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รหัสโปรแกรม : 15658 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 
 

 

   
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 4-12 ธ.ค. 62 (วนัพ่อ)  

วนัพุธที่ 4 ธ.ค. 62 (1)  กรุงเทพฯ – เวียนนำ (ออสเตรยี)  

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G 

สำยกำรบินออสตรียน แอรไ์ลน ์(OS) เจา้หน้าท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.55 น.  เหินฟ้าสู่ สนำมบินเวียนนำ ประเทศออสเตรีย โดยสำยกำรบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที ่

OS 026  

*** พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบิน *** 

 

วนัพฤหสับดีที ่5 ธ.ค. 62 (2)   เวียนนำ – พระรำชวงัเชินบรุนน ์(มรดกโลก) –  

     พระรำชวงัฮอฟบวรก์ – ถนนคนเดินคำรท์เนอรส์ตรำเซ่  

05.25 น. ถึง สนำมบินกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

ออสเตรีย มีแมน่ ้าดานูบไหลผ่าน ขึ้ นช่ือวา่เป็นเมืองแสนสะอาด และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดในโลกแห่งปี 

2014 เวียนนายงัถือว่าเป็นในเมืองสุดแสนโรแมนติก เป็นฮันนีมูนเดสติเนชัน่ในฝันของคู่รกันับลา้น

รอบโลก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ... บริการรถโคช้รอรับท่านท่ี

สนามบิน 
 

   
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม NH VIENNA AIRPORT 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อญัมณีแสนสวยแห่งกรุงเวียนนา 

เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย  ในอดีตเป็นท่ีประทับในช่วงฤดูรอ้นของ

จกัรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูรก์ โดยจักรพรรดิโยเซฟท่ี 1 มีพระราชด าริใหส้รา้งพระราชวงัท่ีโอ่อ่า

http://bit.ly/2NMk5YE
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หรูหรา โดยใชพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศสเป็นตน้แบบ  ปัจจุบันไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดก

โลก และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพ พระรำชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) พระราชวงัฤดูหนาวท่ีงดงาม ก่อสรา้ง

ขึ้ นในปี 1275 ประกอบดว้ยปีกอาคารกว่า 18 ส่วนและ หอ้งมากกว่า 2,000 หอ้งเอกลกัษณข์อง

พระราชวังแห่งน้ี คือ ยอดโดมสีเขียวท่ีงดงาม เคยเป็นท่ีพักอาศัยของราชวงศ์ออสเตรียฮังการีมา

ยาวนานกว่า 600 ปี ปัจจุบนัถูกเปล่ียนเป็นท่ีพักของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเป็นท่ี

ท างานของหน่วยงานราชการ 

น าท่านสู่ย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคำรท์เนอรส์ตรำเซ่ (Karntnerstrasse) ถนนการคา้ใจกลาง

เมืองท่ีเช่ือมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กบัจตุัรสัสเตฟาน เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัของเวียนนา  

ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง อาทิ เส้ือผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม 

สินคา้แบรนดเ์นมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทั้งเคร่ืองแกว้คริสตลั ของสะสม หรือของท่ีระลึก 
 

  
   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ ARION CITY HOTEL VIENNA () หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกรท์ี ่6 ธ.ค. 62 (3) เวียนนำ – บูดำเปสต ์(ฮงักำร)ี – ล่องเรอืชมควำมงำมของแม่น ้ำ 

    ดำนูบ – มหำวิหำรแมททิอสั (มรดกโลก) – ป้อมฟิชเชอรแ์มน 

    บำสเตยีน - จตรุสัวีรบุรุษ  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบูดำเปสต  ์(243 กิโลเมตร / 3.30 ชัว่โมง) นครหลวงแสนสวยของประเทศ

ฮงัการีท่ีไดช่ื้อว่า “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ” เมืองท่ีคัน่ดว้ยแม่น ้าดานูบท่ีสวยงามแยกเมืองเก่าและเมือง

ใหมอ่อกเป็นสองฝั่ง คือฝ่ังเมืองบดูาและฝ่ังเมืองเปสต ์เมืองท่ีมีเสน่หอ์นัน่าหลงใหล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านล่องเรือชมควำมงำมของแม่น ้ำดำนูบ แม่น ้ายาวท่ีสุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอนัดับ 2 

ของยุโรป มีตน้ก าเนิดท่ีแถบป่าด าในเยอรมนี เกิดจากแมน่ ้าเล็กๆ 2 สาย คือ Brigach และ Breg ซ่ึงไหล

มารวมกนัเป็นแมน่ ้าดานูบท่ีเมือง Donaueschingen ถือเป็นเมน่ ้าสายโรแมนติกสายหน่ึงของยุโรปท่ีไหล
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ผ่านเมืองต่างๆ และมีความเช่ียวของน ้าน้อยมาก กิจกรรมหลักท่ีมาถึงบูดาเปสต์คือ การสัมผัสกับ

บรรยากาศแห่งการล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่ง

แมน่ ้า มนตเ์สน่หท่ี์ไมเ่ส่ือมคลาย ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนติก บนสายน ้าแห่งหน่ึงของโลก 
 

  
 

น าท่านแวะถ่ายภาพ มหำวิหำรแมททิอสั (Matthias Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีไดร้บัข้ึนทะเบียน

เป็นมรดกโลก มีอายุกวา่ 700 ปี มีความสวยงามดว้ยหลงัคาสลบัสีแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค โบสถ์

น้ีเคยใชจ้ัดพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทธิอัส ซ่ึง

พระองคท์รงเป็นกษัตริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถื์อว่าเป็นสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยา

อยา่งแทจ้ริง 
 

  
 

น าท่านชม ป้อมฟิชเชอรแ์มนบำสเตียน ป้อมปราการท่ียิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น ้าดานูบ สรา้งเพ่ือระลึก

ถึงความกลา้หาญของชาวประมงฮงักาเรียน ผูเ้สียสละชีวิตเพ่ือปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุก

ราน หอคอยทั้ง 7 ยอดหมายถึงตัวแทนผูน้ าทั้ง 7 เผ่า นับเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

บดูาเปสตส์ามารถเห็นวิวไดแ้บบพาโนรามา 

น าท่านแวะถ่ายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Memorial) ตั้งอยู่กลางลาน สรา้งขึ้ นเพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจกัรฮังการีครบรอบหน่ึงพนัปี เสา

สูงตระหง่านเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล เป็นสญัลกัษณข์องคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก รอบเสา

สูงเป็นท่ีตั้งของรูปหล่อผูน้ชนเผ่าทั้ง 7 ท่ีร่วมกนัก่อตั้งอาณาจกัรฮงัการีขึ้ นท่ีเสาระเบียงประดบัไปดว้ยรูป

หล่อของบุคคลส าคญัของฮงัการี 
 

   
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ PARK INN BY RADISSON BUDAPEST HOTEL () หรือเทียบเท่า 
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วนัเสำรท์ี ่7 ธ.ค. 62 (4)  บูดำเปสต ์– ชอ้ปป้ิงเอำ้ทเ์ล็ต PARNDORF – บรำตสิลำวำ    

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู่  เมือง PARNDORF (196 กิโลเมตร / 3 ชัว่โมง) น าท่านช้อปป้ิงท่ี  พำร์นดอร์ฟ      

เอำทเ์ลท (Outlet Parndorf) ศูนยร์วมสินคา้แฟชัน่หลากหลายแบรนด์ช่ือดงัต่างๆ จากทุกมุมโลกท่ีมี

รา้นคา้มากกว่า 150 รา้น ซ่ึงลดราคาตั้งแต่ 30 – 70% เช่น Prada, Gucci, Coach, Polo Ralph 

Lauren, Calvin Klein และอีกมากมาย 
 

  
 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบรำติสลำวำ (Bratislava) (35 กิโลเมตร / 45 นาที) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝั่งของแม่น ้าดานูบ มีอาณาเขตติดกบัประเทศออสเตรียและ

ประเทศฮงัการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบั 2 ประเทศ เมืองน้ีและเวียนนา

ยงัเป็นเมืองหลวง 2 แห่งท่ีตั้งอยูใ่กลก้นัมากท่ีสุดในยุโรป 
 

   
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัคา้งคืน ณ HOTEL BRATISLAVA () หรือเทียบเท่า 

 

วนัอำทิตยท์ี ่8 ธ.ค. 62 (5) บรำตสิลำวำ – ปรำก (เช็ก) – ปรำสำทปรำก – มหำวิหำร 

     เซนตวิ์ตสั แคทเทอรด์รอล – พระรำชวงัเก่ำ – มหำวิหำร 

     เซนตจ์อรจ์ บำซิลลิกำ - สะพำนชำรล์ส ์ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู่ กรุงปรำก (329 กิโลเมตร / 4.45 ชัว่โมง) (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรฐั

เช็ก ความโดดเด่นและความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ เมื่อ ค.ศ. 1992 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้

ปรากเป็นมรดกโลก มีแม่น ้าวลัตาวา (Vltava) ไหลผ่านกรุงปรากจึงมีสะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา

อยูห่ลายแห่งเป็นจุดหมายในการท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดในยุโรป 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทปรำก (Prague Castle) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.885 เคยเป็นปราสาทของกษัตริย์

แห่งเช็กในอดีต ไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสบุ์๊กว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีความ

ยาวประมาณ 570 เมตรและความกวา้งประมาณ 130 เมตร เป็นท่ีเก็บมงกุฎเพชรซ่ึงท าขึ้ นในสมยัพระ
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เจา้ชารล์สท่ี์ 4 กษัตริยผู์ส้รา้งความเจริญสูงสุดจนท าให้เมืองปราก รอบๆตัวปราสาทยงัมีสถานท่ีท่ี

น่าสนใจอีกหลายแห่ง 
 

   
 

น าท่านชม มหำวิหำรเซนตวิ์ตสั แคทเทอรด์รอล (St.Vitus Cathedral) ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก 

สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 14 แบบสถาปัตยกรรมโกธิก ประดบัประดาไปดว้ยหวัสตัวป์ระหลาดมากมายท่ี

ท าดว้ยหินตั้งอยู่บนหลงัคาชม พระรำชวงัเก่ำ (Old Royal Palace) เป็นอาคารท่ีต่อเน่ืองมาจากโบสถ์

เซนต์วิตัส สรา้งขึ้ นเมื่อช่วงศตวรรษท่ี 9 เพ่ือเป็นท่ีประทับของราชวงศ์ มีการสรา้งหลงัคาท่ีมีรูปทรง

แหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย และท่ีพลาดไม่ไดคื้อบริเวณ Vladislav Hall ท่ีก่อสรา้งดว้ย

ศิลปะของยุคโกธิกท่ีมีเพดานเป็นลายดอกไมแ้ละกระจกบานสูงแสนงดงาม 

ชม มหำวิหำรเซนตจ์อรจ์ บำซิลลิกำ (The St.George’s Basilica) ตัวอาคารเร่ิมสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 

920 โดยเจา้ชายวราติสลาฟท่ี 1 (Vratislav I) ตวัโบสถด์า้นนอกเป็นศิลปะสไตลบ์ารอก แต่ ภายใน

กลบัตกแต่งดว้ยดว้ยสไตลโ์รมาเนสกท่ี์ใหบ้รรยากาศ เรียบง่ายและไม่ซับซอ้น โบสถแ์ห่ งน้ีไดช่ื้อว่าเป็น

ส่วนของปราสาทปรากท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และเป็นท่ีฝังพระศพของกษัตริยเ์ช็ก 
 

   
 

 น าท่านแวะถ่ายภาพ สะพำนชำรล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตลโ์กธิกท่ีทอดขา้ม

แม่น ้าวลัตาวา สะพานไดเ้ช่ือมต่อระหว่างยุโรปตะวนัออกและตะวนัตกใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั สรา้ง

ในปี 1357 ในสมยัพระเจา้ชารล์สท่ี์ 4 มาเสร็จสมบรูณใ์นช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 มีความยาว 520 เมตร 

กวา้ง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายนั 16 ตอ จุดเด่นของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญสไตลบ์า

รอกท่ีตั้งอยูส่องขา้งสะพานราว 30 องค ์ซ่ึงหน่ึงในจ านวนน้ีมีรูปป้ันของเซนตจ์อหน์ เนโปมุก เป็นรูปป้ัน

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนสะพาน เดิมมีช่ือเรียกวา่ สะพานหิน หรือ สะพานแห่งกรุงปราก แต่ไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น 

“สะพานชารล์ส”์ “Charles Bridge” เมื่อปี ค.ศ. 1870 เปรียบเสมือนสญัลกัษณห์น่ึงของกรุงปราก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัคา้งคืน ณ HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE () หรือเทียบเท่า 
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วนัจนัทรท์ี ่9 ธ.ค. 62 (6)  กรุงปรำก – เชสก้ีครุมลอฟ (มรดกโลก) – ปรำสำทครุมลอฟ - 

     ซำลสบวรก์  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู่ เมืองเชสก้ีครุมลอฟ (170 กิโลเมตร / 3 ชัว่โมง) เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโร

แมนติกดัง่เทพนิยาย จุดเด่นของเมืองน้ีคือ มีแม่น ้าวลัตาวาไหลผ่านและลอ้มรอบเมืองในลกัษณะงอโคง้

เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเค้ียวเหมือนรูปตวั S จนท าใหภู้มิทศัน์ของตวัเมือง เหมือนกบัหยดน ้าท่ีก าลงั

จะร่วงหล่นจากขั้ว ไดร้ับกำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992     

มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลงั ไดร้บัการอนุรกัษ์และขึ้ นทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญั

แห่งหน่ึงของโลก 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพดา้นนอก ปรำสำทครุมลอฟ เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซท่ี์ดูใหญ่โตเคยเป็นท่ีอยู่

ของลอรด์โรเซนเบิรก์และท่านลอรด์ชวารเ์ซนเบิร์ก ผูท้รงอ านาจในยุคน้ัน ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บรวบรวม

เฟอรนิ์เจอรส์ไตลพี์เรียดขององักฤษส่ิงทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทาง

ประวติัศาสตรแ์ละหอศิลป์ 

ออกเดินทางสู่ เมืองซำลสบ์วรก์ (SALZBURG) (216 กิโลเมตร / 3.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีช่ือเสียงจาก

การใชส้ถานท่ีต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” เมืองท่ีแสน

โรแมนติกท่ีมีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บา้นเกิดของคีตกวีเอกโมสารต์ เมืองอนุรกัษ์ท่ีตั้งอยู่สอง

ฝั่งของแมน่ ้าซาลซ่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัคา้งคืน ณ AREANA CITY HOTEL SALSBURG () หรือเทียบเท่า 

 

วนัองัคำรที ่10 ธ.ค. 62 (7) ซำลสบวรก์ – ป้อมโฮเฮนซำลสบ์วรก์ - บำ้นพกัโมสำรท์ –  

     ผ่ำนชม สวนมิรำเบล - ฮลัลส์ตทัท ์– มิวนิค - ลิ้ มลองขำหมูเยอรมนั     

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้  น าท่านเท่ียวชม LANDMARK ต่างๆ ขา้มฝั่งสู่เมืองเก่าท่ีมี“ป้อมโฮเฮนซำลสบ์วรก์ HOHENSALZBURG 

FORTRESS เป็นฉากหลงัเพ่ิมความมีเสน่หใ์หก้บัสวนแห่งน้ี ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวรก์ตั้งเด่นตระหง่าน

อยู่บนเนินเขา ... ผ่านไปถ่ายภาพท่ีระลึกหน้า บำ้นพกัโมสำรท์ ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอกท่ีชาวออสเตรีย 

ภาคภูมิใจ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑท่ี์จดัแสดงหลักฐานประวติัศาสตรข์องครอบครวัโมสาร์ท ใหท่้านได้

เดินเล่นในอาณาบริเวณ “จตุรสัโมซารท์ ” พรอ้มชม “อนุสาวรียข์องโมสารท์” แลว้ผ่านชม สวนมิรำ

เบล และ น ้ำพุเพกำซัส เป็นฉากท่ีมาเรียและเด็กรอ้งเพลงและ เตน้ร ากนั ภายในพระราชวงัเดิมของ

สวนมิราเบลจะตกแต่งพนัธุไ์มห้ลากหลายสีสนั เยี่ยมชม สวนแคระ“ ซแวรเ์กิลการเ์ท่น” ท่ีแปลกตา 



8 
 
 

   
  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (75 กิโลเมตร / 1.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีไดช่ื้อว่า “เมือง

ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก” เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมมากเป็นอนัดับตน้ๆของประเทศ

ออสเตรีย อยูท่างฝั่งตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลส์ตทัท์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮลัลส์ตทัทเ์ทอร ์ซี 

(Hallstatter See) สมัผสักบัความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีมีอากาศแสนบริสุทธ์ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชม เมืองฮลัลท์ทัท ์ ส่ิงแรกท่ีนักท่องเท่ียวจะสมัผัสไดก็้คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ี

มีอากาศแสนบริสุทธ์ิ เหมาะอย่างยิ่งท่ีจะเดินทางมาพกัผ่อนตากอากาศ และชมทศันียภาพสวยๆ ของตัว

เมืองท่ีถูกโอบลม้ไปดว้ยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่านใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมเมือง ปัจุุบนัเมือง

ฮลัลส์ตทัท ์และเขตภูมิภาคซาลซค์มัเมอรกุ์ทไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997 และเป็น

หน่ึงในจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก ใฝ่ฝันออยากมาเยือนสกัครั้งหน่ึงในชีวิตอีกดว้ย 
 

   
 

15.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (209 กิโลเมตร / 3 ชัว่โมง) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค 

หลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียแห่งน้ี เคยตกอยู่ภายใตร้าชวงศ์

วิทเทลสบาคท่ีปกครอง และพัฒนาเมืองใหม้ีความส าคัญท่ีสุดทางตอนใตข้องเยอรมนี อีกทั้งยงัเป็น

แหล่งผลิตเบียร ์ศูนยก์ลางการผลิตรถยนต ์BMW 
 

   
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัคา้งคืน ณ AZIMUT HOTEL MUNICH () หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธที ่11 ธ.ค. 62 (8)  มิวนิค – จตรุสัมำเรยีน – ชอ้ปป้ิงถนนแมกซิมิเลียน - กรุงเทพฯ    

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ จตรุสัมำเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้

อนัทันสมยัและนักท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชมตุ๊กตาเตน้ร าท่ีประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า 

เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั ไดร้บัความสนใจจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนทุกมุมของเมือง

มิวนิคลว้นเกิดข้ึนดว้ยฝีมือของกษัตริยแ์ห่งราชวงศว์ิทเทลสบาคทั้งส้ิน 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
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 จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นถนนแมกซิมิเลียน สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่ง

หน่ึงของเมืองน้ี และเป็นท่ีตั้งรา้นขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 

ดาวนักท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดบัโลก 
 

  
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาพอสมควร พรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย บริการรถโคช้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.20 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินลฟุตฮ์นัซำ เที่ยวบินที่ LH 5446   

*** พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบิน *** 

 

วนัพฤหสับดีที ่12 ธ.ค. 62 (9) กรุงเทพฯ     

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาต่อท่าน 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ไมม่ีเตียงเสริม 

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

04 ธ.ค. – 12 ธ.ค. 62  

(วนัพ่อ) 
59,900  55,000 8,000 

 

เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช ำระมดัจ  ำ ท่ำนละ 20,000 บำท  

2.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
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3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง (ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน / ค่าวีซ่า) 

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัสายการบิน และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ      ค่า

ทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีวีซ่าไมผ่่าน (ท่านไดใ้หค้วามร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกตอ้งและตรงตามก าหนดเวลา) ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนค่าทวัรใ์ห ้โดยหกัค่าบริการ 5,000 บาท ต่อ ท่าน 

3.6 กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษัทฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ถา้

วีซ่าไมผ่่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 12,000 บาท แต่จะขึ้ นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ในแต่ละกรุป๊) 

3.7 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.8 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ี

มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุม้ครองโรค

ประจ าตวั) ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทย และ คนขบัรถ ท่ำนละ 1,700 บำท ตลอดกำรเดนิทำง **ช ำระก่อนเดินทำง** 

2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำออสเตรีย 60 ยูโร (หรือประมำณ 2,300 บำท) และค่ำบริกำรศูนยย์ืนค ำรอ้ง VFS GLOBAL 

CENTER  ท่ำนละ 1,250 บำท ***ช ำระตรงกบัศูนยย์ืน่ค  ำรอ้งขอวีซ๋ำ*** 
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3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

4. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,    การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  
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