HARMONY OF EASTERN EUROPE
ขอนำท่ำนเหิรฟ้ ำท่องเทียว SONGKRAN FESTIVAL
รำยกำรยุโรปตะวันออก “EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน”
เดินทำงโดยสำยกำรบินลุฟท์ฮนั ซ่ำเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)
และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

วันเสำร์ ที่ 11 เม.ย. 63 (1) กรุงเทพฯ – มิวนิค
07.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ ทัศนาจร สำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำเยอรมัน แอร์
ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขัน้ ตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 5447
17.15 น.
ถึงสนามบินสนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน ซึ่งถือได้วา่ เป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิคหลากหลายด้วย
สถาปั ตยกรรมที่ แตกต่างเมื อ งหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี ้ เคยตกอยู่ภ ายใต้ราชวงศ์วิท เทลสบาคที่
ปกครอง และพัฒ นาเมื อ งให้มี ค วามส าคัญ ที่ สุด ทางตอนใต้ข องเยอรมนี อี ก ทั้ง ยัง เป็ น แหล่ง ผลิ ต เบี ย ร์
ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน

นาท่านสู่ เดินทางเข้าสู่ จตุรัสมำเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหล่งรวมห้างสรรพสินค้า
อันทันสมัยและนักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นราที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา
11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิคล้วน
เกิดขึน้ ด้วยฝี มือของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทัง้ สิน้
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จากนัน้ นาท่านช้อปปิ ้งย่าน ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 19 ได้ช่ือว่าเป็ นถนนที่ ส ว ย อี ก แ ห่ ง
หนึ่งของเมื องนี ้ และเป็ นที่ตงั้ ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นที่ตงั้ ของโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว
นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้ าจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี ระดับโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า

วันอำทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63 (2) มิวนิค – ซำลสบวร์ก – ฮัลทัทท์ – เวลส์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ออกเดินทางสู่ เมืองซำลส์บวร์ก (SALZBURG) (144 กิโลเมตร/02.15 ชั่วโมง) เมืองที่มีช่ือเสียงจากการใช้
สถานที่ตา่ ง ๆ ของเมืองในการถ่ายทาภาพยนตร์ช่ือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟ มิวสิค” เมื องที่แสนโรแมนติกที่
มีทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรกั ษ์ท่ีตงั้ อยู่สองฝั่ งของแม่นา้ ซาล
ซ่า
นาท่านเที่ยวชม LANDMARK ต่างๆ ข้ามฝั่ งสู่เมืองเก่าที่มี “ป้ อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” HOHENSALZBURG
FORTRESS เป็ นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่หใ์ ห้กับสวนแห่งนี ้ ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตัง้ เด่นตระหง่านอยู่
บนเนินเขาผ่านไปถ่ายภาพที่ระลึกหน้า บ้ ำนพักโมสำร์ท ซึ่งเป็ นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรีย ภาคภูมิใจ
ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีจดั แสดงหลักฐานประวัตศิ าสตร์ของครอบครัวโมสาร์ท ให้ทา่ นได้เดิน เล่ น ในอาณ า
บริเวณ “จตุรสั โมซาร์ท ” พร้อมชม “อนุสาวรียข์ องโมสาร์ท ” แล้วผ่านชม สวนมิรำเบลและน้ำพุเพกำซัส
เป็ นฉากที่มาเรียและเด็กร้องเพลงและ เต้นรากัน ภายในพระราชวังเดิมของสวนมิราเบลจะตกแต่งพันธุไ์ ม้
หลากหลายสีสนั เยี่ยมชม สวนแคระ“ ซแวร์เกิลการ์เท่น” ที่แปลกตา

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งฮั ล ล์ส ตั ท ท์ (Hallstatt) (75 กิ โลเมตร/01.30 ชั่ว โมง) เมื อ งที่ ไ ด้ช่ื อ ว่า “เมื อ งริม
ทะเลสาบที่สวยที่สดุ ในโลก” เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิยมมากเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย
อยู่ทางฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลล์สตัทท์เทอร์ ซี (Hallstatter
See) สัมผัสกับความเป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสทุ ธิ์
นาท่านเดินเที่ยวชม เมืองฮัลล์ทัทท์ สิ่งแรกที่นกั ท่องเที่ ยวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มี
อากาศแสนบริสทุ ธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมือง
ที่ถูกโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่านให้ท่านได้เดิ นเล่นเที่ยวชมเมือง ปั จุบนั เมืองฮัลล์ส
ตัทท์ และเขตภูมิภ าคซาลซ์คมั เมอร์กุทได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี 1997 และเป้นหนึ่งใน
จุดหมายปลายทางที่นกั ท่องเที่ยวจากทั่วโลก ใฝ่ ฝันออยากมาเยือนสักครัง้ หนึ่งในชีวิตอีกด้วย
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16.30 น.
ค่า

ออกเดินทางสูท่ ่ีพกั ที่ เมืองเวลส์ (WELS) (100 กิโลเมตร/01.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN PLAZA HOTEL WELS หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63 (3) เวลส์ – เชสกีค้ รุ มลอฟ – กรุงปรำก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ออกเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้ รุ มลอฟ (119 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) เพชรนา้ งามแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมน
ติกดั่งเทพนิยาย จุดเด่นของเมืองนีค้ ือ มีแม่นา้ วัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบ เมื อ งในลัก ษณะงอโค้ง เป็ น คุ้ง
ไปตามเนินเขา คดเคีย้ วเหมือนรูปตัว S จนทาให้ภูมิทศั น์ของตัวเมือง เหมือนกับหยดนา้ ที่กาลังจะร่วงหล่น
จากขัว้ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุค
กลางกว่า 300 หลัง ได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
นาท่านแวะถ่ายภาพด้านนอก ปรำสำทครุ มลอฟ เป็ นปราสาทยุคเรอเนสซองซ์ท่ีดใู หญ่โตเคยเป็ น ที่อยู่ของ
ลอร์ดโรเซนเบิรก์ และท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิรก์ ผูท้ รงอานาจในยุคนัน้ ปั จจุบนั เป็ นที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์
สไตล์พีเรียดของอังกฤษสิ่งทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตร์และ
หอศิลป์

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ กรุงปรำก (170 กิโลเมตร/03.00 ชั่วโมง) (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ เช็ก ความโดด
เด่นและความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ เมื่อ ค.ศ. 1992 องค์การยูเนสโกได้ ประกาศให้ปรากเป็ นมรดกโลก
มีแม่นา้ วัลตาวา (Vltava) ไหลผ่านกรุงปรากจึงมีสะพานที่ทอดข้ามแม่นา้ วัลตาวาอยู่หลายแห่งเป็ นจุดหมาย
ในการท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิยมมากที่สดุ ในยุโรป

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL DUO, PRAGUE หรือเทียบเท่า
วันอังคำร ที่ 14 เม.ย. 63 (4)
กรุงปรำก
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เช้า

นาท่านเดินทางสู่ ปรำสำทปรำก (Prague Castle) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.885 เคยเป็ นปราสาทของกษัตริยแ์ ห่ง
เช็ กในอดีต ได้รับ การรับ รองจากกิ นเนสส์บุ๊ก ว่าเป็ น ปราสาทโบราณที่ ใหญ่ ท่ี สุดในโลก โดยมี ค วามยาว
ประมาณ 570 เมตรและความกว้างประมาณ 130 เมตร เป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งทาขึน้ ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์
ที่ 4 กษัตริยผ์ สู้ ร้างความเจริญสูงสุดจนทาให้เมืองปรากรอบๆตัวปราสาทยังมีสถานที่ท่ีน่าสนใจอีกหลายแห่ง

นาท่านชม มหำวิหำรเซนต์วิตัส แคทเทอร์ดรอล(St.Vitus Cathedral) ตัง้ อยู่ในย่านปราสาทปราก สร้าง
ในสมัยศตวรรษที่ 14 แบบสถาปัตยกรรมโกธิก ประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ ประหลาดมากมายที่ทาด้วยหิน
ตัง้ อยู่บนหลังคาชม พระรำชวังเก่ำ (Old Royal Palace) เป็ นอาคารที่ตอ่ เนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตสั สร้าง
ขึ น้ เมื่ อ ช่ ว งศตวรรษที่ 9 เพื่ อ เป็ นที่ ป ระทั บ ของราชวงศ์ มี ก ารสร้า งหลั ง คาที่ มี รู ป ทรงแหลมสู ง แบบ
สถาปั ตยกรรมโกธิกตอนปลาย และที่พลาดไม่ได้คือบริเวณ Vladislav Hall ที่ก่อสร้างด้วยศิลปะของยุคโกธิก
ที่มีเพดานเป็ นลายดอกไม้และกระจกบานสูงแสนงดงาม
ชม มหำวิหำรเซนต์จอร์จ บำซิลลิก ำ (The St.George’s Basilica) ตัวอาคารเริ่ม สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 920
โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ดา้ นนอกเป็ นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภ ายใน กลั บ ตกแต่ ง
ด้วยด้วยสไตล์โรมาเนสก์ท่ีให้บรรยากาศ เรียบง่ายและไม่ซบั ซ้อน โบสถ์แห่งนีไ้ ด้ช่ือว่าเป็ นส่วนของปราสาท
ปรากที่เก่าแก่ท่ีสดุ และเป็ นที่ฝังพระศพของกษัตริยเ์ ช็ก

เที่ยง
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะถ่ายภาพ สะพำนชำร์ลส์ (Charles Bridge) เป็ นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่นา้ วัล
ตาวา สะพานได้เชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตกให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างในปี 1357 ใน
สมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มี ความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มี
ตอม่อคา้ ยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี ก้ ็ คือรู ปปั้ น โลหะของเหล่านัก บุญ สไตล์บารอกที่ ตงั้ อยู่สองข้าง
สะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจานวนนีม้ ีรูปปั้ นของเซนต์จอห์น เนโปมุก เป็ นรู ปปั้ นที่เก่าแก่ท่ีสุดบนสะพาน
เดิมมีช่ือเรียกว่า สะพานหิน หรือ สะพานแห่งกรุ งปราก แต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ น “สะพานชาร์ลส์” “Charles
Bridge” เมื่อปี ค.ศ.1870 เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL DUO, PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 (5)
กรุงปรำก – บรำติสลำวำ – บูดำเปสต์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ออกเดินทางสู่ เมืองบรำติสลำวำ (Bratislava) (329 กิโลเมตร/4.45 ชั่วโมง) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศสโลวาเกี ย บน 2 ฝั่ งของแม่นา้ ดานูบ มี อาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศ
ฮังการี จึงเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนีแ้ ละเวียนนายังเป็ นเมือง
หลวง 2 แห่งที่ตงั้ อยูใ่ กล้กนั มากที่สดุ ในยุโรป
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบูดำเปสต์ (200 กิโลเมตร /03.00 ชั่วโมง) นครหลวงแสนสวยของประเทศฮังการีท่ีได้
ชื่อว่า “ไข่มกุ แห่งแม่นา้ ดานูบ” เมืองที่ค่นั ด้วยแม่นา้ ดานูบที่สวยงามแยกเมืองเก่าและเมืองใหม่ออกเป็ นสอง
ฝั่ง คือฝั่งเมืองบูดาและฝั่งเมืองเปสต์ เมืองที่มีเสน่หอ์ นั น่าหลงใหล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN BUDAPEST – BUDAORS หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสฯ ที่ 16 เม.ย. 63 (6)
บูดำเปสต์ – เวียนนำ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาท่าน ล่องเรือชมควำมงำมของแม่น้ำดำนูบ แม่นา้ ยาวที่สดุ ในสหภาพยุโรปและยาวเป็ นอันดับ 2 ของ
ยุโรป มี ต ้น กาเนิ ดที่ แ ถบป่ าด าในเยอรมนี เกิ ด จากแม่น า้ เล็ กๆ 2 สายคื อ Brigach และ Breg ซึ่ง ไหลมา
รวมกันเป็ นแม่นา้ ดานูบที่เมือง Donaueschingen ถื อเป็ นเม่นา้ สายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรปที่ไหลผ่าน
เมืองต่างๆ และมีความเชี่ยวของนา้ น้อยมาก กิจกรรมหลักที่มาถึงบูดาเปสต์คือ การสัมผัสกับบรรยากาศแห่ง
การล่องเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่นา้ มนต์เสน่หท์ ่ีไม่
เสื่อมคลาย ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติก บนสายนา้ แห่งหนึ่งของโลก

นาท่านแวะถ่ายภาพ มหำวิ หำรแมททิอั ส (Matthias Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ท่ี ได้รบั ขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลก มีอายุกว่า 700 ปี มีความสวยงามด้วยหลังคาสลับสีแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค โบสถ์นีเ้ คยใช้จดั
พิธี ส วมมงกุฎ ให้กษั ตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่ อโบสถ์ม าจากชื่ อกษั ตริยแ์ มทธิ อัส ซึ่ง พระองค์ทรงเป็ น
กษัตริยท์ ่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็ นสมัยฟื ้ นฟูศลิ ปวิทยาอย่างแท้จริง
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นาท่านชม ป้ อมฟิ ชเชอร์แมนบำสเตียน ป้อมปราการที่ย่ิงใหญ่ ตัง้ อยู่ริมแม่นา้ ดานูบ สร้างเพื่อระลึกถึง
ความกล้าหาญของชาวประมงฮังกาเรียน ผูเ้ สียสละชีวิตเพื่ อปกป้องบ้านเมื องในช่วงที่ถูกมองโกลรุ กราน
หอคอยทัง้ 7 ยอดหมายถึงตัวแทนผูน้ าทัง้ 7 เผ่า นับเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของบูดาเปสต์สามารถ
เห็นวิวได้แบบพาโนรามานาท่านแวะถ่ายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนุสาวรียแ์ ห่งสหัสวรรษ
(Millennium Memorial) ตัง้ อยู่กลางลาน สร้างขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตัง้ อาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพัน
ปี เสาสูงตระหง่านเป็ นที่ตงั้ ของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล เป็ นสัญลักษณ์ของคริสตจักร โรมันคาทอลิก รอบเสา
สูงเป็ นที่ตงั้ ของรูปหล่อผูน้ ชนเผ่าทัง้ 7 ที่รว่ มกันก่อตัง้ อาณาจักรฮังการีขนึ ้ ที่เสาระเบียงประดับไปด้วยรูปหล่อ
ของบุคคลสาคัญของฮังการี

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (243 กิโลเมตร / 03.30 ชั่วโมง) เป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมื อ ง
ใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศออสเตรีย มีแม่นา้ ดานูบไหลผ่าน ขึน้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแสนสะอาด และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ที่สดุ ในโลกแห่งปี 2014 เวียนนายังถือว่าเป็ นในเมืองสุดแสนโรแมนติก เป็ นฮันนีมนู เดสติเนชั่นในฝั นของคูร่ กั
นับล้านรอบโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย. 63 (7) เวียนนำ – กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) อัญ มณี แสนสวยแห่งกรุ งเวียนนา เป็ น
อาคารในสไตล์โรโคโคที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็ นที่ประทับในช่วงฤดูรอ้ นของจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์ฮับ ส์บู ร ก์ โดยจั ก รพรรดิ โยเซฟที่ 1 มี พ ระราชด าริ ใ ห้ส ร้า งพระราชวัง ที่ โ อ่ อ่ า หรู ห รา โดยใช้
พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็ นต้นแบบ ปั จจุบนั ได้รบั การประกาศให้เป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นาท่านแวะถ่ายภาพ พระรำชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวที่งดงาม ก่อ สร้างขึน้ ใน
ปี 1275 ประกอบด้วยปี กอาคารกว่า 18 ส่วนและ ห้องมากกว่า 2,000 ห้องเอกลักษณ์ของพระราชวังแห่ง
นี ้ คื อ ยอดโดมสี เขี ย วที่ ง ดงาม เคยเป็ น ที่ พัก อาศัย ของราชวงศ์อ อสเตรีย ฮัง การีม ายาวนานกว่า 600 ปี
ปัจจุบนั ถูกเปลี่ยนเป็ นที่พกั ของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเป็ นที่ทางานของหน่วยงานราชการ
นาท่านสูย่ ่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคำร์ทเนอร์สตรำเซ่ (Karntnerstrasse) ถนนการค้าใจกลางเมืองที่
เชื่ อ มระหว่า งถนนวงแหวนริง สตราเซ่ กับ จัตุรัส สเตฟาน เป็ น ถนนช้อ ปปิ ้ ง สายส าคัญ ของเวี ย นนา ที่ มี
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง อาทิ เสือ้ ผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้า
แบรนด์เนม นาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทัง้ เครื่องแก้วคริสตัล ของสะสม หรือของที่ระลึกต่างๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันที่จดุ นัดหมาย บริการรถโค้ชนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS – 025
***พักค้ำงคืนบนเครื่องบิน***

23.20 น.

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

หมำยเหตุ โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะถือ ประโยชน์
ของผูเ้ ดินทาง เป็ นสาคัญ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ในกรณีท่ีมีเหตุ สุดวิสยั อันมิได้อยู่ในความควบคุมของ
บริษัท ฯ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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 (ค่ำมัดจำตั๋วเครือ
่ งบิน / ค่ำวีซำ่ )
3.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทัง้ หมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำยทัง้ หมด 100% ของรำคำค่ำทัวร์
่ ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต ้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตี
3.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทำงชว่ งเทศกำลวันหยุด เชน
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่ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
มัดจำทีน
่ ั่งกับสำยกำรบิน และค่ำมัดจำทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เชน
ี ำรคืนเงิน
มัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้ หมด ไม่วำ่ ยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวซ
ี ำ่ ไม่ผำ่ น (ท่ำนได ้ให ้ควำมร่วมมือในกำรเตรียมเอกสำรอย่ำงถูกต ้องและตรงตำมกำหนดเวลำ) ทำง
บริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่ำทัวร์ให ้ โดยหักค่ำบริกำรทีเ่ กิดขึน
้ ตำมจริง
3.6 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทำงออก หรือ เข ้ำประเทศที่
ิ ธิท
ิ้
ระบุไว ้ ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่ำทัวร์ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
้ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดินทำงพร ้อม
3.7 เมือ
่ ท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล ้ว ถ ้ำท่ำนงดกำรใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อำจเรียกร ้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สน
ิ้
คณะถือว่ำท่ำนสละสท
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ั ้ ประหยัดพร ้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
2. ค่ำทีพ
่ ักห ้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข ้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำรทั วร์ข ้ำงต ้น
4. เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ั ภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเครือ
5. ค่ำน้ ำหนักสม
่ งบินตำมเงือ
่ นไขของแต่ละสำย
กำรบินทีม
่ ก
ี ำรเรียกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บำท, ค่ำรักษำพยำบำลวงเงิน 1,500,000.-บำท (ไม่คุ ้มครอง
โรคประจำตัว) ตำมเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทิปพน ักงานข ับรถ และ ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์คนไทย = ท่านละ 1,500 บาท **ชาระก่อน
เดินทาง**
่ 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
4. ค่ำใชจ่ำยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเชน
่ งดืม
่ นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซก
ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต ้น
5. ค่ำภำษีทก
ุ รำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษี เดินทำง(ถ ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
6. ค่ำภำษีน้ ำมัน ทีส
่ ำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบิน
7. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษี หัก ณ ทีจ
่ ำ่ ย 3%
หมายเหตุ
ิ ธิท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่ำน
ิ ธิก
2. ขอสงวนสท
์ ำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิม
่ หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทำง
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
3. บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำอันเนือ
่ งจำกสำเหตุตำ่ งๆ
ิ้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำจำกสำยกำรบิ
้
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
น, กำรประท ้วง, กำรนัดหยุด
งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสงิ่ ของผิดกฎหมำย ซงึ่ อยูน
่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัท
ฯ
ิ้ หำกเกิดสงิ่ ของสูญหำย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
่ งเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิด
จำกกำรโจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้ หมดกับทำงบริษัทฯ แล ้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได ้ยอมรับ
เงือ
่ นไขข ้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรำยกำรโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภำวะอำกำศ
กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลีย
่ นแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับอัตรำแลกเปลีย
่ นของ
เงินสกุลยูโร (Euro)

Expert Group | 03 Europe Songkran 8D5N| 11-18 Apr. 2020 | Page 8 of 8

