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HARMONY OF EASTERN EUROPE 
ขอน ำทำ่นเหริฟ้ำทอ่งเทยีว SONGKRAN FESTIVAL  
รำยกำรยุโรปตะวันออก “EAST EUROPE 8 วัน 5 คนื” 
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิลุฟทฮ์นัซ่ำเยอรมันแอรไ์ลน ์(LH)  

และออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS) 
 

 
 
 
 
 
 
วันเสำร ์ที ่11 เม.ย. 63  (1) กรุงเทพฯ – มิวนิค  
07.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอินชัน้ทศันาจร สำยกำรบินลุฟทฮ์ันซ่ำเยอรมัน แอร์

ไลน ์(LH) GATE 4 COUNTER G ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินโดยเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
09.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบนิ LH – 5447   
17.15 น. ถึงสนามบนิสนามบินกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั ซึ่งถือไดว้า่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิคหลากหลายดว้ย

สถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี ้เคยตกอยู่ภายใต้ราชวงศว์ิทเทลสบาคท่ี
ปกครอง และพัฒนาเมืองให้มีความส าคัญท่ีสุดทางตอนใต้ของเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตเบียร ์
ศนูยก์ลางการผลิตรถยนต ์BMW หลงัผ่านการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
บรกิารรถโคช้รอรบัทา่นท่ีสนามบนิ 

 
 
 
 
 

 
น าท่านสู่ เดินทางเขา้สู่ จตุรัสมำเรียน (Marienplatz) เขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้
อนัทันสมัยและนักท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชมตุ๊กตาเตน้ร  าท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิคลว้น
เกิดขึน้ดว้ยฝีมือของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศว์ิทเทลสบาคทัง้สิน้ 
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จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนแมกซิมิเลียน สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ี ส วย อี ก แ ห่ ง
หนึ่งของเมืองนี ้และเป็นท่ีตัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
นกัทอ่งเท่ียวมาเดนิเลน่บนถนนสายนีอ้าจไดก้ระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐี ระดบัโลก 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พักที ่  AZIMUT HOTEL MUNICH   หรือเทียบเทา่ 
 

วันอำทติย ์ที ่12 เม.ย. 63  (2) มิวนิค – ซำลสบวรก์ – ฮัลทัทท ์– เวลส ์     
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้ ออกเดินทางสู่ เมืองซำลสบ์วรก์ (SALZBURG) (144 กิโลเมตร/02.15 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการใช้

สถานท่ีตา่ง ๆ ของเมืองในการถ่ายท าภาพยนตรช่ื์อกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟ มิวสิค” เมืองท่ีแสนโรแมนติกท่ี
มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บา้นเกิดของคีตกวีเอกโมสารต์ เมืองอนรุกัษท่ี์ตัง้อยู่สองฝ่ังของแม่น า้ซาล
ซา่ 
น าท่านเท่ียวชม LANDMARK ตา่งๆ ขา้มฝ่ังสู่เมืองเก่าท่ีมี “ป้อมโฮเฮนซำลสบ์วรก์” HOHENSALZBURG 
FORTRESS เป็นฉากหลงัเพิ่มความมีเสน่หใ์หก้ับสวนแห่งนี ้ปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตัง้เด่นตระหง่านอยู่
บนเนินเขาผ่านไปถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ บ้ำนพักโมสำรท์ ซึ่งเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรีย ภาคภูมิใจ 
ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงหลกัฐานประวตัศิาสตรข์องครอบครวัโมสารท์ ใหท้า่นไดเ้ดนิ เล่นในอาณา
บริเวณ “จตรุสัโมซารท์ ” พรอ้มชม “อนุสาวรียข์องโมสารท์” แลว้ผ่านชม สวนมิรำเบลและน ้ำพุเพกำซัส 
เป็นฉากท่ีมาเรียและเด็กรอ้งเพลงและ เตน้ร  ากัน ภายในพระราชวงัเดิมของสวนมิราเบลจะตกแต่งพันธุไ์ม้
หลากหลายสีสนั เย่ียมชม สวนแคระ“ ซแวรเ์กิลการเ์ทน่” ท่ีแปลกตา 
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (75 กิโลเมตร/01.30 ชั่ วโมง) เมืองท่ีได้ช่ือว่า“เมืองริม

ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในโลก” เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศออสเตรีย 
อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสาบฮลัลส์ตทัท์ (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลลส์ตทัทเ์ทอร ์ซี (Hallstatter 
See) สมัผสักบัความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีมีอากาศแสนบรสิทุธ์ิ 
น าท่านเดินเท่ียวชม เมืองฮัลลท์ัทท ์ สิ่งแรกท่ีนกัท่องเท่ียวจะสมัผสัไดก็้คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีมี
อากาศแสนบริสทุธ์ิ เหมาะอย่างยิ่งท่ีจะเดินทางมาพกัผ่อนตากอากาศ และชมทศันียภาพสวยๆ ของตวัเมือง
ท่ีถูกโอบลม้ไปดว้ยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่านใหท้่านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมเมือง ปัจุุบนัเมืองฮัลลส์
ตัทท ์และเขตภูมิภาคซาลซค์มัเมอรก์ุทไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1997 และเป้นหนึ่งใน
จดุหมายปลายทางท่ีนกัทอ่งเท่ียวจากทั่วโลก ใฝ่ฝันออยากมาเยือนสกัครัง้หนึ่งในชีวิตอีกดว้ย 
 
 

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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16.30 น. ออกเดนิทางสูท่ี่พกัท่ี เมืองเวลส ์(WELS) (100 กิโลเมตร/01.30 ชั่วโมง) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พักที ่ BEST WESTERN PLAZA HOTEL WELS  หรือเทียบเทา่ 
 

วันจันทร ์ที ่13 เม.ย. 63  (3) เวลส ์– เชสกีค้รุมลอฟ – กรุงปรำก   
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้ ออกเดินทางสู ่เมืองเชสกีค้รุมลอฟ (119 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) เพชรน า้งามแหง่โบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมน

ตกิดั่งเทพนิยาย จดุเดน่ของเมืองนีคื้อ มีแมน่  า้วลัตาวาไหลผา่นและลอ้มรอบ เมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้ง
ไปตามเนินเขา คดเคีย้วเหมือนรูปตวั S จนท าใหภู้มิทศันข์องตวัเมือง เหมือนกับหยดน า้ท่ีก าลงัจะร่วงหล่น
จากขัว้ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 มีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุค
กลางกวา่ 300 หลงั ไดร้บัการอนรุกัษแ์ละขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแหง่หนึ่งของโลก 
น าท่านแวะถ่ายภาพดา้นนอก ปรำสำทครุมลอฟ เป็นปราสาทยคุเรอเนสซองซท่ี์ดใูหญ่โตเคยเป็นท่ีอยู่ของ
ลอรด์โรเซนเบิรก์และท่านลอรด์ชวารเ์ซนเบิรก์ ผูท้รงอ านาจในยคุนัน้ ปัจจบุนัเป็นท่ีเก็บรวบรวมเฟอรน์ิเจอร์
สไตลพี์เรียดขององักฤษสิ่งทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอาวธุทางประวตัิศาสตรแ์ละ
หอศลิป์ 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ออกเดนิทางสู ่กรุงปรำก (170 กิโลเมตร/03.00 ชั่วโมง) (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรฐั เช็ก ความโดด

เดน่และความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ เม่ือ ค.ศ. 1992 องคก์ารยเูนสโกได ้ ประกาศใหป้รากเป็นมรดกโลก 
มีแม่น า้วลัตาวา (Vltava) ไหลผ่านกรุงปรากจึงมีสะพานท่ีทอดขา้มแม่น า้วลัตาวาอยู่หลายแห่งเป็นจดุหมาย
ในการทอ่งเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุในยโุรป 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พักที ่  HOTEL DUO, PRAGUE หรือเทียบเทา่ 
 

วันอังคำร ที ่14 เม.ย. 63  (4)  กรุงปรำก   
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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เชา้ น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทปรำก (Prague Castle) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.885 เคยเป็นปราสาทของกษัตริยแ์ห่ง
เช็กในอดีต ไดร้ับการรบัรองจากกินเนสสบ์ุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีความยาว
ประมาณ 570 เมตรและความกวา้งประมาณ 130 เมตร เป็นท่ีเก็บมงกฎุเพชรซึ่งท าขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์ส์
ท่ี 4 กษัตรยิผ์ูส้รา้งความเจรญิสงูสดุจนท าใหเ้มืองปรากรอบๆตวัปราสาทยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกหลายแหง่ 

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม มหำวิหำรเซนตว์ิตัส แคทเทอรด์รอล(St.Vitus Cathedral) ตัง้อยู่ในย่านปราสาทปราก สรา้ง
ในสมยัศตวรรษท่ี 14 แบบสถาปัตยกรรมโกธิก ประดบัประดาไปดว้ยหวัสตัว ์ประหลาดมากมายท่ีท าดว้ยหิน
ตัง้อยู่บนหลงัคาชม พระรำชวังเก่ำ (Old Royal Palace) เป็นอาคารท่ีตอ่เน่ืองมาจากโบสถเ์ซนตว์ิตสั สรา้ง
ขึน้ เม่ือช่วงศตวรรษท่ี 9 เพ่ือเป็นท่ีประทับของราชวงศ์ มีการสร้างหลังคาท่ีมี รูปทรงแหลมสูงแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย และท่ีพลาดไมไ่ดคื้อบรเิวณ Vladislav Hall ท่ีก่อสรา้งดว้ยศิลปะของยคุโกธิก
ท่ีมีเพดานเป็นลายดอกไมแ้ละกระจกบานสงูแสนงดงาม 
ชม มหำวิหำรเซนตจ์อรจ์ บำซิลลิกำ (The St.George’s Basilica) ตัวอาคารเริ่มสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 920 
โดยเจา้ชายวราตสิลาฟท่ี 1 (Vratislav I) ตวัโบสถด์า้นนอกเป็นศลิปะสไตลบ์ารอก แต ่ภายในกลับตกแต่ ง
ดว้ยดว้ยสไตลโ์รมาเนสกท่ี์ใหบ้รรยากาศ เรียบง่ายและไม่ซบัซอ้น โบสถแ์ห่งนีไ้ดช่ื้อว่าเป็นส่วนของปราสาท
ปรากท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ และเป็นท่ีฝังพระศพของกษัตรยิเ์ช็ก 
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านแวะถ่ายภาพ สะพำนชำรล์ส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตลโ์กธิกท่ีทอดขา้มแม่น า้วลั

ตาวา สะพานไดเ้ช่ือมต่อระหว่างยโุรปตะวนัออกและตะวนัตกใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั สรา้งในปี 1357 ใน
สมัยพระเจา้ชารล์สท่ี์ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 มีความยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มี
ตอม่อค า้ยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนีก็้คือรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกท่ีตัง้อยู่สองข้าง
สะพานราว 30 องค ์ซึ่งหนึ่งในจ านวนนีมี้รูปป้ันของเซนตจ์อหน์ เนโปมกุ เป็นรูปป้ันท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนสะพาน 
เดิมมีช่ือเรียกว่า สะพานหิน หรือ สะพานแห่งกรุงปราก แต่ไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น “สะพานชารล์ส”์ “Charles 
Bridge” เม่ือปี ค.ศ.1870 เปรียบเสมือนสญัลกัษณห์นึ่งของกรุงปราก 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พักที ่ HOTEL DUO, PRAGUE  หรือเทียบเทา่ 
 

วันพุธที ่15 เม.ย. 63  (5) กรุงปรำก – บรำตสิลำวำ – บูดำเปสต ์    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้ ออกเดนิทางสู ่เมืองบรำติสลำวำ (Bratislava) (329 กิโลเมตร/4.45 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศสโลวาเกีย บน 2 ฝ่ังของแม่น า้ดานูบ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศ
ฮงัการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบั 2 ประเทศ เมืองนีแ้ละเวียนนายงัเป็นเมือง
หลวง 2 แหง่ท่ีตัง้อยูใ่กลก้นัมากท่ีสดุในยโุรป 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ออกเดนิทางตอ่สู่ เมืองบูดำเปสต ์(200 กิโลเมตร /03.00 ชั่วโมง) นครหลวงแสนสวยของประเทศฮงัการีท่ีได้

ช่ือว่า “ไข่มกุแห่งแม่น า้ดานบู” เมืองท่ีคั่นดว้ยแม่น า้ดานบูท่ีสวยงามแยกเมืองเก่าและเมืองใหม่ออกเป็นสอง
ฝ่ัง คือฝ่ังเมืองบดูาและฝ่ังเมืองเปสต ์เมืองท่ีมีเสนห่อ์นันา่หลงใหล 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พักที ่ HOLIDAY INN BUDAPEST – BUDAORS หรือเทียบเทา่ 
 

วันพฤหัสฯ ที ่16 เม.ย. 63  (6)  บูดำเปสต ์– เวียนนำ     
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้ น าท่าน ล่องเรือชมควำมงำมของแม่น ้ำดำนูบ แม่น า้ยาวท่ีสดุในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอนัดบั 2 ของ

ยุโรป มีต้นก าเนิดท่ีแถบป่าด าในเยอรมนี เกิดจากแม่น า้เล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมา
รวมกันเป็นแม่น า้ดานูบท่ีเมือง Donaueschingen ถือเป็นเม่น า้สายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรปท่ีไหลผ่าน
เมืองตา่งๆ และมีความเช่ียวของน า้นอ้ยมาก กิจกรรมหลกัท่ีมาถึงบดูาเปสตคื์อ การสมัผสักบับรรยากาศแห่ง
การลอ่งเรือดานบู ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ังแมน่ า้ มนตเ์สนห่ท่ี์ไม่
เส่ือมคลาย ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นเมืองโรแมนตกิ บนสายน า้แหง่หนึ่งของโลก 

 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะถ่ายภาพ มหำวิหำรแมททิอัส (Matthias Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีไดร้บัขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก มีอายกุวา่ 700 ปี มีความสวยงามดว้ยหลงัคาสลบัสีแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค โบสถนี์เ้คยใชจ้ดั
พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์าแล้วหลายพระองค ์ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริยแ์มทธิอัส ซึ่งพระองคท์รงเป็น
กษัตรยิท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถื์อวา่เป็นสมยัฟ้ืนฟศูลิปวิทยาอย่างแทจ้รงิ 
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น าท่านชม ป้อมฟิชเชอรแ์มนบำสเตียน ป้อมปราการท่ียิ่งใหญ่ ตัง้อยู่ริมแม่น า้ดานูบ สรา้งเพ่ือระลึกถึง
ความกลา้หาญของชาวประมงฮงักาเรียน ผูเ้สียสละชีวิตเพ่ือปกป้องบา้นเมืองในช่วงท่ีถูกมองโกลรุกราน 
หอคอยทัง้ 7 ยอดหมายถึงตวัแทนผูน้  าทัง้ 7 เผ่า นบัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของบดูาเปสตส์ามารถ
เห็นวิวไดแ้บบพาโนรามาน าท่านแวะถ่ายภาพ จตุรัสวีรบุรุษ (Heroes Square) มีอนุสาวรียแ์ห่งสหสัวรรษ 
(Millennium Memorial) ตัง้อยู่กลางลาน สรา้งขึน้เพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตัง้อาณาจกัรฮงัการีครบรอบหนึ่งพนั
ปี เสาสงูตระหง่านเป็นท่ีตัง้ของรูปหลอ่เทวทตูกาเบรียล เป็นสญัลกัษณข์องครสิตจกัร โรมนัคาทอลิก รอบเสา
สงูเป็นท่ีตัง้ของรูปหล่อผูน้ชนเผา่ทัง้ 7 ท่ีรว่มกนัก่อตัง้อาณาจกัรฮงัการีขึน้ท่ีเสาระเบียงประดบัไปดว้ยรูปหล่อ
ของบคุคลส าคญัของฮงัการี 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย ออกเดนิทางสู ่กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (243 กิโลเมตร / 03.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวง และเป็นเมือง

ใหญ่ท่ีสดุของประเทศออสเตรีย มีแมน่  า้ดานบูไหลผา่น ขึน้ช่ือว่าเป็นเมืองแสนสะอาด และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ท่ีสดุในโลกแห่งปี 2014 เวียนนายงัถือว่าเป็นในเมืองสดุแสนโรแมนติก เป็นฮนันีมนูเดสติเนชั่นในฝันของคูร่กั
นบัลา้นรอบโลก  

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พักที ่NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN   หรือเทียบเทา่ 
 

วันศุกร ์ที ่17 เม.ย. 63  (7)     เวียนนำ – กรุงเทพฯ   
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้ น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อัญมณีแสนสวยแห่งกรุงเวียนนา เป็น

อาคารในสไตลโ์รโคโคท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบัในช่วงฤดรูอ้นของจกัรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์ฮับส์บูรก์ โดยจักรพรรดิโยเซฟท่ี 1 มีพระราชด าริให้สร้างพระราชวังท่ี โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้
พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศสเป็นตน้แบบ ปัจจุบนัไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น  มรดกโลก และเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา 

 
  
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าทา่นแวะถ่ายภาพ พระรำชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) พระราชวงัฤดหูนาวท่ีงดงาม ก่อสรา้งขึน้ใน
ปี 1275 ประกอบดว้ยปีกอาคารกว่า 18 ส่วนและ หอ้งมากกว่า 2,000 ห้องเอกลักษณ์ของพระราชวงัแห่ง
นี  ้คือ ยอดโดมสีเขียวท่ีงดงาม เคยเป็นท่ีพักอาศัยของราชวงศอ์อสเตรียฮังการีมายาวนานกว่า 600 ปี 
ปัจจบุนัถกูเปล่ียนเป็นท่ีพกัของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเป็นท่ีท างานของหนว่ยงานราชการ 
น าทา่นสูย่่านใจกลางเมือง ถนนคนเดนิคำรท์เนอรส์ตรำเซ่ (Karntnerstrasse) ถนนการคา้ใจกลางเมืองท่ี
เช่ือมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัสสเตฟาน เป็นถนนช้อปป้ิงสายส าคัญของเวียนนา ท่ีมี
หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง อาทิ  เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้
แบรนดเ์นม นาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทัง้เครื่องแกว้ครสิตลั ของสะสม หรือของท่ีระลกึตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัหมาย บรกิารรถโคช้น าทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 
23.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี OS – 025    
  ***พักค้ำงคืนบนเคร่ืองบิน***  
 

วันเสำร ์ที ่18 เม.ย. 63  (8) กรุงเทพฯ    
14.20 น. ถึงสนามบนิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
หมำยเหตุ โปรแกรมการท่องเท่ียวนี ้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะถือ ประโยชน์
ของผูเ้ดินทาง เป็นส าคญั และขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีมีเหต ุสดุวิสยัอนัมิไดอ้ยู่ในความควบคมุของ
บรษัิท ฯ  โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

HARMONY OF EASTERN EUROPE 8D5N 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว  

เพิม่ทำ่นละ 

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

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
2.1 กรณุำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 20,000. – บำท  
2.2 กรณุำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 
3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทัวร ์
3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วนั ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ (คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ / คำ่วซีำ่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 50% ของรำคำคำ่ทัวรทั์ง้หมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทัวร ์
3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตี
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มัดจ ำทีน่ั่งกับสำยกำรบนิ และคำ่มัดจ ำทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิ
มัดจ ำ หรอื คำ่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีวซีำ่ไมผ่ำ่น (ทำ่นไดใ้หค้วำมรว่มมอืในกำรเตรยีมเอกสำรอยำ่งถกูตอ้งและตรงตำมก ำหนดเวลำ) ทำง
บรษัิทฯ ยนิดคีนืคำ่ทัวรใ์ห ้โดยหักคำ่บรกิำรทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.7 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้ม 
คณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
2. คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คำ่ประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำย
กำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ 
6. คำ่ประกันอบุัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บำท, คำ่รักษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000.-บำท (ไมคุ่ม้ครอง
โรคประจ ำตัว) ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย = ทา่นละ 1,500 บาท **ช าระกอ่น
เดนิทาง** 

2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรยี 60 ยโูร (หรอืประมาณ 2,300 บาท) และคา่บรกิารศนูยย์นืค ารอ้ง 
VFS GLOBAL CENTER  ทา่นละ 1,250 บาท 

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
4. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี 

คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
5. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 
6. คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
7. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุ
งำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิ
จำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภำวะอำกำศ 
กำรเมอืง สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับอตัรำแลกเปลีย่นของ
เงนิสกลุยโูร (Euro)  

 

 


