HARMONY OF EASTERN EUROPE
ขอนำท่ ำนเหิรฟ้ ำท่ องเทียว SONGKRAN FESTIVAL
รำยกำรยุโรปตะวันออก “EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน”
เดินทำงโดยสำยกำรบินลุฟท์ ฮันซ่ ำเยอรมันแอร์ ไลน์ (LH)
และออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ (OS)

วันเสำร์ ที่ 11 เม.ย. 63 (1)
กรุงเทพฯ – มิวนิค
07.00 น.
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอินชันทั
้ ศนาจร สำยกำรบินลุฟท์ ฮันซ่ ำ
เยอรมัน แอร์ ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขันตอนการเช็
้
คอินโดยเจ้ าหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกแก่ทา่ น
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 5447
17.15 น.
ถึงสนามบินสนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค
หลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ยแห่งนี ้ เคยตกอยู่ภายใต้
ราชวงศ์วิทเทลสบาคที่ปกครอง และพัฒนาเมืองให้ มีความสาคัญที่สดุ ทางตอนใต้ ของเยอรมนี
อีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางและพิธีการศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ การรถโค้ ชรอรับท่านที่สนามบิน

นาท่านสู่ เดินทางเข้ าสู่ จตุรัสมำเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหล่งรวม
ห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัยและนักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นราที่ประดับอยูบ่ น
อาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิคล้ วนเกิดขึ ้นด้ วยฝี มือของกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์
วิทเทลสบาคทังสิ
้ ้น
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่
สวยอีกแห่งหนึง่ ของเมืองนี ้ และเป็ นที่ตงร้ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นที่ตงของ
ั้
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้ กระทบไหล่ดาราหรื อ
มหาเศรษฐี ระดับโลก
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ AZIMUT HOTEL MUNICH หรื อเทียบเท่า

วันอำทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63 (2)
มิวนิค – ซำลสบวร์ ก – ฮัลทัทท์ – เวลส์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
ออกเดินทางสู่ เมืองซำลส์ บวร์ ก (SALZBURG) (144 กิโลเมตร/02.15 ชัว่ โมง) เมืองที่มี
ชื่อเสียงจากการใช้ สถานที่ตา่ ง ๆ ของเมืองในการถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก “เดอะซาวด์ออฟ
มิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้ านเกิดของคีตกวีเอก
โมสาร์ ต เมืองอนุรักษ์ ที่ตงอยู
ั ้ ส่ องฝั่งของแม่น ้าซาลซ่า
นาท่านเที่ยวชม LANDMARK ต่างๆ ข้ ามฝั่งสูเ่ มืองเก่าที่มี “ป้ อมโฮเฮนซำลส์ บวร์ ก”
HOHENSALZBURG FORTRESS เป็ นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้ กบั สวนแห่งนี ้ ปราสาท
โฮเฮนซาลส์บวร์ กตังเด่
้ นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา
ผ่านไปถ่ายภาพที่ระลึกหน้ า บ้ ำนพักโมสำร์ ท ซึ่งเป็ นนักดนตรี เอก ที่ชาวออสเตรี ย ภาคภูมิใจ
ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงหลักฐานประวัติศาสตร์ ของครอบครัวโมสาร์ ท ให้ ทา่ นได้ เดิน
เล่นในอาณาบริ เวณ “จตุรัสโมซาร์ ท ” พร้ อมชม “อนุสาวรี ย์ของโมสาร์ ท” แล้ วผ่านชม สวนมิรำ
เบลและนำ้ พุเพกำซัส เป็ นฉากที่มาเรี ยและเด็กร้ องเพลงและ เต้ นรากัน ภายในพระราชวังเดิม
ของสวนมิราเบลจะตกแต่งพันธุ์ไม้ หลากหลายสีสนั เยี่ยมชม สวนแคระ“ ซแวร์ เกิลการ์ เท่น” ที่
แปลกตา

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์ สตัทท์ (Hallstatt) (75 กิโลเมตร/01.30 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้ ชื่อว่า
“เมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สดุ ในโลก” เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมมากเป็ นอันดับต้ นๆ
ของประเทศออสเตรี ย อยูท่ างฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt)
หรื อ ฮัลล์สตัทท์เทอร์ ซี (Hallstatter See) สัมผัสกับความเป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มี อากาศแสน
บริ สทุ ธิ์
นาท่านเดินเที่ยวชม เมืองฮัลล์ ทัทท์ สิง่ แรกที่นกั ท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ ก็คือความเป็ นเมือง
ชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริ สทุ ธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชม
ทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถกู โอบล้ มไปด้ วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่านให้ ท่านได้
เดินเล่นเที่ยวชมเมือง ปั จุบนั เมืองฮัลล์ สตัทท์ และเขตภูมิภาคซาลซ์คมั เมอร์ กทุ ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1997 และเป้นหนึง่ ในจุดหมายปลายทางที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่
โลก ใฝ่ ฝันออยากมาเยือนสักครัง้ หนึง่ ในชีวิตอีกด้ วย

16.30 น.
ค่า

ออกเดินทางสูท่ ี่พกั ที่ เมืองเวลส์ (WELS) (100 กิโลเมตร/01.30 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN PLAZA HOTEL WELS หรื อเทียบเท่า
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วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63 (3)
เวลส์ – เชสกีค้ รุมลอฟ – กรุงปรำก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
ออกเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้ รุมลอฟ (119 กิโลเมตร/01.45 ชัว่ โมง) เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย
เมืองเล็กโรแมนติกดัง่ เทพนิยาย จุดเด่นของเมืองนี ้คือ มีแม่น ้าวัลตาวาไหลผ่านและล้ อมรอบ
เมืองในลักษณะงอโค้ งเป็ นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี ้ยวเหมือนรูปตัว S จนทาให้ ภมู ิทศั น์ของตัว
เมือง เหมือนกับหยดน ้าที่กาลังจะร่วงหล่นจากขัว้ ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ น
เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 มีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยคุ กลางกว่า 300 หลัง ได้ รับการอนุรักษ์
และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึง่ ของโลก
นาท่านแวะถ่ายภาพด้ านนอก ปรำสำทครุมลอฟ เป็ นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ที่ดูใหญ่โตเคย
เป็ นที่อยูข่ องลอร์ ดโรเซนเบิร์กและท่านลอร์ ดชวาร์ เซนเบิร์ก ผู้ทรงอานาจในยุคนัน้ ปั จจุบนั เป็ นที่
เก็บรวบรวมเฟอร์ นิเจอร์ สไตล์พีเรี ยดของอังกฤษสิง่ ทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ)
รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตร์ และหอศิลป์

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ กรุงปรำก (170 กิโลเมตร/03.00 ชัว่ โมง) (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
เช็ก ความโดดเด่นและความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ เมื่อ ค.ศ. 1992 องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้ ปรากเป็ นมรดกโลก มีแม่น ้าวัลตาวา (Vltava) ไหลผ่านกรุงปรากจึงมีสะพานที่ทอด
ข้ ามแม่น ้าวัลตาวาอยูห่ ลายแห่งเป็ นจุดหมายในการท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ใน
ยุโรป

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL DUO, PRAGUE หรื อเทียบเท่า

วันอังคำร ที่ 14 เม.ย. 63 (4)
กรุงปรำก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านเดินทางสู่ ปรำสำทปรำก (Prague Castle) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.885 เคยเป็ นปราสาท
ของกษัตริ ย์แห่งเช็กในอดีต ได้ รับการรับรองจากกินเนสส์บ๊ ุกว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตรและความกว้ างประมาณ 130 เมตร เป็ นที่เก็บมงกุฎ
เพชรซึง่ ทาขึ ้นในสมัยพระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 4 กษัตริ ย์ผ้ สู ร้ างความเจริ ญสูงสุดจนทาให้ เมืองปราก
รอบๆตัวปราสาทยังมีสถานที่ที่นา่ สนใจอีกหลายแห่ง
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นาท่านชม มหำวิหำรเซนต์ วิตัส แคทเทอร์ ดรอล(St.Vitus Cathedral) ตังอยู
้ ใ่ นย่านปราสาท
ปราก สร้ างในสมัยศตวรรษที่ 14 แบบสถาปั ตยกรรมโกธิก ประดับประดาไปด้ วยหัวสัตว์
ประหลาดมากมายที่ทาด้ วยหินตังอยู
้ บ่ นหลังคาชม พระรำชวังเก่ ำ (Old Royal Palace) เป็ น
อาคารที่ตอ่ เนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตสั สร้ างขึ ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็ นที่ประทับของ
ราชวงศ์ มีการสร้ างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปั ตยกรรมโกธิ กตอนปลาย และที่พลาด
ไม่ได้ คือบริ เวณ Vladislav Hall ที่ก่อสร้ างด้ วยศิลปะของยุคโกธิกที่มีเพดานเป็ นลายดอกไม้ และ
กระจกบานสูงแสนงดงาม
ชม มหำวิหำรเซนต์ จอร์ จ บำซิลลิกำ (The St.George’s Basilica) ตัวอาคารเริ่ มสร้ างขึ ้นในปี
ค.ศ. 920 โดยเจ้ าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็ นศิลปะสไตล์บารอก แต่
ภายในกลับตกแต่งด้ วยด้ วยสไตล์โรมาเนสก์ที่ให้ บรรยากาศ เรี ยบง่ายและไม่ซบั ซ้ อน โบสถ์ แห่ง
นี ้ได้ ชื่อว่าเป็ นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สดุ และเป็ นที่ฝังพระศพของกษัตริ ย์เช็ก

เที่ยง
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะถ่ายภาพ สะพำนชำร์ ลส์ (Charles Bridge) เป็ นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอด
ข้ ามแม่น ้าวัลตาวา สะพานได้ เชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตกให้ เป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน สร้ างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 4 มาเสร็ จสมบูรณ์ ในช่วงต้ นศตวรรษที่ 15 มี
ความยาว 520 เมตร กว้ าง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี ้ก็คือรูปปั น้ โลหะ
ของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตงอยู
ั ้ ส่ องข้ างสะพานราว 30 องค์ ซึง่ หนึง่ ในจานวนนี ้มีรูปปั น้
ของเซนต์จอห์น เนโปมุก เป็ นรูปปั น้ ที่เก่าแก่ที่สดุ บนสะพาน เดิมมีชื่อเรี ยกว่า สะพานหิน หรื อ
สะพานแห่งกรุงปราก แต่ได้ เปลีย่ นชื่อมาเป็ น “สะพานชาร์ ลส์” “Charles Bridge” เมื่อปี ค.ศ.
1870 เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์หนึง่ ของกรุงปราก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL DUO, PRAGUE หรื อเทียบเท่า

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 (5)
กรุงปรำก – บรำติสลำวำ – บูดำเปสต์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
ออกเดินทางสู่ เมืองบรำติสลำวำ (Bratislava) (329 กิโลเมตร/4.45 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝั่งของแม่น ้าดานูบ มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศออสเตรี ยและประเทศฮังการี จึงเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
2 ประเทศ เมืองนี ้และเวียนนายังเป็ นเมืองหลวง 2 แห่งที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กนั มากที่สดุ ในยุโรป

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบูดำเปสต์ (200 กิโลเมตร /03.00 ชัว่ โมง) นครหลวงแสนสวยของ
ประเทศฮังการี ที่ได้ ชื่อว่า “ไข่มกุ แห่งแม่น ้าดานูบ” เมืองที่คนั่ ด้ วยแม่น ้าดานูบที่สวยงามแยก
เมืองเก่าและเมืองใหม่ออกเป็ นสองฝั่ง คือฝั่งเมืองบูดาและฝั่งเมืองเปสต์ เมืองที่มีเสน่ห์อนั น่า
หลงใหล
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN BUDAPEST – BUDAORS หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสฯ ที่ 16 เม.ย. 63 (6)
บูดำเปสต์ – เวียนนำ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่าน ล่ องเรือชมควำมงำมของแม่ นำ้ ดำนูบ แม่น ้ายาวที่สดุ ในสหภาพยุโรปและยาวเป็ น
อันดับ 2 ของยุโรป มีต้นกาเนิดที่แถบป่ าดาในเยอรมนี เกิดจากแม่น ้าเล็กๆ 2 สายคือ Brigach
และ Breg ซึง่ ไหลมารวมกันเป็ นแม่น ้าดานูบที่เมือง Donaueschingen ถือเป็ นเม่น ้าสายโรแมน
ติกสายหนึง่ ของยุโรปที่ไหลผ่านเมืองต่างๆ และมีความเชี่ยวของน ้าน้ อยมาก กิจกรรมหลักที่
มาถึงบูดาเปสต์คือ การสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรื อดานูบ ชมความงดงามของอาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบกอธิค เรี ยงรายสองฝั่งแม่น ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย ได้ รับการยกย่องว่า
เป็ นเมืองโรแมนติก บนสายน ้าแห่งหนึง่ ของโลก

นาท่านแวะถ่ายภาพ มหำวิหำรแมททิอัส (Matthias Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่ได้ รับขึ ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก มีอายุกว่า 700 ปี มีความสวยงามด้ วยหลังคาสลับสีแบบ
สถาปั ตยกรรมนีโอโกธิค โบสถ์นี ้เคยใช้ จดั พิธีสวมมงกุฎให้ กษัตริ ย์มาแล้ วหลายพระองค์ ชื่อ
โบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ย์แมทธิอสั ซึง่ พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ย์ที่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก
ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็ นสมัยฟื น้ ฟูศิลปวิทยาอย่างแท้ จริ ง

นาท่านชม ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบำสเตียน ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ตังอยู
้ ร่ ิ มแม่น ้าดานูบ สร้ าง
เพื่อระลึกถึงความกล้ าหาญของชาวประมงฮังกาเรี ยน ผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ านเมือง
ในช่วงที่ถกู มองโกลรุกราน หอคอยทัง้ 7 ยอดหมายถึงตัวแทนผู้นาทัง้ 7 เผ่า นับเป็ นจุดชมวิวที่
สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของบูดาเปสต์สามารถเห็นวิวได้ แบบพาโนรามา
นาท่านแวะถ่ายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนุสาวรี ย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium
Memorial) ตังอยู
้ ก่ ลางลาน สร้ างขึ ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตังอาณาจั
้
กรฮังการี ครบรอบหนึ่งพัน
ปี เสาสูงตระหง่านเป็ นที่ตงของรู
ั้
ปหล่อเทวทูตกาเบรี ยล เป็ นสัญลักษณ์ของคริ สตจักร
โรมันคาทอลิก รอบเสาสูงเป็ นที่ตงของรู
ั้
ปหล่อผู้นชนเผ่าทัง้ 7 ที่ร่วมกันก่อตังอาณาจั
้
กรฮังการี
ขึ ้นที่เสาระเบียงประดับไปด้ วยรูปหล่อของบุคคลสาคัญของฮังการี
Expert Group | 03 Europe Songkran 8D5N| 11-18 Apr. 2020 | Page 5 of 9

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรี ย (243 กิโลเมตร / 03.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวง
และเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ของประเทศออสเตรี ย มีแม่น ้าดานูบไหลผ่าน ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองแสน
สะอาด และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีที่สดุ ในโลกแห่งปี 2014 เวียนนายังถือว่าเป็ นในเมืองสุดแสน
โรแมนติก เป็ นฮันนีมนู เดสติเนชัน่ ในฝั นของคูร่ ักนับล้ านรอบโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN หรื อเทียบเท่า

วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย. 63 (7)
เวียนนำ – กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อัญมณีแสนสวยแห่งกรุง
เวียนนา เป็ นอาคารในสไตล์โรโคโคที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศออสเตรี ย ในอดีตเป็ นที่ประทับในช่วง
ฤดูร้อนของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูร์ก โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดาริ ให้ สร้ าง
พระราชวังที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้ พระราชวังแวร์ ซายส์ในฝรั่งเศสเป็ นต้ นแบบ ปั จจุบนั ได้ รับการ
ประกาศให้ เป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะถ่ายภาพ พระรำชวังฮอฟบวร์ ก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวที่งดงาม
ก่อสร้ างขึ ้นในปี 1275 ประกอบด้ วยปี กอาคารกว่า 18 ส่วนและ ห้ องมากกว่า 2,000 ห้ อง
เอกลักษณ์ของพระราชวังแห่งนี ้ คือ ยอดโดมสีเขียวที่งดงาม เคยเป็ นที่พกั อาศัยของราชวงศ์
ออสเตรี ยฮังการี มายาวนานกว่า 600 ปี ปั จจุบนั ถูกเปลีย่ นเป็ นที่พกั ของประธานาธิบดีของ
ออสเตรี ย รวมไปถึงเป็ นที่ทางานของหน่วยงานราชการ
นาท่านสูย่ า่ นใจกลางเมือง ถนนคนเดินคำร์ ทเนอร์ สตรำเซ่ (Karntnerstrasse) ถนนการค้ า
ใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริ งสตราเซ่กบั จัตรุ ัสสเตฟาน เป็ นถนนช้ อปปิ ง้ สาย
สาคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้ า ร้ านค้ าต่างๆ มากมายเรี ยงรายตลอดสองข้ างทาง
อาทิ เสื ้อผ้ าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้ าแบรนด์เนม นาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทัง้
เครื่ องแก้ วคริ สตัล ของสะสม หรื อของที่ระลึกต่างๆ
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ค่า
23.20 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาพอสมควร พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย บริ การรถโค้ ชนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS – 025
***พักค้ างคืนบนเครื่ องบิน***

วันเสำร์ ที่ 18 เม.ย. 63 (8)
กรุงเทพฯ
14.20 น.
ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ

โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทฯ จะถือ ประโยชน์
ของผู้เดินทาง เป็ นสาคัญ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีเหตุ สุดวิสยั อันมิได้ อยูใ่ น
ความควบคุมของบริ ษัท ฯ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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HARMONY OF EASTERN EUROPE 8D5N
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่ พักห ้องละ 2 ท่ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี

พักห ้องเดีย
่ ว

รำคำต่อ 01 ท่ำน

พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่ำน

เพิม
่ ท่ำนละ

ไม่มเี ตียงเสริม
11 – 18 เมษายน 63 (สงกรานต์)

64,900

57,900

9,000

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ ้ำผู ้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
2. กำรชำระค่ำบริกำร
2.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 20,000. – บำท
2.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนออกเดินทำง
3. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำยตำมจริง (ค่ำมัดจำตัว๋ เครือ
่ งบิน / ค่ำวีซำ่ )
3.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำยทัง้ หมด 100% ของรำคำค่ำทัวร์
่ ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต ้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจำทีน
3.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทำงชว่ งเทศกำลวันหยุด เชน
่ ั่ง
่ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
กับสำยกำรบิน และค่ำมัดจำทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เชน
ี ำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์
ทัง้ หมด ไม่ว่ำยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวซ
ี ำ่ ไม่ผ่ำน (ท่ำนได ้ให ้ควำมร่วมมือในกำรเตรียมเอกสำรอย่ำงถูกต ้องและตรงตำมกำหนดเวลำ) ทำงบริษัทฯ
ยินดีคน
ื ค่ำทัวร์ให ้ โดยหักค่ำบริกำรทีเ่ กิดขึน
้ ตำมจริง
3.6 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทำงออก หรือ เข ้ำประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
ิ ธิท
ิ้
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สน
้ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดินทำงพร ้อม คณะถือ
3.7 เมือ
่ ท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล ้ว ถ ้ำท่ำนงดกำรใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อำจเรียกร ้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สน
ิ้
ว่ำท่ำนสละสท
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ั ้ ประหยัดพร ้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
2. ค่ำทีพ
่ ักห ้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข ้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
4. เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ั ภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเครือ
5. ค่ำน้ ำหนักสม
่ งบินตำมเงือ
่ นไขของแต่ละสำยกำรบินทีม
่ ี
กำรเรียกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บำท, ค่ำรักษำพยำบำลวงเงิน 1,500,000.-บำท (ไม่คุ ้มครองโรค
ประจำตัว) ตำมเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทิปพน ักงานข ับรถ และ ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์คนไทย = ท่านละ 1,500 บาท **ชาระก่อนเดินทาง**
่ ออสเตรีย 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนย์ยน
2. ค่าธรรมเนียมวีซา
ื คาร้อง VFS
GLOBAL CENTER ท่านละ 1,250 บาท
ื เดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด ้ำวต่ำงๆ
3. ค่ำทำหนังสอ
่ ค่ำอำหำร - เครือ
ั รีด ค่ำ
4. ค่ำใชจ่้ ำยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเชน
่ งดืม
่ นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซก
ั ท์ เป็ นต ้น
โทรศพ
5. ค่ำภำษี ทก
ุ รำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษี เดินทำง(ถ ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
6. ค่ำภำษี น้ ำมัน ทีส
่ ำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
7. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย 3%
หมายเหตุ
ิ ธิท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่ำน
ิ ธิก
2. ขอสงวนสท
์ ำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิม
่ หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทำง
ิ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
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ิ้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำจำกสำยกำรบิ
้
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
น, กำรประท ้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
่
ิ
่
ึ
กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสงของผิดกฎหมำย ซงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
ิ้ หำกเกิดสงิ่ ของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
5. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
โจรกรรม และ อุบัตเิ หตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษัทฯ แล ้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรำยกำรโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำร
บิน และรำคำอำจเปลีย
่ นแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั อัตรำแลกเปลีย
่ นของเงินสกุล ยูโร (Euro)

สนใจติดต่อสอบถำมเพิม
่ เติม หรือสำรองทีน
่ ั่งได ้ที่
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