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แฟรงค์เฟิร์ต – นูเรมเบร์ิก – เขตเมืองเก่า - คาร์โลววีาร่ี – ปร๊าก 
ปราสาทปร๊าก – มหาวหิารเซ็นต์วนิตสั – จตุัรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - เดนิเล่นชมเมือง  

 กรุงบราตสิลาวา - บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ – สวนสาธารณะสตดัปาร์ค 
เวยีนนา - โบสถ์เซนต์สตเีฟน – ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
15-22 มิถุนายน 2560 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2        แฟรงค์เฟิร์ต – นูเรมเบิร์ก – เขตเมืองเก่า  
02.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR837 
04.45 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
07.45 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR067 
13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้บา
วาเรีย ปัจจุบนัมีประชากรราว 5 แสนคน เป็น
เมืองเก่า ท่ี ก่อตั้ งมาตั้ งแต่ปี  ค.ศ.1050 ยุค
จักรวรรดิโรมันเรืองอ านาจ และเป็นเมือง
ศูนยก์ลางของชาวโรมนั มีร่องรอยของอาคาร 
ทางเดิน แบบชาวโรมนั เวลาต่อมาก็เป็นเมือง
ศูนยก์ลางทางการคา้ การอุตสาหกรรม ของ
ประเทศเยอรมนี เคยมีกษัตริย์ปกครอง มี
ปราสาทแสนสวยบนเนินเขา เม่ือถึงยุคฮิต
เลอร์ ผูน้  านาซีแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 ท่านผูน้ าก็ใชเ้มืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และ
ตั้งเป็นหน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซีเปล่ียนเมืองแห่งเทพนิยายให้กลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วง
ทศวรรษท่ี 1930 และไม่นานจากนั้นก็ถึงกาลล่มสลายแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 เมืองน้ีถูกบอมบ์อย่างพินาศ
ย่อยยบั ก็ในเม่ือเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร เหล่าพนัธมิตรก็มุ่งโจมตีจนแทบจะสูญหายไปจากแผ่นท่ี
ประเทศ ปัจจุบนั ไดซ่้อมแซมข้ึนมาใหม่อยา่งสวยงาม  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร    
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พกัท่ี :      Holiday Inn ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง      
วนัที่3        นูเรมเบิร์ก – คาร์โลววีาร่ี – ปร๊าก                                                              
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น ำคณะออกเดินทำงสู่ “ เมืองคาโรววีาร่ี” เมืองตำกอำกำศ
แสนสวยของสำธำรณรัฐเช็ค พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงำมระหว่ำงกำรเดินทำง ชมทศันียภำพท่ีงดงำมของ
ไร่ตน้ ฮอบบ์ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในกำรท ำเบียร์ของประเทศ 
ท่ำมกลำงหุบเขำอนัอุดมสมบูรณ์จนกระทัง่รถโคช้มำถึง 
“ เมืองคาร์โลวีวาร่ี ” เมืองแห่ง“สปา ”ที่ใหญ่ และเก่าแก่
ที่สุดของสาธารณรัฐเช็คเป็นเมืองตำกอำกำศท่ีน่ำรักมีบ่อน ้ ำพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้ำงข้ึนใน
สมยัพระเจำ้ชำร์ลท่ี 4  ตำมต ำนำนเล่ำว่ำ พระเจำ้ชำร์ลท่ี 4 ทรงพบแหล่งน ้ ำแร่ท่ีเมืองน้ีในปี ค.ศ. 1358 เม่ือ
คร้ังเสด็จออกล่ำสัตว ์แลว้สุนขัล่ำเน้ือตวัหน่ึงตกลงไปในน ้ำพุ ร้อนนบัแต่นั้นมำเมืองน้ีก็มีช่ือเสียงเป็นตน้มำ
จนกระทัง่ปัจจุบนั บ่อน ่ำพุร้อนท่ีน่ีมีทั้งหมด 12 แห่งเป็นศูนยก์ลำงบ ำบดัโรคภยัต่ำงๆ โดยมีกษัตริย์ของ
ยุโรปหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาเยือน อาทิจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาแห่งออสเตรีย , พระเจ้าปีเตอร์มหา
ราชแห่งรัสเซียและพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ท าให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก
นอกจำกน้ีคำร์โรวี วำรี ยงัไดช่ื้อวำ่เป็นท่ีชุมนุมของเหล่ำศิลปินช่ือดงัดว้ยไม่วำ่จะเป็น เกอเธ่ , บีโธเฟ่น, โช
แปง ฯลฯ น ำคณะเข้ำชม “ บ่อน ้าแร่ธรรมชาติ ”ซ่ึงเป็นจุดสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี ซ่ึงมีแท่นน ้ ำพุน ้ ำแร่มี
อุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50, 72 องศำ เซลเซียส ให้ไดล้องด่ืม กำรด่ืมน ้ ำแร่ท่ีน่ี นั้นท่ำนจะตอ้งใช้แกว้พิเศษ เป็น
แกว้ท ำจำก “พอร์ซเลน ”ท่ีมีปำกยืน่ออกมำเหมือนกำน ้ำซ่ึงเช่ือกนัวำ่ ดีต่อระบบยอ่ยอำหำร  จากน้ันน าคณะ
ชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ “ แม่น า้เทปลา ”ทีไ่หลผ่านใจกลางเมืองซ่ึงช่วยเพิม่ความ
งดงามให้แก่ตัวเมืองแห่งนี้มากยิ่งขึน้ และเมืองนี้ทั้งเมืองจัดเป็นเมืองปลอดมลพิษ ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง
ภายในเมืองถ่ายรูปคู่กับอาคารเก่าแก่หลากหลายสถาปัตยกรรม และโรงละครที่สวยงามของเมืองชมโบสถ์
ประจ าเมืองเล็กๆ ที่มีสัญลักษณ์ของเมืองอยู่บริเวณหน้าโบสถ์แล้วเดินลัดเลาะไปตามล าน ้าเทปลาท่ามกลาง
หุบเขาทีนั่กท่องเทีย่วหลายท่านบอกว่าคล้ายสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมากและมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าที่
ระลกึมากมายตามอธัยาศัย  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำคณะเดินทำงสู่ “กรุงปร๊าก” พร้อม

ชมควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์ของ
ทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสี
เหลืองอร่ำม และหมู่บำ้นชนบทอนั
เงียบสงบ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำง 
“ก รุ ง ป ร๊ า ก ” เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง
สำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยู่ริมสองฟำก
ฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ น ำท่ำนเดินเท่ียวชม 
“จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณ
โดยรอบลว้น เป็นอำคำร และวหิำรเก่ำแก่อำยุกวำ่ 600 - 700 ปี ท่ีมีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยาน
ฮุส” ผูน้ ำฝ่ำยปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีต ถูกเผำทั้งเป็น ผูน้ี้ต่อตำ้นควำมเหลวแหลก
ฟุ้งเฟ้อของศำสนำคริสต์นิกำยแคธอลิกในยุคนั้นเม่ือกว่ำ 500 ปีก่อน โดยผูป้กครองของฝ่ำยคริสต์ศำสน
จกัรโรมนัคำทอลิค ชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ทีม่ีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical 
Clock) ตั้งอยู่ตรงมุมทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจตุัรัส และนกัท่องเท่ียวจะไดช้มรูปป้ันตุ๊กตำสำวกของพระ
เยซูคริสต ์ ทั้งสิบสองคนปรำกฏโฉมออกมำให้เห็นทุกๆชัว่โมง ตั้งแต่เวลำ 09:00 จนถึง 21:00 น. บริเวณ
ใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชำวยวิท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยโุรปหลงั มีเวลำใหค้ณะท่ำนไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิง
สินคำ้ท่ีระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ หุ่นกระบอก งำนผำ้ปักรวมถึง
ช้ินงำนแกะสลกั ฯลฯ หำกมีเวลำท่ำนสำมำรถชม “โรงละคร” Municipal House อำคำรท่ีก่อสร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมแบบอำร์ตนูโว ซ่ึงเคยเป็นพระรำชวงัของกษตัริยข์องแควน้โบฮีเมียระหวำ่ง ค.ศ.1905-1911 
น ำคณะเดินชมวิว “สะพานชาร์ลส์” สะพำนสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีสร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำในช่วงศตวรรษท่ี 
14 ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก  ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของนกับุญต่ำงๆ ถึง 30 
รูป  สัมผสัเหล่ำศิลปินซ่ึงไดน้ ำผลงำนมำแสดงของตนออกมำโชวแ์ละจ ำหน่ำยอยูริ่มสองขำ้งสะพำน 
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ค า่ อิสระกับอาหารม้ือค ่าตาม
อธัยาศัย 

พัก ท่ี  :       Holiday Inn ท่ีพักระดับ
ใกลเ้คียง      

วนัที่4        ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก – มหา
วิ ห า ร
เ ซ็ น ต์
วนิตสั - เดนิเล่นชมเมือง - กรุงบราตสิลาวา 

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
“ เ ข้ าชมความยิ่ ง ใหญ่ของ  “ปราสาท
ปร๊าก”   เข้ำชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ 
“มหาวิหารเซนต์วิตัส” โบสถ์เก่ำแก่สไตล์
โกธิกท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1929 เป็นมหำ
วิหำรอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งของ
ชำวเชคทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพ
ของกษตัริยพ์ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ี
เก็บมงกุฎเพชรท่ีท ำข้ึนในสมัยพระเจ้ำ
ชำร์ลส์ท่ี 4  จำกนั้นเดินชมอดีต “หมู่บ้าน
ช่างทอง” ภำยในหมู่บำ้  นแห่งน้ีหน้ำบำ้นแต่ละหลงัไม่มีบำ้นเลขท่ีบำ้น หำกแต่ใช้สัญลกัษณ์ต่ำงๆ แทน
เลขท่ีบำ้น   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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น ำท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราติสลาวา”  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็น
เมืองท่ีมีประชำกรหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน กรุงบรำติสลำวำ
ตั้งอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบ ท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกบัออสเตรียและฮงักำรี ใกล้กบัพรมแดน
สำธำรณรัฐเชก เมืองน้ีตั้งอยูห่่ำงจำก
กรุงเวยีนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็นน  
ครส ำคญัทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและ
ทำงวฒันธรรมของแควน้สโลวำเกีย 
โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ เช่น 
ปรำสำทท่ีเคยใช้เป็นป้อมปรำกำร
สมยัโบรำณ น ำท่ำนสมำชิกผ่ำนชม 
“หอคอย ” บราติสลาวาอัน เ ป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่าน
เมืองเก่า อำคำรยำ่นเมืองเก่ำน้ี มีหลงัคำสีเขียวเป็นสถำปัตยกกรมบำ  รอก และถนนหนทำงปูหินแบบเมือง
หลวงเก่ำของยโุรป เก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” และแนวเทือกเขำคำร์เปเทียนเร่ิมตน้
ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) และมีเวลำให้ท่ำนเลือก
ซ้ือสินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม,้ เคร่ืองกระเบ้ือง ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร    

พกัท่ี :      APOLLO HOTEL BRATISLAVA  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
วนัที่5       บราตสิลาวา – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เดินทำงสู่  “กรุงบูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮงักำรี ซ่ึงในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของอำณำจกัร
ออสโตร-ฮงักำเรียน เมืองท่ีมีแม่น ้ ำดำนูบ
ไหลผำ่นกลำงเมืองซ่ึงแบ่งเป็นสองฝ่ังคือฝ่ัง
ท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินไอของประวติัศำสตร์ 

น ำคณะ “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ัง
แม่น ้าดานูบ” แม่  น ้ ำนำนำชำติไหลผ่ำน
หลำยประเทศ ในยำมอำกำศดีสำยน ้ำสีฟ้ำใส
เปล่งประกำยให้ดูโดดเด่นวิวทิวทศัน์ท่ีสวย
ท่ีสุด ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะได้ชม 
“อำคำร รัฐสภำ ท่ีสวย ท่ี สุดของยุโรป ” 
สัญลกัษณ์ของประเทศ อำคำรน้ีถูกสร้ำงแบบนีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอำคำรบำ้นเรือนสถำปัตยกรรม
เก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมืองและชีวิตควำมเป็นอยู่ของผูค้นสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบท่ีสวยงำมเกินค ำบรรยำย  “กรุง
บูดาเปสต์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำคณะชมควำมยิง่ใหญ่อลงักำรของ “มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น” สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี 

ค.ศ.1905 ใช้ เวลำกว่ำ  54 ปีในกำร
ก่อสร้ำง มีควำมสูงถึง 96 เมตรถือว่ำ
เ ป็ น อ ำ ค ำ ร ท่ี มี ค ว ำ ม สู ง ท่ี สุ ด ใ น
บูดำเปสต ์ชม “ฮีโร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำน
โ ล่ ง ก ว้ ำ ง ข น ำ ด ใ ห ญ่  พ ร้ อ ม ช ม 
“ อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ท่ีสร้ำงข้ึน
เพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้ งอำณำจักร
ฮงักำรีครบรอบ 1,000 ปี น ำคณะผ่ำน
ชม “สะพำนเชน” หรือสะพำนโซ่” 
สัญลกัษณ์ของกรุงบูดำเปสต์ ไดเ้วลำพอสมควรเดินทำงสู่ “ยอดเขากิลเลิร์ท” ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมจำก
มุมสูงของกรุงบูดำเปสต ์ซ่ึงบนยอดเขำแห่งน้ีเป็นจุดชมววิท่ีสวยงำม 

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัย 
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พกัท่ี :       PARK INN  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง          
วนัที่6        บูดาเปสต์ – เวยีนนา – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ท่ำนเดินทำงสู่  “กรุงเวียนนา” เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ท่ีมัง่คัง่ดว้ยศิลปะและกำรดนตรีระดบั
โลกช่ือเสียงน้ีเป็นผลมำจำก
นกัประพนัธ์บทเพลงวอลท์ผู ้
ยิ่ ง ใหญ่ ท่ีได้ใช้ ช่ วง ชีวิต ท่ี
เวียนนำและสร้ำงผลงำนฝำก
ไวท่ี้น่ี  เช่น โวล์ฟกงั อำมำเด
อุส  โมซำ ร์ท  และ  ลุดวิ ก 
ฟันเบโธเฟ่  น น ำท่ำนเดินเล่น
ใน  “สวนสาธารณะสตั ด
ปาร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่ม
ร่ืนใจกลำงเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก จำกนั้น
น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้
ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ื  อหำของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิ  เช่น เคร่ืองแกว้เจียระไน, คริสตลั ของท่ี
ระลึก และ สินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อมชม  “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็น
โบสถเ์ก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถคู์่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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บ่ำย น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยำ่นถนนกำรคำ้ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินคำ้และร้ำนคำ้
ต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำน
เลือกซ้ือหำของฝำกจำก
ออสเตรีย อำทิเช่น เคร่ือง
แกว้เจียระไน, คริสตลั ของ
ท่ีระลึก และ สินคำ้แบรนด์
เนมช่ือดงัของยุโรป พร้อม
ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” 
(St.Stephen Cathedral) 
หรือในภำษำเยอรมันว่ำ 
ส เ ต ฟ ำ น ส์ โ ด ม 
(Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บำ้นคู่เมือง
ของประเทศออสเตรีย  ส่วนท่ีโดดเด่นท่ีสุดของโบสถ์น้ีคือหอคอยทำงทิศใตท่ี้มีควำมสูงถึง 136.7 เมตร ใช้
เวลำก่อสร้ำงกวำ่ 75 ปี และสร้ำงเสร็จในปี ค.ศ. 1433   ววิจำกยอดหอคอยแห่งน้ีสำมำรถมองเห็นเวียนนำได้
รอบดำ้น มีเวลำใหทุ้กท่ำนไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงกบัสินคำ้มำกมำย  

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัท่ี :       EUROHOTEL VIENNA AIRPORT ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง           
วนัที่7        เวยีนนา – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน  

11.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR190 
17.25 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
20.30 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR830 

วนัที่8       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
07.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสา ยการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตดัสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

15-22 มิ.ย. 2560 39,900 39,900 39,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดเดียว 39,900 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
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 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


