
EXPERT GROUP : BEST OF EASTERN EUROPE  
(NEW YEAR 2020 CELEBRATION) 

ขอนําท่านเหิรฟ้าท่องเทยีว “EAST EUROPE 09 วนั 06 คืน” 
เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS)  

และลุฟทฮ์ันซ่าเยอรมันแอรไ์ลน ์(LH) 
 
 
 
 
 
 
วันศุกรท์ ี  ธ.ค.  ( ) กรุงเทพฯ – เวียนนา  

.  น. พรอ้มกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอินชันทัศนาจร สายการบินออสตรียน 
แอรไ์ลน ์(OS) GATE 4 COUNTER G ผ่านขนัตอนการเช็คอนิโดยเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

.  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเทียวบิน OS – 026  
  ***พกัคา้งคืนบนเครอืงบิน***  
วันเสารท์ ี  ธ.ค.  ( )    เวียนนา  
05.25 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ทีสดุของประเทศ
ออสเตรีย มีแม่นาํดานูบไหลผ่าน ขึนชือว่าเป็นเมืองแสนสะอาด และมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดในโลกแห่งปี 2014 
เวียนนายังถือว่าเป็นในเมืองสดุแสนโรแมนติก เป็นฮนันีมนูเดสติเนชันในฝันของคู่รกันับลา้นรอบโลก หลงัผ่าน
การตรวจลงตราหนงัสือเดินทางและพิธีการศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ บรกิารรถโคช้รอรบัท่านทสีนามบิน 
 
 
 
 
 
 

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม NH VIENNA AIRPORT 
เชา้  นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อัญมณีแสนสวยแห่งกรุง
เวียนนา เป็นอาคารในสไตลโ์รโคโคทีใหญ่ทีสุดในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นทีประทับในช่วงฤดูรอ้นของ
จกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์ับสบ์ูรก์ โดยจักรพรรดิโยเซฟที 1 มีพระราชดาํริใหส้รา้งพระราชวงัทีโอ่อ่าหรูหรา โดยใช้
พระราชวังแวรซ์ายส์ในฝรงัเศสเป็นต้นแบบ ปัจจุบันได้รบัการประกาศให้เป็น มรดกโลก และเป็นสถานที
ท่องเทียวทีมีชอืเสียงมากในกรุงเวียนนา 
  
 
 
 
 
 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 



บ่าย  นาํท่านแวะถ่ายภาพ พระราชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) พระราชวงัฤดหูนาวทีงดงาม 
ก่อสร้างขึนในปี 1275 ประกอบด้วยปีกอาคารกว่า 18 ส่วนและ ห้องมากกว่า 2,000 ห้องเอกลักษณ์ของ
พระราชวังแห่งนี คือ ยอดโดมสีเขียวทีงดงาม เคยเป็นทีพักอาศัยของราชวงศอ์อสเตรียฮังการีมายาวนานกว่า 
600 ปี ปัจจบุนัถกูเปลียนเป็นทีพกัของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเป็นทีทาํงานของหน่วยงานราชการ 

นาํท่านสู่ย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคารท์เนอรส์ตราเซ่ (Karntnerstrasse) ถนนการคา้
ใจกลางเมืองทีเชือมระหว่างถนนวงแหวนรงิสตราเซ่กบัจัตรุสัสเตฟาน เป็นถนนชอ้ปปิงสายสาํคญัของเวียนนา ที
มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง อาทิ เสือผา้แบรนด์เนมยอดนิยม สินคา้       
แบรนดเ์นมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทงัเครืองแกว้ครสิตลั ของสะสม หรือของทีระลกึต่างๆ 
 
 
 
 
 
   
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
  พกัที   ARION CITY HOTEL VIENNA หรือเทยีบเท่า 
วันอาทติยท์ ี  ธ.ค.  ( )      เวียนนา – บูดาเปสต ์   

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต  ์(243 กิโลเมตร / .  ชัวโมง) นครหลวงแสนสวยของ
ประเทศฮงัการีทีไดช้ือว่า “ไข่มกุแห่งแม่นาํดานูบ” เมืองทีคนัดว้ยแม่นาํดานูบทีสวยงามแยกเมืองเก่าและเมือง
ใหม่ออกเป็นสองฝัง คือฝังเมืองบูดาและฝังเมืองเปสต ์เมืองทมีีเสน่หอ์นัน่าหลงใหล 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่าน ล่องเรือชมความงามของแม่นําดานูบ แม่นาํยาวทีสุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็น
อนัดบั 2 ของยโุรป มีตน้กาํเนิดทีแถบป่าดาํในเยอรมนี เกิดจากแม่นาํเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึงไหล
มารวมกันเป็นแม่นาํดานูบทีเมือง Donaueschingen ถือเป็นเม่นาํสายโรแมนติกสายหนึงของยุโรปทีไหลผ่าน
เมืองต่างๆ และมีความเชียวของนาํนอ้ยมาก กิจกรรมหลกัทมีาถึงบดูาเปสตค์ือ การสมัผสักบับรรยากาศแห่งการ
ล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝังแม่นาํ มนตเ์สน่หท์ีไม่เสือม
คลาย ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายนาํแห่งหนงึของโลก 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านแวะถ่ายภาพ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ทีได้รับขึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลก มีอายกุว่า 700 ปี มีความสวยงามดว้ยหลงัคาสลบัสีแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค โบสถนี์
เคยใชจ้ดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือโบสถม์าจากชือกษัตริยแ์มทธิอสั ซงึพระองคท์รงเป็น
กษัตรยิท์ทีรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถื์อว่าเป็นสมยัฟืนฟูศิลปวิทยาอย่างแทจ้รงิ 
 
 
 



นาํท่านชม ป้อมฟิชเชอรแ์มนบาสเตียน ป้อมปราการทียิงใหญ่ ตังอยู่ริมแม่นาํดานูบ สรา้ง
เพอืระลกึถึงความกลา้หาญของชาวประมงฮงักาเรียน ผูเ้สียสละชีวิตเพือปกปอ้งบา้นเมืองในช่วงทีถกูมองโกลรุก
ราน หอคอยทงั 7 ยอดหมายถึงตัวแทนผูน้าํทงั 7 เผ่า นบัเป็นจดุชมวิวทีสวยทีสดุแห่งหนึงของบูดาเปสตส์ามารถ
เห็นวิวไดแ้บบพาโนรามา 

นาํท่านแวะถ่ายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนุสาวรียแ์ห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Memorial) ตังอยู่กลางลาน สรา้งขึนเพือเฉลิมฉลองการก่อตังอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึงพันปี เสาสูง
ตระหง่านเป็นทีตงัของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล เป็นสญัลกัษณข์องคริสตจักรโรมนัคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นทีตงั
ของรูปหล่อผูน้ชนเผ่าทัง 7 ทีร่วมกันก่อตังอาณาจักรฮังการีขึนทีเสาระเบียงประดับไปดว้ยรูปหล่อของบุคคล
สาํคญัของฮงัการี 

 
 

 
 
 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที   VERDI GRAND HOTEL BUDAPEST   หรอืเทยีบเท่า 
วันจนัทรท์ ี  ธ.ค.  ( )      บูดาเปสต ์– เอ้าทเ์ล็ต PARNDORF – บราติสลาวา    

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  ออ ก เดิ น ท างสู่  เมื อ งPARNDORF (196 กิ โล เม ต ร/ 3.  ชั ว โม ง) นําท่ าน ช้อ ป ปิ ง
ที พารน์ดอรฟ์เอาทเ์ลท (Outlet Parndorf) ศูนยร์วมสินคา้แฟชนัหลากหลายแบรนดช์ือดังต่างๆ จากทุกมุม
โลก ทีมีร ้านค้ามากกว่า 150 ร้าน ซึงลดราคาตังแต่ 30 – 70 % เช่น Prada, Gucci, Coach, Polo Ralph 
Lauren, Calvin Klein และอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
เทียง  ตามอธัยาศยัภายในเอา้ทเ์ลตเพอืใหท่้านสะดวกในการชอ้ปปิง (ไมร่วมในค่าบรกิาร) 

.  น. ออกเดินทางสู ่เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (35 กิโลเมตร/ .  ชวัโมง) เป็นเมอืงหลวงและ
เมืองทีใหญ่ทีสุดของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝังของแม่นาํดานูบ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและ
ประเทศฮงัการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกทีมีอาณาเขตติดต่อกบั 2 ประเทศ เมืองนีและเวียนนายังเป็น
เมืองหลวง 2 แห่งทีตงัอยู่ใกลก้นัมากทสีดุในยโุรป 
 
 
 
 
 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที   HOTEL TATRA BRATISLAVA      หรือเทยีบเท่า 
 



วันองัคารท ี  ธ.ค.  ( )      บราติสลาวา – ปราก   
.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้  ออกเดินทางสู่ กรุงปราก (  กิโลเมตร/ .  ชวัโมง) (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรฐั
เช็ก ความโดดเด่นและความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ เมือ ค.ศ. 1992 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหป้รากเป็น
มรดกโลก มีแม่นาํวัลตาวา (Vltava) ไหลผ่านกรุงปรากจึงมีสะพานทีทอดขา้มแม่นาํวัลตาวาอยู่หลายแห่งเป็น
จดุหมายในการท่องเทียวทีไดร้บัความนิยมมากทสีดุในยโุรป 
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทปราก (Prague Castle) สรา้งขึนในปี ค.ศ.885 เคยเป็นปราสาท
ของกษัตริยแ์ห่งเช็กในอดีต ไดร้บัการรบัรองจากกินเนสสบ์ุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณทีใหญ่ทีสุดในโลก โดยมี
ความยาวประมาณ 570 เมตรและความกวา้งประมาณ 130 เมตร เป็นทเีก็บมงกฎุเพชรซงึทาํขึนในสมยัพระเจา้
ชารล์สท์ี 4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุ รอบๆตวัปราสาทยงัมสีถานททีนี่าสนใจอีกหลายแห่ง 
 
 
 
 
 
 

นําท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส แคทเทอร์ดรอล(St.Vitus Cathedral) ตังอยู่ ในย่าน
ปราสาทปราก สรา้งในสมัยศตวรรษที 14 แบบสถาปัตยกรรมโกธิก ประดับประดาไปดว้ยหัวสัตวป์ระหลาด
มากมายทีทาํด้วยหินตังอยู่บนหลังคาชม พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็นอาคารทีต่อเนืองมาจาก
โบสถเ์ซนตวิ์ตสั สรา้งขึนเมือช่วงศตวรรษที 9 เพือเป็นทีประทับของราชวงศ ์มีการสรา้งหลงัคาทีมีรูปทรงแหลม
สงูแบบสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย และทีพลาดไม่ไดคื้อบริเวณ Vladislav Hall ทีก่อสรา้งดว้ยศิลปะของยุค
โกธิกทีมีเพดานเป็นลายดอกไมแ้ละกระจกบานสงูแสนงดงาม 

ชม มหาวิหารเซนตจ์อรจ์ บาซิลลิกา (The St.George’s Basilica) ตวัอาคารเรมิสรา้งขึนใน
ปีค.ศ. 920 โดยเจา้ชายวราติสลาฟที 1 (Vratislav I) ตวัโบสถด์า้นนอกเป็นศิลปะสไตลบ์ารอก แต่ ภายในกลบั
ตกแต่งด้วยด้วยสไตลโ์รมาเนสก์ทีให้บรรยากาศ เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โบสถ์แห่งนีได้ชือว่าเป็นส่วนของ
ปราสาทปรากทเีก่าแก่ทีสดุ และเป็นทฝัีงพระศพของกษัตรยิเ์ช็ก 

 
 
 
 
 
 

  นาํท่านแวะถ่ายภาพ สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตลโ์กธิกทีทอด
ขา้มแม่นาํวลัตาวา สะพานไดเ้ชือมต่อระหว่างยุโรปตะวนัออกและตะวนัตกใหเ้ป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั สรา้งในปี 
1357 ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี 4 มาเสร็จสมบูรณใ์นช่วงตน้ศตวรรษที 15 มีความยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร 
มีตอม่อคาํยนั 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนีก็คือรูปปันโลหะของเหล่านกับุญสไตลบ์ารอกทีตงัอยู่สองขา้งสะพาน
ราว 30 องค ์ซึงหนึงในจาํนวนนีมีรูปปันของเซนตจ์อหน์ เนโปมุก เป็นรูปปันทีเก่าแก่ทีสุดบนสะพาน เดิมมีชือ
เรียกว่า สะพานหิน แต่ไดเ้ปลียนชอืมาเป็น “สะพานชารล์ส”์ “Charles Bridge” เมอืปี ค.ศ. 1870  
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที   DON GIOVANNI HOTEL PRAGUE  หรอืเทยีบเท่า 



 
 
 
 
วันพุธท ี  ม.ค.  ( )  กรุงปราก – เชสกคีรุมลอฟ– ซาลสบวรก์     

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  ออกเดินทางสู่ เมืองเชสกีครุมลอฟ (  กิโลเมตร/ .  ชวัโมง) เพชรนาํงามแห่งโบฮีเมีย 
เมืองเล็กโรแมนติกดงัเทพนิยาย จุดเด่นของเมืองนีคือ มีแม่นาํวลัตาวาไหลผ่านและลอ้มรอบเมืองในลกัษณะงอ
โคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเคียวเหมือนรูปตวั S จนทาํใหภ้มูิทศันข์องตวัเมือง เหมือนกบัหยดนาํทีกาํลงัจะร่วง
หล่นจากขวั ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 มีอาคารเก่าแก่ตงัแต่ยุค
กลางกว่า 300 หลงั ไดร้บัการอนรุกัษ์และขึนทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานทสีาํคญัแห่งหนงึของโลก 
 
 
 

 
 
 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านแวะถ่ายภาพดา้นนอก ปราสาทครุมลอฟ เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซที์ดใูหญ่โตเคย
เป็นทีอยู่ของลอรด์โรเซนเบิรก์และท่านลอรด์ชวารเ์ซนเบิรก์ ผูท้รงอาํนาจในยุคนัน ปัจจุบันเป็นทีเก็บรวบรวม
เฟอร์นิ เจอรส์ไตล์พี เรียดของอังกฤษสิงทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทาง
ประวติัศาสตรแ์ละหอศิลป์ 

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (  กิโลเมตร/ .  ชัวโมง) เมืองทีมี
ชือเสียงจากการใชส้ถานทีต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทาํภาพยนตรชื์อกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” เมืองที
แสนโรแมนติกทีมีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บา้นเกิดของคีตกวีเอกโมสารต์ เมืองอนุรกัษ์ทีตงัอยู่สองฝัง
ของแม่นาํซาลซ่า 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
  พกัท ี  WYNDHAM GRAND SALSBURG CONFERENCE CENTER   หรอืเทยีบเท่า 
วันพฤหัสฯท ี  ม.ค.  ( ) ซาลสบวรก์ – ฮัลทัทท ์– มิวนิค     

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้   นําท่านเทียวชม LANDMARK ต่างๆ ข้ามฝังสู่ เมืองเก่าทีมี “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” 
HOHENSALZBURG FORTRESS เป็นฉากหลงัเพมิความมีเสน่หใ์หก้ับสวนแห่งนี ปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตงั
เด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา  
   ผ่านไปถ่ายภาพทีระลึกหนา้ บ้านพักโมสารท์ ซึงเป็นนกัดนตรีเอก ทีชาวออสเตรีย ภาคภูมิใจ 
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตรข์องครอบครวัโมสารท์ ใหท้่านได้เดินเล่นในอาณา
บริเวณ “จตรุสัโมซารท์ ” พรอ้มชม “อนุสาวรียข์องโมสารท์” แลว้ผ่านชม สวนมิราเบลและนําพุเพกาซัส เป็น
ฉากทีมาเรียและเด็กร้องเพลงและ เต้นราํกัน ภายในพระราชวังเดิมของสวนมิราเบลจะตกแต่งพันธุ์ไม้
หลากหลายสีสนั เยียมชม สวนแคระ“ ซแวรเ์กิลการเ์ท่น” ทแีปลกตา 
 
 
 



.  น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลลส์ตัทท ์(Hallstatt) (75 กิโลเมตร/ 1.  ชัวโมง) เมืองทีไดช้ือว่า 
“เมืองริมทะเลสาบทีสวยทีสุดในโลก” เป็นเมืองท่องเทียวทีไดร้บัความนิยมมากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศ
ออสเตรีย อยู่ทางฝังตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลล์สตัทท์เทอร ์ซี 
(Hallstatter See) สมัผสักบัความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ทีมีอากาศแสนบรสิทุธิ 

.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินเทียวชม เมืองฮัลลทั์ทท ์ สิงแรกทีนักท่องเทียวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็นเมือง
ชนบทเล็กๆ ทีมีอากาศแสนบริสทุธิ เหมาะอย่างยิงทีจะเดินทางมาพกัผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ 
ของตวัเมืองทีถูกโอบลม้ไปดว้ยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหงา่นใหท้่านไดเ้ดินเล่นเทียวชมเมือง ปัจุุบนัเมือง
ฮัลลส์ตัทท ์และเขตภูมิภาคซาลซค์มัเมอรก์ุทไดร้บัการขึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997 และเป็นหนึงใน
จดุหมายปลายทางทีนกัท่องเทยีวจากทวัโลก ใฝ่ฝันออยากมาเยือนสกัครงัหนึงในชีวิตอีกดว้ย 
 
 
 
 
 

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (  กิโลเมตร/ .  ชัวโมง)ซึงถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป           
เมืองมิวนิคหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทีแตกต่างเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียแห่งนี เคยตกอยู่ภายใต้
ราชวงศว์ิทเทลสบาคทีปกครอง และพัฒนาเมืองใหม้ีความสาํคัญทีสุดทางตอนใต้ของเยอรมนี อีกทังยังเป็น
แหล่งผลิตเบียร ์ศนูยก์ลางการผลิตรถยนต ์BMW 
 
 
 
 
 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
  พกัท ี  AZIMUT HOTEL MUNICH   หรือเทยีบเท่า 
วันศุกรท์ ี  ม.ค.  ( )      มิวนิค– กรุงเทพฯ    

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  นาํท่านสู่ เดินทางเขา้สู่ จตุรัสมาเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหล่งรวม
หา้งสรรพสินคา้อนัทันสมยัและนกัท่องเทียวพลาดไม่ไดท้ีจะชมตุ๊กตาเตน้ราํทีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมือง
เก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รบัความสนใจจากนักท่องเทียวทีมาเยือนทุกมุมของเมือง
มวินิคลว้นเกิดขึนดว้ยฝีมือของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศวิ์ทเทลสบาคทงัสิน 
  จากนนันาํท่านชอ้ปปิงย่าน ถนนแมกซิมิเลียน สรา้งขึนในศตวรรษที 19 ไดชื้อว่าเป็นถนนที
สวยอีกแห่งหนึงของเมืองนี และเป็นทีตงัรา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นทีตงัของโรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวนกัท่องเทยีวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดบัโลก 
 
 
 
 
 
 



 
.  น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  ไดเ้วลาพอสมควร พรอ้มกนัทจีดุนดัหมาย บรกิารรถโคช้นาํท่านเดินทางสูส่นามบิน 
.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบินท ีLH– 5446   

  ***พกัคา้งคืนบนเครอืงบิน***  
วันเสารท์ ี  ม.ค.    ( ) กรุงเทพฯ     
08.50 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการเดนิทาง 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาตอ่ 01 ทา่น 
เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี  
พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น  

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดยีว  
เพมิทา่นละ 

27 ธ.ค.62 – 04 ม.ค.63  (ปีใหม)่ 67,900 61,500 10,000 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การชําระคา่บรกิาร 
2.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000. – บาท  
2.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
3.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ (ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ / คา่วซีา่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทัวรท์งัหมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ่้ายทังหมด 100% ของราคาคา่ทัวร ์
3.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทนัีง
กับสายการบนิ และคา่มดัจําทพีัก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวร์
ทังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณวีซีา่ไมผ่า่น (ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้งและตรงตามกาํหนดเวลา) ทางบรษัิทฯ 
ยนิดคีนืคา่ทัวรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิารทเีกดิขนึตามจรงิ 
3.6 กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
3.7 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม คณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกันวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีี
การเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกันอบุัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000.-บาท (ไมคุ่ม้ครองโรค
ประจําตัว) ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย = ทา่นละ 1,700 บาท **ชําระกอ่นเดนิทาง** 
2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรยี 60 ยโูร (หรอืประมาณ 2,300 บาท) และคา่บรกิารศูนยย์นืคํารอ้ง VFS 

GLOBAL CENTER  ทา่นละ 1,250 บาท ***ชาํระตรงกับศนูยย์นืคาํรอ้งขอวซีา๋*** 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
4. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 
5. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
6. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 
7. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทจ่ีาย 3%  

  
 
  



หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง สายการ
บนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่ับอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุยโูร  

 
 

 


