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HARMONY OF EASTERN EUROPE 
ขอน ำท่ำนเหริฟ้ำท่องเทียว SONGKRAN FESTIVAL  
รำยกำรยุโรปตะวันออก “EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน” 

เดนิทำงโดยสำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)  
และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) 

 
 
 
 
 
วันเสำร์ ที่ 11 เม.ย. 63  (1)  กรุงเทพฯ – มิวนิค  
07.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ทศันาจร สำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำ 
  เยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอย 
  อ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
09.40 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบิน LH – 5447   
17.15 น. ถึงสนามบินสนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั ซึง่ถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิค  
  หลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกตา่งเมืองหลวงแหง่แคว้นบาวาเรียแหง่นี ้เคยตกอยู่ภายใต้
  ราชวงศ์วิทเทลสบาคท่ีปกครอง และพฒันาเมืองให้มีความส าคญัท่ีสดุทางตอนใต้ของเยอรมนี 
  อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติเบียร์ ศนูย์กลางการผลติรถยนต์ BMW หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสือ
  เดินทางและพิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว บริการรถโค้ชรอรับทา่นท่ีสนามบิน 
 
 
 
 
 

น าทา่นสู ่เดินทางเข้าสู ่จตุรัสมำเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหลง่รวม 
  ห้างสรรพสนิค้าอนัทนัสมยัและนกัทอ่งเท่ียวพลาดไม่ได้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นร าที่ประดบัอยูบ่น 
  อาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจาก 
  นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนทกุมมุของเมืองมิวนิคล้วนเกิดขึน้ด้วยฝีมือของกษัตริย์แหง่ราชวงศ์ 

วิทเทลสบาคทัง้สิน้ 
  จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ยา่น ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ี 
  สวยอีกแหง่หนึง่ของเมืองนี ้และเป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของ 
  โรงแรมหรูระดบั 5 ดาวนกัทอ่งเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหลด่าราหรือ 
  มหาเศรษฐี ระดบัโลก 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี   AZIMUT HOTEL MUNICH   หรือเทียบเทา่ 
 
วันอำทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63  (2)  มิวนิค – ซำลสบวร์ก – ฮัลทัทท์ – เวลส์      
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  ออกเดินทางสู ่เมืองซำลส์บวร์ก (SALZBURG) (144 กิโลเมตร/02.15 ชัว่โมง) เมืองท่ีมี 
  ช่ือเสยีงจากการใช้สถานท่ีตา่ง ๆ ของเมืองในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟ
  มิวสคิ” เมืองท่ีแสนโรแมนติกท่ีมีทะเลสาบและภเูขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอก 
  โมสาร์ต เมืองอนรัุกษ์ท่ีตัง้อยูส่องฝ่ังของแม่น า้ซาลซา่ 
   น าทา่นเท่ียวชม LANDMARK ตา่งๆ ข้ามฝ่ังสูเ่มืองเก่าท่ีมี “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก”  
   HOHENSALZBURG FORTRESS เป็นฉากหลงัเพิ่มความมีเสนห์่ให้กบัสวนแหง่นี ้ปราสาท 
   โฮเฮนซาลส์บวร์กตัง้เดน่ตระหงา่นอยูบ่นเนินเขา  
   ผา่นไปถ่ายภาพท่ีระลกึหน้า บ้ำนพักโมสำร์ท ซึ่งเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรีย ภาคภูมิใจ 
   ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงหลกัฐานประวติัศาสตร์ของครอบครัวโมสาร์ท ให้ทา่นได้เดิน 
   เลน่ในอาณาบริเวณ “จตรัุสโมซาร์ท ” พร้อมชม “อนสุาวรีย์ของโมสาร์ท” แล้วผ่านชม สวนมิรำ
   เบลและน ำ้พุเพกำซัส เป็นฉากท่ีมาเรียและเด็กร้องเพลงและ เต้นร ากนั ภายในพระราชวงัเดิม
   ของสวนมิราเบลจะตกแตง่พนัธ์ุไม้หลากหลายสสีนั เยี่ยมชม สวนแคระ“ ซแวร์เกิลการ์เทน่” ท่ี 
   แปลกตา 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (75 กิโลเมตร/01.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีได้ช่ือวา่  
  “เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในโลก” เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอนัดบัต้นๆ 
  ของประเทศออสเตรีย อยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮลัล์สตทัท์ (Lake Hallstatt)  
  หรือ ฮลัล์สตทัท์เทอร์ ซี (Hallstatter See) สมัผสักบัความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีมีอากาศแสน
  บริสทุธ์ิ 

น าทา่นเดินเท่ียวชม เมืองฮัลล์ทัทท์  สิง่แรกท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะสมัผสัได้ก็คือความเป็นเมือง 
  ชนบทเลก็ๆ ท่ีมีอากาศแสนบริสทุธ์ิ เหมาะอยา่งยิ่งที่จะเดินทางมาพกัผอ่นตากอากาศ และชม 
  ทศันียภาพสวยๆ ของตวัเมืองท่ีถกูโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสงูตระหง่านให้ท่านได้
  เดินเลน่เท่ียวชมเมือง ปัจุุบนัเมืองฮัลล์สตัทท์ และเขตภมิูภาคซาลซ์คมัเมอร์กทุได้รับการขึน้ 
  ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 และเปน้หนึง่ในจุดหมายปลายทางที่นกัทอ่งเท่ียวจากทัว่ 
  โลก ใฝ่ฝันออยากมาเยือนสกัครัง้หนึง่ในชีวิตอีกด้วย 
 
 
 
 
 
16.30 น. ออกเดินทางสูท่ี่พกัท่ี เมืองเวลส์ (WELS) (100 กิโลเมตร/01.30 ชัว่โมง) 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พกัท่ี   BEST WESTERN PLAZA HOTEL WELS   หรือเทียบเทา่ 
 
 

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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วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63  (3)  เวลส์ – เชสกีค้รุมลอฟ – กรุงปรำก   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  ออกเดินทางสู ่เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (119 กิโลเมตร/01.45 ชัว่โมง) เพชรน า้งามแหง่โบฮีเมีย  
  เมืองเลก็โรแมนติกดัง่เทพนิยาย จุดเดน่ของเมืองนีคื้อ มีแม่น า้วลัตาวาไหลผา่นและล้อมรอบ 
  เมืองในลกัษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคีย้วเหมือนรูปตวั S จนท าให้ภมิูทศัน์ของตวั 
  เมือง เหมือนกบัหยดน า้ที่ก าลงัจะร่วงหลน่จากขัว้ ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็น 
  เมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 มีอาคารเก่าแก่ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 หลงั ได้รับการอนรัุกษ์ 
  และขึน้ทะเบียนไว้ให้เป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของโลก 
  น าทา่นแวะถ่ายภาพด้านนอก ปรำสำทครุมลอฟ เป็นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ท่ีดูใหญ่โตเคย
  เป็นท่ีอยูข่องลอร์ดโรเซนเบิร์กและทา่นลอร์ดชวาร์เซนเบิร์ก ผู้ทรงอ านาจในยคุนัน้ ปัจจุบนัเป็นท่ี
  เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดขององักฤษสิง่ทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) 
  รวมถึงอาวธุทางประวติัศาสตร์และหอศิลป์ 
 
 
 

 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ออกเดินทางสู ่กรุงปรำก (170 กิโลเมตร/03.00 ชัว่โมง) (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ 
  เช็ก ความโดดเดน่และความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ เม่ือ ค.ศ. 1992 องค์การยเูนสโกได้ 
  ประกาศให้ปรากเป็นมรดกโลก มีแม่น า้วลัตาวา (Vltava) ไหลผา่นกรุงปรากจึงมีสะพานท่ีทอด 
  ข้ามแม่น า้วลัตาวาอยูห่ลายแหง่เป็นจุดหมายในการทอ่งเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน 
  ยโุรป 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พกัท่ี   HOTEL DUO, PRAGUE หรือเทียบเทา่ 
 
วันอังคำร ที่ 14 เม.ย. 63  (4)  กรุงปรำก   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เช้า  น าทา่นเดินทางสู ่ปรำสำทปรำก (Prague Castle) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.885 เคยเป็นปราสาท 
  ของกษัตริย์แหง่เช็กในอดีต ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุ
  ในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตรและความกว้างประมาณ 130 เมตร เป็นท่ีเก็บมงกุฎ
  เพชรซึง่ท าขึน้ในสมยัพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสงูสดุจนท าให้เมืองปราก  
  รอบๆตวัปราสาทยงัมีสถานท่ีท่ีนา่สนใจอีกหลายแหง่ 
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น าทา่นชม มหำวิหำรเซนต์วิตัส แคทเทอร์ดรอล(St.Vitus Cathedral) ตัง้อยูใ่นยา่นปราสาท
  ปราก สร้างในสมยัศตวรรษท่ี 14 แบบสถาปัตยกรรมโกธิก ประดบัประดาไปด้วยหวัสตัว์ 
  ประหลาดมากมายท่ีท าด้วยหินตัง้อยูบ่นหลงัคาชม พระรำชวังเก่ำ (Old Royal Palace) เป็น 
  อาคารท่ีตอ่เน่ืองมาจากโบสถ์เซนต์วิตสั สร้างขึน้เม่ือช่วงศตวรรษท่ี 9 เพื่อเป็นท่ีประทบัของ 
  ราชวงศ์ มีการสร้างหลงัคาที่มีรูปทรงแหลมสงูแบบสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย และท่ีพลาด
  ไม่ได้คือบริเวณ Vladislav Hall ท่ีก่อสร้างด้วยศิลปะของยคุโกธิกท่ีมีเพดานเป็นลายดอกไม้และ
  กระจกบานสงูแสนงดงาม 

ชม มหำวิหำรเซนต์จอร์จ บำซิลลิกำ (The St.George’s Basilica) ตวัอาคารเร่ิมสร้างขึน้ในปี
  ค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตวัโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต ่
  ภายในกลบัตกแตง่ด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ท่ีให้บรรยากาศ เรียบงา่ยและไม่ซบัซ้อน โบสถ์แห่ง
  นีไ้ด้ช่ือวา่เป็นสว่นของปราสาทปรากท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ และเป็นท่ีฝังพระศพของกษัตริย์เช็ก 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นแวะถ่ายภาพ สะพำนชำร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีทอด 
  ข้ามแม่น า้วลัตาวา สะพานได้เช่ือมตอ่ระหวา่งยโุรปตะวนัออกและตะวนัตกให้เป็นอนัหนึง่อนั 
  เดียวกนั สร้างในปี 1357 ในสมยัพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 15 มี
  ความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค า้ยนั 16 ตอ จุดเดน่ของสะพานนีก็้คือรูปปัน้โลหะ
  ของเหลา่นกับุญสไตล์บารอกท่ีตัง้อยูส่องข้างสะพานราว 30 องค์ ซึง่หนึง่ในจ านวนนีมี้รูปปัน้ 
  ของเซนต์จอห์น เนโปมกุ เป็นรูปปัน้ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุบนสะพาน เดิมมีช่ือเรียกวา่ สะพานหิน หรือ  
  สะพานแหง่กรุงปราก แตไ่ด้เปลีย่นช่ือมาเป็น “สะพานชาร์ลส์” “Charles Bridge” เม่ือปี ค.ศ.  
  1870 เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์หนึง่ของกรุงปราก 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี   HOTEL DUO, PRAGUE  หรือเทียบเทา่ 
 
วันพุธที่ 15 เม.ย. 63  (5)  กรุงปรำก – บรำติสลำวำ – บูดำเปสต์     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  ออกเดินทางสู ่เมืองบรำติสลำวำ (Bratislava) (329 กิโลเมตร/4.45 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวง 
  และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝ่ังของแม่น า้ดานบู มีอาณาเขตติดกบั 
  ประเทศออสเตรียและประเทศฮงัการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับ 
  2 ประเทศ เมืองนีแ้ละเวียนนายงัเป็นเมืองหลวง 2 แหง่ท่ีตัง้อยูใ่กล้กนัมากท่ีสดุในยโุรป 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ออกเดินทางตอ่สู ่เมืองบูดำเปสต์ (200 กิโลเมตร /03.00 ชัว่โมง) นครหลวงแสนสวยของ 
  ประเทศฮงัการีท่ีได้ช่ือวา่ “ไขม่กุแหง่แม่น า้ดานบู” เมืองท่ีคัน่ด้วยแม่น า้ดานบูท่ีสวยงามแยก 
  เมืองเก่าและเมืองใหม่ออกเป็นสองฝ่ัง คือฝ่ังเมืองบูดาและฝ่ังเมืองเปสต์ เมืองท่ีมีเสนห์่อนันา่ 
  หลงใหล 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี   HOLIDAY INN BUDAPEST – BUDAORS หรือเทียบเทา่ 
 
วันพฤหัสฯ ที่ 16 เม.ย. 63  (6)  บูดำเปสต์ – เวียนนำ     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าทา่น ล่องเรือชมควำมงำมของแม่น ำ้ดำนูบ แม่น า้ยาวท่ีสดุในสหภาพยโุรปและยาวเป็น 
  อนัดบั 2 ของยโุรป มีต้นก าเนิดท่ีแถบป่าด าในเยอรมนี เกิดจากแม่น า้เล็กๆ 2 สายคือ Brigach 
  และ Breg ซึง่ไหลมารวมกนัเป็นแม่น า้ดานบูท่ีเมือง Donaueschingen ถือเป็นเม่น า้สายโรแมน
  ติกสายหนึง่ของยโุรปท่ีไหลผา่นเมืองตา่งๆ และมีความเช่ียวของน า้น้อยมาก กิจกรรมหลกัท่ี 
  มาถึงบูดาเปสต์คือ การสมัผสักบับรรยากาศแหง่การลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคาร
  สถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ังแม่น า้ มนต์เสนห์่ท่ีไม่เสื่อมคลาย ได้รับการยกย่องว่า
  เป็นเมืองโรแมนติก บนสายน า้แหง่หนึง่ของโลก 

 

 

 

 

 

น าทา่นแวะถ่ายภาพ มหำวิหำรแมททิอัส (Matthias Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีได้รับขึน้ 
  ทะเบียนเป็นมรดกโลก มีอายกุวา่ 700 ปี มีความสวยงามด้วยหลงัคาสลบัสแีบบ  
  สถาปัตยกรรมนีโอโกธิค โบสถ์นีเ้คยใช้จดัพิธีสวมมงกฎุให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ช่ือ 
  โบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทธิอสั ซึง่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก  

ในสมยัของพระองค์ถือวา่เป็นสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาอยา่งแท้จริง 
 
 
 
 
 

 
น าทา่นชม ป้อมฟิชเชอร์แมนบำสเตียน ปอ้มปราการท่ียิ่งใหญ่ ตัง้อยูริ่มแม่น า้ดานบู สร้าง 

  เพื่อระลกึถึงความกล้าหาญของชาวประมงฮงักาเรียน ผู้ เสยีสละชีวิตเพื่อปกปอ้งบ้านเมือง 
  ในช่วงที่ถกูมองโกลรุกราน หอคอยทัง้ 7 ยอดหมายถึงตวัแทนผู้น าทัง้ 7 เผา่ นบัเป็นจุดชมวิวท่ี 
  สวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของบูดาเปสต์สามารถเห็นวิวได้แบบพาโนรามา 

น าทา่นแวะถ่ายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนสุาวรีย์แห่งสหสัวรรษ (Millennium 
  Memorial) ตัง้อยูก่ลางลาน สร้างขึน้เพื่อเฉลมิฉลองการก่อตัง้อาณาจกัรฮงัการีครบรอบหนึ่งพนั
  ปี เสาสงูตระหงา่นเป็นท่ีตัง้ของรูปหลอ่เทวทตูกาเบรียล เป็นสญัลกัษณ์ของคริสตจกัร  
  โรมนัคาทอลกิ รอบเสาสงูเป็นท่ีตัง้ของรูปหลอ่ผู้นชนเผา่ทัง้ 7 ท่ีร่วมกนัก่อตัง้อาณาจกัรฮงัการี 
  ขึน้ท่ีเสาระเบียงประดบัไปด้วยรูปหลอ่ของบุคคลส าคญัของฮงัการี 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ออกเดินทางสู ่กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (243 กิโลเมตร / 03.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวง
  และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศออสเตรีย มีแม่น า้ดานบูไหลผา่น ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองแสน 
  สะอาด และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุในโลกแหง่ปี 2014 เวียนนายงัถือวา่เป็นในเมืองสดุแสน 
  โรแมนติก เป็นฮนันีมนูเดสติเนชัน่ในฝันของคูรั่กนบัล้านรอบโลก  
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี   NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN   หรือเทียบเทา่ 
 
วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย. 63  (7)      เวียนนำ – กรุงเทพฯ   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าทา่นเดินทางสู ่พระรำชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อญัมณีแสนสวยแหง่กรุง 
  เวียนนา เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัในช่วง
  ฤดรู้อนของจกัรพรรดิแหง่ราชวงศ์ฮบัส์บูร์ก โดยจกัรพรรดิโยเซฟท่ี 1 มีพระราชด าริให้สร้าง 
  พระราชวงัท่ีโอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวงัแวร์ซายส์ในฝร่ังเศสเป็นต้นแบบ ปัจจุบนัได้รับการ 
  ประกาศให้เป็น มรดกโลก และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงมากในกรุงเวียนนา 
  
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าทา่นแวะถ่ายภาพ พระรำชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวงัฤดูหนาวท่ีงดงาม 
  ก่อสร้างขึน้ในปี 1275 ประกอบด้วยปีกอาคารกวา่ 18 สว่นและ ห้องมากกวา่ 2,000 ห้อง 
  เอกลกัษณ์ของพระราชวงัแหง่นี ้คือ ยอดโดมสเีขียวท่ีงดงาม เคยเป็นท่ีพกัอาศยัของราชวงศ์ 
  ออสเตรียฮงัการีมายาวนานกวา่ 600 ปี ปัจจุบนัถกูเปลีย่นเป็นท่ีพกัของประธานาธิบดีของ 
  ออสเตรีย รวมไปถึงเป็นท่ีท างานของหนว่ยงานราชการ 

น าทา่นสูย่า่นใจกลางเมือง ถนนคนเดินคำร์ทเนอร์สตรำเซ่ (Karntnerstrasse) ถนนการค้า
  ใจกลางเมืองท่ีเช่ือมระหวา่งถนนวงแหวนริงสตราเซก่บัจตัรัุสสเตฟาน เป็นถนนช้อปปิง้สาย 
  ส าคญัของเวียนนา ท่ีมีห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าตา่งๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง  
  อาท ิเสือ้ผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สนิค้าแบรนด์เนม นาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทัง้ 
  เคร่ืองแก้วคริสตลั ของสะสม หรือของท่ีระลกึตา่งๆ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ได้เวลาพอสมควร พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย บริการรถโค้ชน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS – 025    
  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
 
วันเสำร์ ที่ 18 เม.ย. 63  (8)  กรุงเทพฯ    
14.20 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการทอ่งเท่ียวนี ้อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะถือ ประโยชน์
  ของผู้ เดินทาง เป็นส าคญั และขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีมีเหต ุสดุวิสยัอนัมิได้อยูใ่น 
  ความควบคมุของบริษัท ฯ  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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HARMONY OF EASTERN EUROPE 8D5N 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทำ่น 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว  

เพิม่ทำ่นละ 

11 – 18 เมษายน 63 (สงกรานต)์ 64,900  57,900 9,000 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว  

ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

2.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 20,000. – บำท  
2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 
3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์

3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมจรงิ (คำ่มัดจ ำตัว๋เครือ่งบนิ / คำ่วซีำ่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้่ำย 50% ของรำคำคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีัดจ ำทีน่ั่ง
กบัสำยกำรบนิ และคำ่มัดจ ำทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทวัร์

ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีวซีำ่ไม่ผ่ำน (ทำ่นไดใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรเตรยีมเอกสำรอย่ำงถกูตอ้งและตรงตำมก ำหนดเวลำ) ทำงบรษัิทฯ 
ยนิดคีนืคำ่ทวัรใ์ห ้โดยหักคำ่บรกิำรทีเ่กดิข ึน้ตำมจรงิ 

3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.7 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้ม คณะถอื
ว่ำทำ่นสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเทำ่ 

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และ คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่ี
กำรเรยีกเก็บ 
6. คำ่ประกนัอุบัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บำท, คำ่รักษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000.-บำท (ไม่คุม้ครองโรค

ประจ ำตวั) ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย = ทา่นละ 1,500 บาท **ช าระกอ่นเดนิทาง** 
2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรยี 60 ยูโร (หรอืประมาณ 2,300 บาท) และคา่บรกิารศนูยย์นืค ารอ้ง VFS 

GLOBAL CENTER  ทา่นละ 1,250 บาท 
3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
4. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 
5. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

6. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
7. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ทำ่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็คำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรกอ่
กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำส ิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำร

บนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุยูโร (Euro)  
 

 

สนใจตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิ หรอืส ำรองทีน่ั่งไดท้ี ่

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


