่์างๆ อีกทั�งยงัเป็นที	เกบ็มงกฎุเพชรที	ทาํขึ�น ใน
สมยัพระเจา้ชาร์ลส์ที	 4 กษตัริยผ์ูส้ร้างความเจริญ
สูงสุดที	ทาํใหก้รุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอนั
ยิ	งใหญ่ของอาณาจกัรโบฮีเมียและจกัรวรรดิโรมนั อนั
ศกัดิO สิทธิO  ชมหนา้ต่างที	ประดบัดว้ยกระจกสีอนั
งดงามเป็นรูปภาพของนกับุญองคต่์างๆ  จากนั�นนาํท่านเขา้สู่เขตเมืองเก่า นาํชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลกัษณ์ของ
กรุงปร๊าก ที	สร้างขา้มแม่นํ�าวลัตาวาในช่วงศตวรรษ ที	14 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมี
ประติมากรรมหินทรายรูปปั� นของนกับุญต่างๆ ถึง 30 
รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณ
โดยรอบ  ลว้นเป็นอาคาร และวหิารเก่าแก่อายกุวา่ 600 - 
700 ปี ที	มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยาน ฮุส” 
ผูน้าํฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ	งถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอก รีต
และถูกเผาทั�งเป็น ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที	 ทุกๆ 
1 ชั	วโมงจะมีตุก๊ตาสาวกพระคริสต ์ (12 Apostles) 
ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเลก็ๆ ดา้นบนจากนั�นอิสระ กบั
การเดินเล่น  หรือชอ้ปปิ� งสินคา้ที	ระลึกพื�นเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื	องแกว้สีต่างๆ ตุก๊ตาหุ่นกระบอก ฯลฯ 

คํ,า บริการอาหารมื อคํ,า ณ ภตัตาคาร 

พกัที,:  DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL  หรือที,พกัระดบัใกล้เคยีง 



              

 

    

วนัที, 5 ปร๊าก – บราตสิลาวา(สโลวาเกยี) – ปราสาทบราตสิลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – มหาวหิารเซนต์
สตเีฟ่น – ฮีโร่ สแควร์  

เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นาํท่านออกเดินทาง “กรุงบราติสลาวา” เมืองหลวงและเมืองที,ใหญ่ที,สุดของประเทศสโลวคั  รวมทั�งเป็นเมืองที	มีประชากร

หนาแน่นที	สุดในภูมิภาคยโุรปกลาง มีประชากร
ประมาณ 450,000 คน กรุงบราติสลาวาตั�งอยูบ่นสอง ฝั	ง
แม่นํ� าดานูบ ที	บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกบั
ออสเตรียและฮงัการี ใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมือง
นี�ตั�งอยูห่่างจากกรุงเวยีนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็น นคร
สาํคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมของ
แควน้สโลวาเกีย โบสถแ์ละสถานที	สาํคญัต่าง ๆ เช่น 
ปราสาทที	เคยใชเ้ป็นป้อมปราการสมยัโบราณ เกบ็ ภาพ
ความสวยงามของ “ปราสาทบราติสลาวา” อนัเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองและแนวเทือกเขาคาร์เปเทียนเริ	มตน้ในบริเวณเมืองนี�ดว้ย ภูเขาลิตเทิลคาร์เปเทียน (ส่วนหนึ	งของ
เทือกเขาคาร์เปเทียน)  

เที,ยง บริการอาหารมื อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการี (194 กม.) เมืองที	มีแม่นํ� าดานูบไหล ผา่น
กลางเมือง นําท่านชมความยิ,งใหญ่อลงัการของ 
“มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ�นในปี ค.ศ.1851 
เสร็จสมบูรณ์เมื	อปี ค.ศ.1905 ใชเ้วลากวา่ 54 ปีใน การ
ก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือวา่เป็นอาคารที	มี
ความสูงที	สุดในบูดาเปสต ์ชม “ฮีโร่สแควร์” ซึ	งเป็น ลาน
โล่งกวา้งขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่ง
สหัสวรรษ” ที	สร้างขึ�นเพื	อเฉลิมฉลองการก่อตั�ง
อาณาจกัรฮงัการีครบรอบ 1,000 ปี 

คํ,า บริการอาหารมื อคํ,า ณ ภตัตาคาร  

พกัที,:  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL  หรือที,พกัระดบัใกล้เคยีง 



              

 

    

วนัที, 6 คาสเซิ�ล ฮลิล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน - ล่องเรือชมแม่นํ �าดานูบ - ช้อปปิ�ง Outlet 

Parndorf  เวียนนา 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที,พกั 
 นําท่านขึ นสู่ “คาสเซิ,ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบา

สเตียน” ที	สร้างขึ�นเพื	อระลึกถึงความกลา้หาญของ
ชาวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื	อปกป้องบา้นเมืองในช่วงที	 ถูก
มองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของ พระ
เจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์องชาวแมกยาร์ทรงมา้เด่นเป็น สง่า
อยูห่นา้ป้อมปราการ ผา่นชม “สะพานเชน” หรือสะพาน โซ่” 
สญัลกัษณ์ของกรุงบูดาเปสต ์ นําท่าน “ล่องเรือชมววิ
ทวิทศัน์สองฝากฝั,งแม่นํ าดานูบ” แม่นํ� านานาชาติไหล ผา่น
หลายประเทศ ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้ม “อาคาร
รัฐสภาที	สวยที	สุดของยโุรป” สญัลกัษณ์ของประเทศ 
อาคารนี� ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอาคาร
บา้นเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้นคู่เมือง 

เที,ยง บริการอาหารมื อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดนิทางเข้าสู่  “Outlet Parndorf” (195 กม.) ให้

ท่านไดมี้เวลาเลือกซื�อสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคา พิเศษ 
เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New 
Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo 
Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, 
Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ จากนั�นเดินทางสู่ “กรุงเวียนนา 

คํ,า อสิระอาหารคํ,า เพื,อให้ทุกท่านได้เลือกซื อสินค้าตามอธัยาศัย 

พกัที,: MERCURE HOTEL WESTBAHNHOF / FOURSIDE HOTEL หรือที,พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที, 7       เวยีนนา (ออสเตรีย) – ชมพระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค 
                  โบสถ์เซนต์สตเีฟน – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



              

 

    

 นําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั “พระราชวงัเชินบรุนน์” 
Schonbrunn Palace (ภายนอก)  พระราชวงัฤดูร้อนอนั
ยิ	งใหญ่ของราชวงศฮ์ปัสบวร์กที	ถูกสร้างขึ�นในปลาย
ศตวรรษที	 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรีย เทเร
ซ่า” จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัที	ตั�งพระทยัวา่ จะ สร้าง
พระราชวงัแห่งนี ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ ซายส์
ในกรุงปารีส”  ดา้นหลงัของพระราชวงัในอดีตเคยใช้ เป็นที	
ล่าสตัวปั์จจุบนัไดต้กแต่งเป็น สวนและ นํ�าพอุยา่ง
สวยงาม อนัเป็นที	มาของชื	อพระราชวงัเชินบรุนน์ใน อดีต
นั�นพระราชินีฝรั	งเศส มารีองัตวัเนต ไดเ้คยใชชี้วิตช่วงวยัเดก็ ณ พระราชวงัแห่งนี�  และ โมสาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกั
พรรดินโปเลียนเคยไดเ้สดจ็มาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค ์ ชมอุทยานและสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุ จากนั�นนํา
ท่านชม  “กรุงเวยีนนา” ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวงัฮอฟบวร์ก
, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวทิยาลยัเวยีนนา,โบสถ์ประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” 
สวนสาธารณะอนัร่มรื	นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย ์ โยฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที	มีชื	อเสียงกอ้งโลก 
จากนั�นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ที	ตั�งอยูใ่จกลางเมือง มีหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย  เชิญท่านเลือกซื�อหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิเช่น เครื	องแกว้เจียระไน, คริสตลั ของที	ระลึก และ สินคา้แบรนด์
เนมชื	อดงัของยโุรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั�งแต่
คริสตศ์ตวรรษที	 13 ถือเป็นโบสถคู่์บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย ไดเ้วลาอนัควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ
เวียนนา เพื	อทาํ Tax Refund 

22.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที,ยวบินที, QR186 

วนัที, 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ            
05.10 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลี,ยนเครื,อง  
08.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที,ยวบินที, QR980 
19.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี	ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื	องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์

ทางการเมืองในต่างประเทศที	ทางคณะเดินทางในขณะนั�น  เพื	อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มี
อาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั�นทั�งนี�การตดัสินใจ จะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 



              

 

    

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ,ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํ,ากว่า 12 
ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 
ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่าน
เดยีว / ห้อง 
                      จ่าย
เพิ,ม 

ก.ย.-พ.ย. 2562 43,900 43,900 43,900 14,900 

ต.ค. 2562 45,900 45,900 45,900 15,900 

ธ.ค. 2562 46,900 46,900 46,900 15,900 

เทศกาลปีใหม่ 2563 55,900 55,900 55,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยชั นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ,มเตมิจากเจ้าหน้าที,บริษัทฯ 

 

อตัราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั}วเครื	องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – มิวนิค // เวยีนนา- กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที	ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที	ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 
 โรงแรมที	พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครื	องปรับอากาศ เนื	องจากอยูใ่นแถบที	มีอุณหภูมิตํ	าและ 

ราคาโรงแรมจะปรับขึ�น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที	ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี	ยนยา้ย
เมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที	ระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ	นในแต่ละประเทศ  
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที	ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *** ขึ�นอยูก่บัเงื	อนไขกรมธรรม ์***  หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดไ้ปหรือ
กลบัพร้อมคณะทวัร์ ท่านตอ้งซื�อประกนัเดี	ยวเพิ	ม  

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ	ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที	จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื	องดื	มและอาหารนอกเหนือจากที	ระบุในรายการ  



              

 

    

 ค่าผกผนัของภาษีนํ�ามนัที	ทางสายการบินแจง้เปลี	ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที	พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเนื	องจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที	แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที	พกั 

และเพื	อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการยื,นวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพจิารณาหรือไม่กต็าม(ทางบริษัทฯคดิค่าบริการยื,นวซ่ีา 3,000.-) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เงื,อนไขการสํารองที,นั,ง และการชําระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที	เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั�นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธิO ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซึ	 งจะเกิดขึ�นไดก้ต่็อเมื	อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซึ	 งในกรณีนี�  ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั�งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื	นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธิO ที	จะเปลี	ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื	อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ในกรณีที	สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที	นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เนื	องจากรายการทวัร์นี� เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิO การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิO ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื	อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื	อนไขต่างๆของบริษทัฯ ที	ไดร้ะบุไวโ้ดยทั�งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการยื,นวซ่ีาของท่านกต่็อเมื,อในคณะมผู้ีสํารองที,นั,งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เนื	องจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที	เป็นกรุ๊ปในการยื	นวซ่ีา อาทิ ตั}วเครี	องบิน , หอ้งพกัที	คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื	นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงที,ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยื,นวีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิO ในการยื	นวีซ่าเดี	ยว ซึ	 งทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื	นวซ่ีา
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที	ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที,ใช้ในการยื,นวซ่ีาท่องเที,ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที	มีความประสงคจ์ะ
ยื	นวซ่ีาท่องเที	ยวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที	สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื	นวซ่ีาเท่านั�น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวซ่ีาที,ท่านยื,นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที,เกดิขึ นดังต่อไปนี  
-  ค่าธรรมเนียมการยื,นวซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั�งสิ�นแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจําตัzวเครื,องบิน หรือตัzวเครื,องบินที,ออกมาจริง ณ วนัยื,นวซ่ีา ซึ	 งตั}วเป็นเอกสารที	สาํคญัในการยื	นวซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา 
ตั}วเครื	องบินถา้ออกตั}วมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที	ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที	เหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตั}วท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตั}วตามจริงเท่านั�น 



              

 

    

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที	เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารชี�แจง
ใหท่้านเขา้ใจ 
• หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิaในการยดึค่าใช้จ่ายทั งหมด 100% 
• ทางบริษัทเริ,มต้น และจบ การบริการ ที,สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั}วเครื	องบิน 

หรือพาหนะอยา่งหนึ	งอยา่งใดที	ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี�  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที	
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั�นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที	จะสาํรองยานพาหนะ 

เงื,อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั�งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที,เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที,ต้องการันตมีดัจํากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ป
ที,มกีารการันตค่ีามดัจําที,พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ�นไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั�งหมด    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัขึ�นไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั�งหมด 100 % 

  



              

 

    

เอกสารที,ใช้ในการยื,นขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที,สถานทูตเพื,อสแกนลายนิ วมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทางที,เหลืออายุใช้งานไม่ตํ,ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั น ) 1.5 X 2.0 นิ ว จํานวน 3 รูป ขึ�นอยูก่บัประเทศที	จะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที	มีชื	อผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที	จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้	อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั น ส่วนบัญชีอื,นๆนอกจากออมทรัพย์และ

เอกสารแสดงทางการเงินอื,นๆ สามารถยื,นแนบเพิ,มเตมิได้ ทั งนี เพื,อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ชื	อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดชื	อใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที	ท่านจะใชย้ื	นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที	มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํ,ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ	ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั�งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ	งจดหมายตอ้งออกโดยที	วา่การอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี,ยนชื,อ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที	ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื	นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั� ง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั�งนี�ทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที	ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ	มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั กรณีที,ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิaในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา
ของท่าน เนื	องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที,มเีอกสาร
พร้อมและมคีวามประสงค์ที,จะเดนิทางไปท่องเที,ยวยงัประเทศตามที,ระบุเท่านั น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเนื	องมาจากหลกัฐานในการขอยื	นวซ่ีา
ปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื	นขอวซ่ีาท่องเที	ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิO ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที	เกิดขึ�นจริงและจะคืนให้
ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี	ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�จะคาํนึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 



              

 

    

 


